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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ 

Α΄ 

 

I. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 31 παρ. 3 του ν. 1316/83 «οργάνωση ή 

χρηµατοδότηση συνεδρίων ή σεµιναρίων και οποιουδήποτε αντιστοίχου 

µέσου ενηµέρωσης πάνω σε θέµατα αρµοδιότητας του ΕΟΦ από 

φαρµακευτικές βιοµηχανίες ή επιχειρήσεις ή µέσω οποιασδήποτε 

διαφηµιστικής ή άλλης επιχείρησης παροχής υπηρεσιών, µπορεί 

να επιτρέπεται µετά από προηγούµενη έγκριση του ΕΟΦ». 

Για την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής, ο ΕΟΦ αποφάσισε την εφαρµογή 

νέας εγκυκλίου που διαµορφώθηκε µετά από δηµόσια διαβούλευση. 

Η νέα εγκύκλιος αποσκοπεί: 

α) Στην άσκηση της αρµοδιότητας του ΕΟΦ σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία. 

β) Στην τήρηση των κανόνων δεοντολογίας µεταξύ των επαγγελµατιών 

υγείας και 

των εταιρειών προϊόντων αρµοδιότητας του ΕΟΦ. 

γ) Στη συγκράτηση της φαρµακευτικής δαπάνης και της λοιπής δαπάνης 

προϊόντων αρµοδιότητας του ΕΟΦ. 

δ) Στη διαπίστωση του επιστηµονικού χαρακτήρα των εγκρινόµενων 

εκδηλώσεων και 

στον έλεγχο της χρηστής κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισµού 

τους. 



Θέτοντας αυτούς τους στόχους, η νέα εγκύκλιος επιδιώκει την εξυγίανση 

και όχι τον περιορισµό των επιστηµονικών εκδηλώσεων. Η εξυγίανση 

καθίσταται αναγκαία γιατί λόγω του υπερδιπλασιασµού των αιτήσεων για 

επιστηµονικές εκδηλώσεις τον τελευταίο χρόνο, υπήρξε και µία αύξηση των 

εκδηλώσεων χωρίς τεκµηριωµένο επιστηµονικό περιεχόµενο και µε 

προϋπολογισµούς εξόδων που δεν ανταποκρίνονταν στα συναλλακτικά ήθη. 

Η εγκύκλιος αυτή αφορά στην κατηγορία τύπου Α των ορισµών που 

ακολουθούν. Η χρηµατοδότηση εκδηλώσεων ενηµέρωσης ασθενών και 

γενικότερα των πολιτών σε θέµατα που σχετίζονται µε την πρόληψη, 

θεραπεία και αποκατάσταση επιµέρους νόσων ή νοσολογικών κατηγοριών 

που διοργανώνονται από τις ενώσεις των ασθενών, δεν υπόκειται στις 

διατάξεις περί συνεδρίων και άρα δεν απαιτείται η έγκριση του ΕΟΦ. 

Εκδηλώσεις ενηµέρωσης ασθενών από φαρµακευτικές εταιρείες δεν 

επιτρέπονται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. 

 

II . ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Α. Συνέδρια επιστηµονικού περιεχοµένου 

Ως επιστηµονικού περιεχοµένου νοούνται τα συνέδρια, σεµινάρια και 

παρόµοιες εκδηλώσεις συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, οι οποίες οργανώνονται 

από κρατικούς φορείς, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται τα πανεπιστήµια 

και τα κρατικά νοσοκοµεία (κλινικές, εργαστήρια, Κ.Υ, φορείς και µονάδες 

υγείας της Κοινωνικής Ασφάλισης ), επιστηµονικά σωµατεία µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και από µη κερδοσκοπικά επιστηµονικά 

ιδρύµατα, ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆, από συλλόγους υγειονοµικών επιστηµόνων και 

από επιστηµονικές ενώσεις, κάθε νοµικής µορφής, συµπεριλαµβανοµένων 

και των ιδιωτικών θεραπευτηρίων. ∆ιεξάγονται στην Ελλάδα ή στο 

εξωτερικό και κατά το σύνολο του προγράµµατός τους έχουν αποκλειστικά 

επιστηµονικό περιεχόµενο (ιατρικό/οδοντιατρικό/φαρµακευτικό 

/νοσηλευτικό /δηµόσιας υγείας – υπηρεσιών υγείας). 

