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ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ    

                                                                             
 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡ. 
ΠΡΩΤ. 66500/1.10.2010  -  82205/3.12.2010 - 14660/25.2.2011- 47558/4.7.2012- 

81867/19.11.2012 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  
 
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. 
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. 
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 
υπόκεινται στις διατάξεις περί επιστηµονικών εκδηλώσεων/συνεδρίων και άρα δεν 
απαιτείται η έγκριση του ΕΟΦ.  
Εκδηλώσεις ενηµέρωσης ασθενών από φαρµακευτικές εταιρείες, δεν επιτρέπονται 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. 
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II . ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Α. Συνέδρια Επιστηµονικού περιεχοµένου  (Τύπου Α) 
Ως επιστηµονικού περιεχοµένου νοούνται τα συνέδρια, σεµινάρια και παρόµοιες 
εκδηλώσεις συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, οι οποίες οργανώνονται από κρατικούς φορείς, 
στους οποίους συµπεριλαµβάνονται: τα Πανεπιστήµια , τα κρατικά Νοσοκοµεία (κλινικές, 
εργαστήρια, Κ.Υ, φορείς και µονάδες υγείας της Κοινωνικής Ασφάλισης), επιστηµονικά 
σωµατεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και  µη κερδοσκοπικά επιστηµονικά 
ιδρύµατα, ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆, σύλλογοι υγειονοµικών επιστηµόνων, 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 (Τύπου Β) 
 
Ως συνέδρια, ηµερίδες, 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 
(Τύπου Γ΄) 
 
Ως συνέδρια, 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.  
 
∆. Επιστηµονικές εκδηλώσεις ( Τύπου ∆΄) από Εταιρείες Εσωτερικού – Εξωτερικού  

α) Επιστηµονικές εκδηλώσεις (τύπου ∆΄) στην Ελλάδα, οργανώνονται από εταιρείες 

προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ µε έδρα εκτός Ελλάδος, οι οποίες αναλαµβάνουν όλο το 

κόστος της εκδήλωσης , δεν έχουν προωθητικούς σκοπούς, αντιθέτως έχουν αποκλειστικά 

εκπαιδευτικό ή ερευνητικό χαρακτήρα, αποτελούν εξειδικευµένα fora, έχουν πλήρες 

επιστηµονικό πρόγραµµα και συγκεντρώνουν οµιλητές υψηλού κύρους ( π.χ. εκπαιδευτικά 

σεµινάρια για οµιλητές ή για συγγραφή επιστηµονικών άρθρων ή και διατριβών, CMEs, 

ερευνητικά προγράµµατα κλπ). 

Ο αριθµός των συµµετεχόντων σε εκδηλώσεις τύπου ∆΄ από εταιρείες του Εξωτερικού, 

δύναται να είναι απεριόριστος, και µε απεριόριστο αριθµό  συµµετοχών. 

Οι εκδηλώσεις τύπου ∆΄  από εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ του εξωτερικού δεν 
υπόκεινται σε κανένα χρονικό περιορισµό  κατάθεσης αίτησης  (έντυπο αίτησης τύπου ∆΄). 
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β) Επιστηµονικές εκδηλώσεις (τύπου ∆΄) στην Ελλάδα, οργανώνονται από εταιρείες 

προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ µε έδρα εντός Ελλάδος , οι οποίες αναλαµβάνουν όλο το 

κόστος της εκδήλωσης , δεν έχουν προωθητικούς σκοπούς, αντιθέτως έχουν αποκλειστικά 

εκπαιδευτικό ή ερευνητικό χαρακτήρα, αποτελούν εξειδικευµένα fora, έχουν πλήρες 

επιστηµονικό πρόγραµµα και συγκεντρώνουν οµιλητές υψηλού κύρους ( π.χ. εκπαιδευτικά 

σεµινάρια για οµιλητές ή για συγγραφή επιστηµονικών άρθρων ή και διατριβών, CMEs, 

ερευνητικά προγράµµατα κλπ). Πραγµατοποιούνται στην έδρα της εταιρείας. Ο αριθµός 

των συµµετεχόντων σε εκδηλώσεις τύπου ∆΄ από φαρµακευτικές εταιρείες µε έδρα εντός 

Ελλάδος, δύναται να είναι απεριόριστος, µε ανώτερο αριθµό εκδηλώσεων δέκα (10) 

εκδηλώσεις/εταιρεία ετησίως . 