Στην ίδια κατηγορία περιλαµβάνονται και όλες οι αντίστοιχες εκδηλώσεις 

που οργανώνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό από φορείς της αλλοδαπής 

και επιχορηγούνται από εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας του ΕΟΦ. 

Β. Εκδηλώσεις επιστηµονικής ενηµέρωσης 

Ως συνέδρια, σεµινάρια και παρόµοιες εκδηλώσεις µε σκοπό την 

επιστηµονική ενηµέρωση νοούνται όσα οργανώνονται από φαρµακευτικές 

επιχειρήσεις ή άλλες επιχειρήσεις προϊόντων αρµοδιότητας του ΕΟΦ, σε 

συνεργασία µε τους δικαιούχους της κατηγορίας τύπου Α, ώστε να 

διασφαλίζεται η δυνατότητα συµµετοχής κάθε ενδιαφερόµενου επιστήµονα, 

διεξάγονται στην Ελλάδα και κατά το σύνολο του προγράµµατός τους έχουν 

αποκλειστικά επιστηµονικό περιεχόµενο θεµάτων αρµοδιότητας ΕΟΦ. 

Γ. Εκδηλώσεις επιστηµονικής ενηµέρωσης φαρµακευτικών ή άλλων 

προϊόντων 

Ως ηµερίδες, σεµινάρια και παρόµοιες εκδηλώσεις µε σκοπό την ενηµέρωση 

επί φαρµακευτικών προϊόντων ή άλλων προϊόντων αρµοδιότητας του ΕΟΦ 

στο πλαίσιο της προώθησης τους, νοούνται όσες εκδηλώσεις οργανώνονται 

από επιχειρήσεις προϊόντων αρµοδιότητας του ΕΟΦ, διεξάγονται στην 

Ελλάδα και κατά το κύριο µέρος του προγράµµατός τους σκοπό έχουν την 

ενηµέρωση επαγγελµατιών υγείας για προϊόντα αρµοδιότητας ΕΟΦ.  

∆. Προϊόντα αρµοδιότητας του ΕΟΦ 



Οι επιστηµονικές εκδηλώσεις τύπου Α που απαιτούν έγκριση του ΕΟΦ 

σύµφωνα µε τον νόµο 1316/83 είναι όσες ο επιστηµονικός φορέας 

οργάνωσης, ή/ και το αντικείµενο τους, ή /και η πλειοψηφία των 

συµµετεχόντων σε αυτές, σχετίζονται µε τα εξής προϊόντα αρµοδιότητας του 

ΕΟΦ. 

• φαρµακευτικών προϊόντων ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης 

• φαρµακούχων ζωοτροφών και προσθετικών ζωοτροφών 

• τροφίµων ειδικής διατροφής και συµπληρωµάτων διατροφής 

• βιοκτόνων 

• ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

• καλλυντικών 

Ε. Έξοδα προώθησης φαρµακευτικών προϊόντων 

Σύµφωνα µε το Κοινοτικό ∆ίκαιο (άρθρο 86 επί της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, 

όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2004/27/ΕΚ) αποδέκτες προωθητικών 

ενεργειών που χρηµατοδοτούνται από τα έξοδα προώθησης των 

φαρµακευτικών εταιριών είναι µόνο «τα πρόσωπα που είναι 

εξουσιοδοτηµένα να χορηγούν τις σχετικές συνταγές ή να προµηθεύουν 

φάρµακα» (άρθρο 94, παρ. 1). 