Η οργάνωση  εκδηλώσεων  τύπου ∆΄  από εταιρείες µε έδρα εντός Ελλάδος, υπόκεινται 
στον ίδιο χρονικό περιορισµό κατάθεσης αίτησης µε τις εκδηλώσεις τύπου Β΄ & Γ΄  (έντυπο 
αίτησης τύπου ∆΄). ∆εν προβλέπεται διανυκτέρευση, εκτός από ειδικές περιπτώσεις για 
Ε.Υ. της περιφέρειας  και για µία µόνο διανυκτέρευση και  εφόσον το πρόγραµµα είναι 
πέραν των πέντε ωρών.  
Για τις εκδηλώσεις τύπου ∆΄ εφόσον  το κόστος καλύπτεται αποκλειστικά από την εταιρεία 
προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ ή την µητρική εταιρεία του εξωτερικού, δεν απαιτείται 
κατάθεση απολογιστικών στοιχείων.  
Σε περίπτωση οργάνωσης από εταιρεία µε έδρα εντός Ελλάδος (παράγραφος ∆ 
περίπτωση β) τα απολογιστικά στοιχεία κατατίθενται στον ΕΟΦ, από την εταιρεία µε έδρα 
την Ελλάδα, εντός 2 µηνών από την διοργάνωση της εκδήλωσης µαζί µε το τελικό 
πρόγραµµα της εκδήλωσης, τον αριθµό των συµµετεχόντων και αντίγραφα  παραστατικών 
των δαπανών, εφόσον ζητηθούν. 
Ισχύουν τα όρια διατροφής για συνέδρια εσωτερικού, τύπου Α΄. 
 
Ε. Παροχή πρόσβασης σε επιστηµονικές εκδηλώσεις / συνέδρια ή και    ερευνητικές 

εκδηλώσεις στο Εξωτερικό και στο Εσωτερικό, µέσω διαδικτύου σε Ε.Υ. 

ανεξαρτήτως φορέα εργασίας 

Οι εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, µπορούν να υποστηρίζουν οικονοµικά τους 
επαγγελµατίες υγείας (ατοµικά ή οµαδικά), µε την παροχή κωδικών πρόσβασης, για τη 
συνέχιση της εκπαίδευσης, µέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας. 
.  
Για την επιχορήγηση (οµαδικής/ατοµικής)  παρακολούθησης µέσω διαδικτύου 
επιστηµονικών εκδηλώσεων Εσωτερικού απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο διοργανωτής 
επιστηµονικός φορέας να έχει λάβει έγκριση από τον ΕΟΦ για την εκδήλωση 
συµπεριλαµβανοµένης της αναµετάδοσης. 
Για τις οµαδικές παρακολουθήσεις µέσω διαδικτύου, τα έξοδα για το χώρο και τις 
εγκαταστάσεις δύνανται να καλύπτονται από την εταιρεία προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ. 
Επιτρέπεται µόνο η προσφορά καφέ/ αναψυκτικού, στις οµαδικές παρακολουθήσεις. 
 
∆εν απαιτείται προ-έγκριση ή υποβολή απολογιστικών στοιχείων από τις εταιρείες 

προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, για ατοµικές ή οµαδικές δραστηριότητες αυτού του τύπου. 
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ΣΤ. Εκδηλώσεις  ενηµέρωσης του κοινού 

Για τις  εκδηλώσεις  ενηµέρωσης του κοινού , που οργανώνονται από Επιστηµονικούς 

φορείς, δεν απαιτείται έγκριση του ΕΟΦ, εκτός εάν  χρηµατοδοτούνται από εταιρείες 

προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, οπότε ως προς την υποβολή αίτησης - έγκριση - 

απολογισµό ισχύει ότι και στις περιπτώσεις τύπου Α΄ Εσωτερικού. 