Βάση της ισχύουσας νοµοθεσίας στα έξοδα προώθησης των φαρµακευτικών 

εταιρειών και των λοιπών εταιρειών αρµοδιότητας ΕΟΦ περιλαµβάνονται οι 

χορηγίες για την οργάνωση εκδηλώσεων από επιστηµονικούς φορείς που το 

αντικείµενό τους σχετίζεται αποκλειστικά ή κατά το µεγαλύτερο βαθµό µε 

τη χορήγηση ή προώθηση φαρµάκων και λοιπών προϊόντων αρµοδιότητας 

ΕΟΦ (σύµφωνα µε το ∆ των ορισµών του παρόντος). Τα έξοδα αυτά πρέπει 

να αφορούν την προβολή συγκεκριµένων προϊόντων µέσω εκθέσεων, 

επιδείξεων, εντύπων, stands, κ.λ.π. 

Στα έξοδα προώθησης περιλαµβάνονται επίσης τα έξοδα οργάνωσης των 

εκδηλώσεων (ενοικίαση χώρου, συνεδριακό υλικό, οπτικοακουστικός 

εξοπλισµός, φιλοξενία οργανωτών και προσκεκληµένων, εστίαση 

συµµετεχόντων). 

∆εν θεωρούνται έξοδα προώθησης η κάλυψη των εξόδων µετάβασης και 

συµµετοχής των επαγγελµατιών υγείας στις επιστηµονικές εκδηλώσεις 

τύπου Α στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και οι χορηγίες για 

εκδηλώσεις που οργανώνουν φορείς που το αντικείµενο τους δεν σχετίζεται 

µε τη χορήγηση ή προώθηση φαρµάκων και λοιπών προϊόντων 

αρµοδιότητας ΕΟΦ (π.χ. Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας 

Προαγωγής και Αγωγής Υγείας). 

 

ΙΙΙ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

1) Συγκροτείται στον ΕΟΦ 9µελής Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή µε τη 

συµµετοχή εκπροσώπου του ΚΕΣΥ (από την Επιτροπή Εκπαίδευσης του 

ΚΕΣΥ) και του ΠΙΣ (που έχει την ευθύνη χορήγησης µορίων Σ.Ι.Ε.), καθώς 

και επτά γιατρών και άλλων επαγγελµατιών υγείας που ορίζει ο ΕΟΦ, η 

οποία θα αξιολογεί τα αιτήµατα για τη διοργάνωση επιστηµονικών 

εκδηλώσεων τύπου Α ως προς το επιστηµονικό τους περιεχόµενο, 

συνεκτιµώντας τις τρέχουσες επιστηµονικές εξελίξεις, τη δυναµική και το 

ενδιαφέρον των προτεινόµενων γνωστικών αντικειµένων, το εύρος, την 

πρωτοτυπία και γενικά την ποιότητα των κατατεθειµένων προγραµµάτων, 

την εγκυρότητα και την υπευθυνότητα του φορέα διοργάνωσης, καθώς και 

την επιστηµονική οµάδα που απευθύνεται και τον αριθµό των ειδικευµένων 



ιατρών αυτής. Σε συνεργασία µε την αρµόδια διεύθυνση του ΕΟΦ, η οποία 

θα ελέγχει το οργανωτικό και οικονοµικό τους περιεχόµενο, θα εισηγείται 

προς τη ∆ιοίκηση του ΕΟΦ την έγκριση ή την απόρριψη των σχετικών 

αιτήσεων. 

2) Όλοι οι δικαιούχοι φορείς που ενδιαφέρονται να οργανώσουν 

συνέδρια τύπου Α, θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτηµά τους στον ΕΟΦ, 

τους µήνες Σεπτέµβριο, Ιανουάριο, Μάιο και Νοέµβριο, την τελευταία 

εργάσιµη ηµέρα του κάθε παραπάνω µήνα, καταθέτοντας: 

α) όνοµα επιστηµονικού φορέα 

β) όνοµα επιστηµονικού υπεύθυνου 

γ) τίτλο και βασική θεµατολογία 

δ) χρόνο και τόπο διεξαγωγής 

ε) αρχικό προϋπολογισµό (έσοδα-έξοδα, πηγές εσόδων-εξόδων) 

Εάν πρόκειται για κύκλο εκδηλώσεων εντός 12µηνου, υποβάλλεται µία 

αίτηση για το σύνολο τους. 

3) Ο ΕΟΦ κάθε Οκτώβριο, Φεβρουάριο , Ιούνιο και ∆εκέµβριο θα 

ανακοινώνει και θα δηµοσιοποιεί τις εγκρίσεις εκδηλώσεων για τους 

προσεχείς 12 µήνες για ελληνικές και µέχρι την προσεχή 5ετία για διεθνείς 

εκδηλώσεις. 

4) Μετά το πέρας της επιστηµονικής εκδήλωσης τύπου Α και εντός 4 

µηνών, ο φορέας διοργάνωσης υποβάλλει στον ΕΟΦ το τελικό πρόγραµµα 

της εκδήλωσης, τον οικονοµικό απολογισµό της εκδήλωσης, τα έντυπα 

δήλωσης συµφερόντων των οµιλητών, ελλήνων ή ξένων και των οµιλητών 

που αµείβονται, την ονοµαστική κατάσταση χορηγών και το ύψος χορηγιών, 

τον αριθµό των συµµετεχόντων, όπως προκύπτει από τις εγγραφές που 

έγιναν, καθώς επίσης υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε τον ισχύοντα  Νόµο, 

µε την οποία θα δηλώνουν ότι τα στοιχεία των εσόδων – εξόδων, τα 

οποία αναφέρονται στον απολογισµό είναι αληθή.  

Επίσης οφείλουν να προσκοµίσουν θεωρηµένα αντίγραφα  

παραστατικών στον ΕΟΦ,  εφόσον ζητηθούν. 

∆εν επιτρέπεται η υπέρβαση του 25% του αρχικού προϋπολογισµού , 

εκτός και αν είναι πλήρως αιτιολογηµένη, βάσει αντίστοιχων αυξήσεων 

των µεγεθών της επιστηµονικής εκδήλωσης. 

 

Ο ΕΟΦ θα δηµοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του τον τίτλο της εκδήλωσης, τον 

επιστηµονικό φορέα οργάνωσης και το ύψος µε την πηγή των χορηγιών. 

 

5) Συµµετοχή σε επιστηµονικές εκδηλώσεις - Χορήγηση Εκπαιδευτικής 

άδειας – σε  ιατρούς του ΕΣΥ  Πανεπιστηµιακούς, στρατιωτικούς,  

ιατρούς  του ΙΚΑ και όλων των ασφαλιστικών ταµείων του ∆ηµοσίου. 

Για την συµµετοχή σε επιστηµονικές εκδηλώσεις στο εσωτερικό – 

εξωτερικό, καθώς επίσης και για την χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, 

στους ιατρούς  του ΕΣΥ – Πανεπιστηµιακούς, στρατιωτικούς, ιατρούς  

του ΙΚΑ και όλων των ασφαλιστικών ταµείων του ∆ηµοσίου, 

εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην παρ. 18 άρθρο 11 του Ν. 2889/2001 

(ΦΕΚ 37
Α
΄/2001). 

 



 

6) Ενστάσεις 

Ένσταση κατά  απορριπτικής απόφασης υποβάλλεται από τον αιτούντα, 

εντός 10 ηµερών από την κοινοποίηση της εγκριτικής 

 

7) Για την οργάνωση στο εξωτερικό εκδηλώσεων τύπου Α ελληνικών 

επιστηµονικών φορέων ή διεθνών φορέων µε έδρα την Ελλάδα, θα 

παρέχεται από τον ΕΟΦ έγκριση µόνο εφόσον συντρέχουν σοβαροί 

επιστηµονικοί λόγοι (π.χ. διεθνείς υποχρεώσεις) και εφόσον υπάρχει 

συνδιοργανωτής /τες της αλλοδαπής οι οποίοι συµµετέχουν, σε ποσοστό 

τουλάχιστον 50% στα έξοδα, εξαιρουµένων των εξόδων µετάβασης και 

διαµονής των ελλήνων επιστηµόνων. 

8) Οι χορηγίες κατατίθενται σε λογαριασµό που διατηρεί ο δικαιούχος 

επιστηµονικός φορέας που αναφέρεται στο Α των ορισµών ή στον Ειδικό 

Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛΚΕΑ) των οικείων 

Υ.ΠΕ., εάν πρόκειται για κλινικές ή εργαστήρια κρατικών νοσοκοµείων, ή 

στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας των Πανεπιστηµίων (ΕΛΚΕ), 

εάν πρόκειται για Πανεπιστήµια και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µε την 

έκδοση των σχετικών παραστατικών προς τον χορηγό. 