Ζ. Προϊόντα αρµοδιότητας του ΕΟΦ 
 
Οι επιστηµονικές εκδηλώσεις τύπου Α΄ που απαιτούν έγκριση του ΕΟΦ, σύµφωνα µε τον 
Ν. 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. 
• Φαρµακευτικά προϊόντα ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης 
• Φαρµακούχα ζωοτροφών και προσθετικών ζωοτροφών 
• Τρόφιµα ειδικής διατροφής και συµπληρώµατα διατροφής 
• Βιοκτόνα 
• Ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
• Καλλυντικά 
 
Η.  Έξοδα προώθησης φαρµακευτικών προϊόντων 
 
Σύµφωνα µε άρθρο 86 της Υπουργικής Απόφασης ∆ΥΓ3α/οικ.82161/2012 (ΦΕΚ 
2374/Β/24.8.2012) µε την οποία έχει ενταχθεί στην Ελληνική έννοµη τάξη η  Οδηγία ΕΚ 
2001/83, όπως ισχύει σήµερα, αποδέκτες προωθητικών ενεργειών που χρηµατοδοτούνται 
από τα έξοδα προώθησης εταιρειών προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, 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 εταιρειών αρµοδιότητας 
ΕΟΦ, περιλαµβάνονται οι χορηγίες για την οργάνωση εκδηλώσεων από επιστηµονικούς 
φορείς που το αντικείµενό τους σχετίζεται αποκλειστικά ή κατά το µεγαλύτερο µέρος 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, B & ∆  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). 
 
Θ. Έξοδα Φιλοξενίας 
 
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 την µετακίνηση από τον τόπο άσκησης του επαγγέλµατος µέχρι τον τόπο διεξαγωγής 
της εκδήλωσης , 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. 
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Ι. Εκπαιδευτική άδεια  Ε. Υ. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή του Επαγγελµατία Υγείας, που επιχορηγείται 
από εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, σε Επιστηµονικές εκδηλώσεις/συνέδρια 
τύπου Α’,  Εσωτερικού ή/και Εξωτερικού είναι: 

• Η λήψη εκπαιδευτικής άδειας από τον φορέα εργασίας του ή σε περίπτωση 
Σαββατοκύριακου ή αργίας η γνωστοποίηση της συµµετοχής του, στον φορέα 
εργασίας,  βάσει της κείµενης νοµοθεσίας ( Ν. 2889/2001). 

•  Η συµπλήρωση  υπεύθυνης δήλωσης του ισχύοντα νόµου που απευθύνεται προς 
τον ΕΟΦ - για τον αριθµό των µέχρι τούδε συµµετοχών του  κατά το τρέχον έτος, 
καθώς και ότι βάσει των ανωτέρω έχει αιτηθεί τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας  
ή έχει γνωστοποιήσει τη συµµετοχή του, στον φορέα εργασίας (η Υ.∆. θα 
κατατίθεται στην χορηγό/εταιρεία). 

 Ο Επαγγελµατίας Υγείας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα των 
πληροφοριών, που αναφέρει στην Υ.∆. 
 Η εταιρεία / χορηγός δεν υποχρεούται να λαµβάνει αντίγραφο της εκπαιδευτικής άδειας 
του Ε.Υ. 
Λήψη εκπαιδευτικής άδειας : Ιατρός ΕΣΥ - Κέντρου Υγείας, από την προϊσταµένη αρχή 
του   Νοσοκοµείου –  Πανεπιστηµιακός Ιατρός, από την  Προϊσταµένη αρχή - ιατρός 
συµβεβληµένος µε ασφαλιστικό  Φορέα ( έµµισθη σχέση) από την   ∆/νση του 
ασφαλιστικού φορέα.  
Για τη συµµετοχή σε Επιστηµονικές Εκδηλώσεις στο Εσωτερικό – Εξωτερικό, καθώς 
επίσης και για την χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, στους ιατρούς  του ΕΣΥ – 
Πανεπιστηµιακούς, στρατιωτικούς, ιατρούς  του ΕΟΠΠΥ και όλων των ασφαλιστικών 
ταµείων του ∆ηµοσίου, εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην παρ. 18, άρθρο 11 του Ν. 
2889/2001 (ΦΕΚ 37Α΄/2001). 
 
Κ . Τιµητικές αµοιβές (Honorarium) 

1. Επιτρέπεται η καταβολή τιµητικής αµοιβής (honorarium) από εταιρείες 

προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, στους προσκεκληµένους οµιλητές ή προεδρεύοντες 

συνεδριάσεων των Επιστηµονικών εκδηλώσεων τύπου Α, B, Γ και ∆ εφόσον είναι 

σύµφωνη µε τις διατάξεις του N. 2889/2001 όπως ισχύει, 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.  

2.Σε περίπτωση που δεν καταβάλλεται τιµητική αµοιβή στους οµιλητές, αυτό πρέπει να 

αναφέρεται ρητά στον οικονοµικό απολογισµό. Η τυχόν τιµητική αµοιβή προς ιατρούς 

του ΕΣΥ ή Πανεπιστηµιακούς η οποία δίδεται σύµφωνα  µε την παράγραφο Κ.1. 

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 αµειβοµένου. Στους ιδιώτες 

Ε.Υ. η καταβολή της τιµητικής αµοιβής θα γίνεται σε τραπεζικό λογ/σµό του εσωτερικού 

µετά την έκδοση του απαραίτητου φορολογικού παραστατικού. 

3.Οι ιατροί και οι άλλοι Επαγγελµατίες Υγείας που λαµβάνουν τιµητική αµοιβή για 

οµιλία οφείλουν να το αναφέρουν στην 2η διαφάνεια που προβάλλεται µε την έναρξη 
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της εκδήλωσης (conflict of interest). Για διάστηµα δύο ετών θα πρέπει να αναφέρεται η 

λίστα των εταιρειών από τις οποίες έχει λάβει τιµητική αµοιβή  α) στην αρχή της κάθε 

οµιλίας τους και β) σε κάθε επόµενη δηµοσίευση τους, που ενδεχοµένως σχετίζεται µε 

τα προϊόντα της εταιρείας, σε  Ελληνικά ή ∆ιεθνή επιστηµονικά περιοδικά.  

4.Η καταβολή των τιµητικής αµοιβής (Honorarium) των ξένων προσκεκληµένων 

οµιλητών, δεν υπόκειται στην υποχρέωση κατάθεσης τους, στους λογαριασµούς ΕΛΚΕ 

ή ΕΛΚΕΑ. 

 ΚA. Συγκρότηση Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής 
 
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 ιατρών και άλλων επαγγελµατιών 
υγείας που ορίζει ο ΕΟΦ. 
Η Επιτροπή  θα αξιολογεί τα αιτήµατα για τη διοργάνωση επιστηµονικών εκδηλώσεων 
Εσωτερικού 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 την ∆ιοίκηση του ΕΟΦ την έγκριση ή την 
απόρριψη των σχετικών αιτήσεων. 
 
KB. Σύγκλιση  ευρύτερης σύσκεψης από τους εµπλεκόµενους φορείς ΕΟΦ, ΚΕΣΥ, 
ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, ΣΕΠΤΕ, ΣΑΦΕΕ 
 
Τέσσερις (4) φορές ετησίως θα συγκαλείται ευρύτερη σύσκεψη, από τους εµπλεκόµενους 
φορείς ΕΟΦ, ΚΕΣΥ, ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, ΣΕΠΤΕ, ΣΑΦΕΕ, µε σκοπό την ενηµέρωση, την 
ανταλλαγή απόψεων για την εφαρµογή της εγκυκλίου και  θα προτείνονται παρεµβάσεις 
στα πλαίσια διαφάνειας, κοινής αποδοχής και αµοιβαίου οφέλους. 
 
ΙΙΙ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ 
 
ΙΙΙ. Α. Επιστηµονικές Εκδηλώσεις/Συνέδρια Εσωτερικού ( τύπου Α΄) 
 
1. Όλοι οι δικαιούχοι φορείς που ενδιαφέρονται να οργανώσουν συνέδρια Εσωτερικού 
τύπου Α’, θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτηµά τους στον ΕΟΦ πέντε (5) φορές το χρόνο, 
τους µήνες: Ιανουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Σεπτέµβριο και  Νοέµβριο,    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) 

 

Οι αιτήσεις δεν περιορίζονται στις εκδηλώσεις του προσεχούς τριµήνου αλλά  µπορούν να 

αφορούν σε  οποιαδήποτε µελλοντική ηµεροµηνία. Ο κάθε φορέας θα πρέπει να µεριµνά 

για την έγκαιρη κατάθεση της αίτησης του, ώστε να µεσολαβεί ικανό χρονικό διάστηµα 

µεταξύ της συνεδρίασης της Επιτροπής και της ηµεροµηνίας διεξαγωγής της εκδήλωσης. 
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Με την διαδικασία αυτή  αποφεύγονται  οικονοµικές ζηµίες και άσκοπη προετοιµασία των 

οµιλητών στην περίπτωση µη εγκρίσεως, από τον ΕΟΦ. 