Σε περίπτωση που ο επιστηµονικός φορέας διοργάνωσης δεν διαθέτει 

επάρκεια ή από τη φύση του νοµικού του προσώπου δεν µπορεί να προβεί 

σε έκδοση σχετικού παραστατικού, αυτός δύναται στο πλαίσιο της 

σύµβασης που υπογράφει µε τον ανάδοχο PCO (Εταιρεία Οργάνωσης 

Συνεδρίων), ο οποίος πρέπει να αναφέρεται ρητά στην έγκριση του ΕΟΦ, να 

αναθέτει στον PCO την είσπραξη των χορηγιών, την τιµολόγηση προς τους 

χορηγούς και την εν γένει οικονοµική διαχείριση του συνεδρίου, καθώς και 

την έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών προς τις εταιρείες 

χορηγούς.  

Ο  ανάδοχος PCO υποχρεούται µετά το πέρας της εκδήλωσης να προβεί σε 

εκκαθάριση και απολογισµό και να αποδώσει το τυχόν πλεόνασµα στους 

υπεύθυνους επιστηµονικούς φορείς. 

Στο πλαίσιο της σύµβασης που υπογράφεται µεταξύ των δύο µερών, 

πρέπει να περιλαµβάνονται τα κάτωθι: 

• Πλήρη στοιχεία συµβαλλοµένων ( έδρα, επωνυµία, ΑΦΜ, ∆ΟΥ, 

νοµική µορφή, νόµιµη εκπροσώπηση κ.λ.π.) 

• Ακριβή οικονοµικά στοιχεία ( προϋπολογισµός που να 

ανταποκρίνεται στα στοιχεία της αίτησης, αµοιβή P.C.O και τυχόν λοιπά 

στοιχεία). 

• Γενικά θα πρέπει να απεικονίζεται και να περιγράφεται µε 

ακρίβεια η συµφωνία. 

9) ∆ιοργάνωση ∆ιεθνών και Παγκόσµιων επιστηµονικών 

εκδηλώσεων  στην Ελλάδα, από φορείς του εξωτερικού 



Οι ∆ιεθνείς ή παγκόσµιες επιστηµονικές εκδηλώσεις που 

οργανώνονται στην Ελλάδα από φορείς του εξωτερικού, 

α)δεν υπόκεινται σε κανένα χρονικό περιορισµό κατάθεσης αίτησης. 

β) Οι εγκριτικές αποφάσεις των διοργανώσεων αυτών, θα 

ανακοινώνονται το αργότερο εντός ενός µηνός, από την ηµεροµηνία 

κατάθεσης. 

γ)Η καταβολή των τιµητικών αµοιβών (Honorariums) των ξένων 

προσκεκληµένων οµιλητών, δεν θα υπόκεινται στην υποχρέωση 

κατάθεσης τους, στους λογαριασµούς ΕΛΚΕ ή ΕΛΚΕΑ. 

δ) Οι ξένοι οµιλητές δεν υποχρεούνται να καταθέτουν δήλωση 

συµφερόντων.  

ε) Όσο για τα απολογιστικά στοιχεία και τις δηλώσεις συµφερόντων, 

θα κατατίθενται στον ΕΟΦ, εφόσον είναι συνδιοργανωτές  

επιστηµονικοί φορείς, από την Ελλάδα και χρηµατοδοτούνται από 

Ελληνικές φαρµακευτικές εταιρείες 

10) Για τις  εκδηλώσεις  ενηµέρωσης του κοινού ,που οργανώνονται από 

επιστηµονικούς φορείς, δεν απαιτείται έγκριση του ΕΟΦ, εκτός εάν  

χρηµατοδοτούνται από φαρµακευτικές εταιρείες. 

 

11) Επιτρέπεται η κάλυψη από φαρµακευτικές και λοιπές εταιρείες 

προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, των εξόδων φιλοξενίας ιατρών ή άλλων 

επαγγελµατιών υγείας που συµµετέχουν σε επιστηµονικές εκδηλώσεις τύπου 

Α, ύστερα από έγκριση του ΕΟΦ. Για την έγκριση συµµετοχής γιατρών στις 

επιστηµονικές αυτές εκδηλώσεις στο εξωτερικό, οι εταιρείες χορηγοί 

καταθέτουν στον ΕΟΦ τον αριθµό των συµµετεχόντων στο συνέδριο, 

αναφέροντας το κόστος συµµετοχής τους ανά σύνεδρο και την ειδικότητά 

τους, και απολογιστικά καταθέτουν κατάσταση µε τα ονόµατα όσων 

συµµετείχαν, αναφέροντας το τελικό κόστος συµµετοχής τους ανά σύνεδρο 

και την ειδικότητα τους. 

 

12) Οι αιτήσεις για την συµµετοχή ιατρών ή επιστηµόνων υγείας σε 

εκδηλώσεις τύπου Α΄,(εξωτερικού) θα υποβάλλονται, το πρώτο 

δεκαήµερο κάθε µήνα,  αρχής γενοµένης από 1.3.2011. 

13) Συµµετοχή ιατρών ή επαγγελµατιών υγείας σε εκδηλώσεις του 

Εσωτερικού 

 

Για τη συµµετοχή σε επιστηµονικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα, , δεν 

απαιτείται προέγκριση (είτε είναι χορηγοί οι εταιρείες ή καλύπτουν 

µόνο τα έξοδα των συµµετεχόντων).  

Στις περιπτώσεις αυτές θα καταθέτουν απολογιστικά και εντός δύο (2)  

µηνών από την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης , κατάσταση µε τα 



ονόµατα και την ειδικότατα των συµµετεχόντων και το τελικό κόστος 

ανά σύνεδρο.  

 

Τα έξοδα φιλοξενίας περιλαµβάνουν αποκλειστικά τα έξοδα για την 

εγγραφή συµµετοχής στην αντίστοιχη εκδήλωση, για τη διαµονή και 

διατροφή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και για τη µετακίνηση από τον 

τόπο άσκησης του επαγγέλµατος µέχρι τον τόπο διεξαγωγής της εκδήλωσης 

και πρέπει να είναι εύλογα τόσο ως προς το επίπεδο, όσο και ως προς το 

κόστος τους, σε σχέση µε τις τιµές αγοράς και σε σχέση µε τον κύριο 

επιστηµονικό στόχο της εκδήλωσης. 

Ο ΕΟΦ θα θέτει τα όρια, σε συνεργασία µε τους εκπροσώπους των 

εταιρειών- 

χορηγών, στα έξοδα συµµετοχής και στον αριθµό εκδηλώσεων τύπου Α 

στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό, που θα µπορεί να χορηγεί κάθε εταιρεία για 

κάθε 

επαγγελµατία υγείας ανά έτος. 

14) Επιτρέπεται η καταβολή τιµητικής αµοιβής (honorarium) από 

φαρµακευτικές και λοιπές ως άνω εταιρείες, στους προσκεκληµένους 

οµιλητές ή προεδρεύοντες συνεδριάσεων των επιστηµονικών εκδηλώσεων 

τύπου Α, µε την υποχρέωση ενηµέρωσης του ΕΟΦ από τους οργανωτές της 

εκδήλωσης του ονοµατεπώνυµου, της ειδικότητας, του επαγγελµατικού 

φορέα και του ύψους τιµητικής αµοιβής για κάθε οµιλητή. Σε περίπτωση 

που δεν καταβάλλεται τιµητική αµοιβή στους οµιλητές, αυτό πρέπει να 

αναφέρεται ρητά στον οικονοµικό απολογισµό. Εάν ο οµιλητής είναι Ιατρός 

του ΕΣΥ ή Πανεπιστηµιακός, η τυχόν τιµητική αµοιβή κατατίθεται στον 

ΕΛΚΕΑ ή τον ΕΛΚΕ αντίστοιχα, οι οποίοι την αποδίδουν στον δικαιούχο 

µετά τις κατά περίπτωση παρακρατήσεις, και στο τέλος τους έτους εκδίδουν 

σχετική βεβαίωση αποδοχών για φορολογική χρήση του αµειβόµενου. Οι 

ιατροί και οι άλλοι επαγγελµατίες υγείας που λαµβάνουν τιµητικές αµοιβές 

για οµιλία οφείλουν να το αναφέρουν σε σχετική δήλωση συµφερόντων 

(conflict of interest) στην Οργανωτική Επιτροπή της κάθε εκδήλωσης, 

καθώς και για διάστηµα δύο ετών α) στην αρχή της οµιλίας τους και β) σε 

κάθε επόµενη δηµοσίευση τους, που ενδεχοµένως σχετίζεται µε τα προϊόντα 

της εταιρείας, σε ελληνικά ή διεθνή επιστηµονικά περιοδικά. 

 

15)  Οι αιτήσεις όλων των εκδηλώσεων τύπου Α΄ Β΄ Γ΄ και οι αιτήσεις  

συµµετοχής ιατρών ή  άλλων επιστηµόνων υγείας, σε εκδηλώσεις του 

εξωτερικού (τύπου Α΄) , θα πρέπει να υποβάλλονται στον ΕΟΦ 

τουλάχιστον ένα µήνα πριν την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης (π.χ 

εάν η αίτηση κατατεθεί τον Ιανουάριο, θα είναι για τις εκδηλώσεις που θα 

πραγµατοποιηθούν από 1
η
 Μαρτίου και για όλους  τους υπόλοιπους µήνες του 

έτους ) . 

16) Ο ΕΟΦ δύναται να πραγµατοποιεί ελέγχους κατά τη διάρκεια των 

συνεδρίων ή των εκδηλώσεων δια των οργάνων του ή σε συνεργασία µε τις 

αρµόδιες φορολογικές αρχές και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται µη 

τήρηση των εγκεκριµένων, δεν θα δίνεται έγκριση στον υπεύθυνο φορέα για 

µελλοντικές εκδηλώσεις για διάστηµα 2 ετών. Το ίδιο ισχύει και στις 



περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρής υπέρβασης (άνω του 25%) του 

απολογισµού από τα κατατεθέντα δικαιολογητικά. Στις περιπτώσεις αυτές 

µπορούν να υποβάλλονται ενστάσεις σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες. 

 

17) Ηµερίδες ή επιστηµονικές εκδηλώσεις (όχι συνέδρια) που 

οργανώνονται από τµήµατα του ΕΣΥ ή Πανεπιστηµιακών Σχολών θα 

πρέπει να έχουν υποχρεωτικά ελεύθερη συµµετοχή και να 

πραγµατοποιούνται εντός των νοµαρχιακών ορίων της έδρας τους. 

18) Για κάθε αίτηση που κατατίθεται στον ΕΟΦ θα καταβάλλεται 

παράβολο, το ύψος του οποίου θα καθορισθεί ανάλογα µε τον τύπο της 

εκδήλωσης και σύµφωνα µε υπό θέσπιση νοµοθετική ρύθµιση. ∆εν 

χρειάζεται να κατατίθεται. παράβολο για αίτηση που αφορά µόνο σε έξοδα 

φιλοξενίας. 

19) Μια σειρά θεµάτων, όπως στο άρθρο 7 της παρούσης, καθώς και για 

οποιοδήποτε άλλο θέµα που δεν διευκρινίζεται στην παρούσα εγκύκλιο, θα 

αποφασίζει η διοίκηση του ΕΟΦ ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της 

Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής του άρθρου 1 της παρούσης και της 

αρµόδιας διεύθυνσης του Οργανισµού. 

 

 

                                                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ ΤΟΥ ΕΟΦ 

 

                                                                    ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  Ι. ΤΟΥΝΤΑΣ 

Εσωτερική ∆ιανοµή 

Γραφείο Προέδρου 

Γραφείο Αντιπροέδρου Α΄ 

Γραφείο Αντιπροέδρου Β΄                                                  

 