 
Ο ΕΟΦ κάθε Φεβρουάριο, Απρίλιο, Ιούνιο, Οκτώβριο και ∆εκέµβριο αντιστοίχως, θα 
ανακοινώνει τις εγκρίσεις των εκδηλώσεων,  για τους προσεχείς 12 µήνες . 
Ο ΕΟΦ θα δηµοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του ( public view) τον τίτλο της εκδήλωσης, τον 
επιστηµονικό φορέα οργάνωσης και το ύψος του προϋπολογισµού.  
 
Τα Νοσοκοµεία , Πανεπιστηµιακές κλινικές , εργαστήρια,  κλινικές του ΕΣΥ έχουν τη 

δυνατότητα οργάνωσης µόνοι ή από κοινού, µόνο Επιστηµονικών  Εκδηλώσεων. Η 

διάρκεια των εκδηλώσεων δεν µπορεί να ξεπερνά τις δύο µέρες και  η χορηγία από το 

σύνολο των εταιρειών/χορηγών  δύναται να ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.500€ 

ηµερησίως.              

• Με ελεύθερη συµµετοχή  

• Εγγύς  της πόλης, που βρίσκεται το Νοσοκοµείο (εντός των ορίων πρώην νοµού ή 

παρακείµενου πρώην νοµού) 

• Κατά προτίµηση στο αµφιθέατρο του Νοσοκοµείου  

• Χωρίς stands φαρµακευτικών Εταιρειών 
 
 
2. Απολογιστικά στοιχεία του Φορέα ∆ιοργάνωσης 
 
Μετά το πέρας της Επιστηµονικής εκδήλωσης Εσωτερικού  τύπου Α΄ και εντός 4 µηνών, ο 
φορέας διοργάνωσης υποβάλλει στον ΕΟΦ το τελικό πρόγραµµα της εκδήλωσης, τον 
οικονοµικό απολογισµό της εκδήλωσης, 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. 
 
3 Σύµβαση µε γραφείο διοργάνωσης Επιστηµονικών εκδηλώσεων/συνεδρίων 
(PCO) 
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. 
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4. Χορηγίες Επιστηµονικών εκδηλώσεων/Συνεδρίων που διοργανώνονται στην 
Ελλάδα 
 
Η υποστήριξη (συµπεριλαµβανοµένου ή µη του χορηγικού πακέτου) Επιστηµονικών 
εκδηλώσεων/Συνεδρίων από εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, που οργανώνονται 
στο Εσωτερικό µε έγκριση του ΕΟΦ, µε εκθετήρια, δορυφορικά συµπόσια, διαλέξεις, 
διαφηµίσεις, οργανωµένα γεύµατα καθώς επίσης και η γενική χορηγία, δεν µπορεί να 
υπερβαίνει ανά εταιρία αρµοδιότητας ΕΟΦ τα παρακάτω όρια (συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ): 
 

• Επιστηµονικές εκδηλώσεις ∆ιεθνείς , (Παγκόσµιες/Πανευρωπαϊκές), που 
πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα από επιστηµονικούς φορείς του 
Εξωτερικού  ή από κοινού µε Ελληνικό επιστηµονικό φορέα, έως 50.000€ ανά 
εταιρεία/χορηγό. 

• Επιστηµονικές εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται από επιστηµονικούς 

φορείς Πανελλήνιας εµβέλειας, διάρκειας ≥≥≥≥  των τριών (3) ηµερών  και µε 

αριθµό συµµετεχόντων  ≥≥≥≥ 100,  έως 30.000€, ανά εταιρεία/χορηγό. 

• Επιστηµονικές εκδηλώσεις διάρκειας ≤≤≤≤ των δύο (2) ηµερών και αριθµό 

συµµετεχόντων  ≤≤≤≤ 100, έως 20.000€, ανά εταιρεία/χορηγό. 

• Επιστηµονικές εκδηλώσεις διάρκειας  µιας (1) ηµέρας, ανεξαρτήτως 

συµµετοχής αριθµού συµµετεχόντων , έως 10.000€ , ανά εταιρεία/χορηγό 

Τα Πανελλήνια συνέδρια πραγµατοποιούνται όχι περισσότερο από µία φορά 

ανά έτος και ανά φορέα αναγνωρισµένης ειδικότητας. 

Οι χορηγίες κατατίθενται σε λογαριασµό που διατηρεί ο δικαιούχος επιστηµονικός φορέας, 
που αναφέρεται στο κεφάλαιο 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, να προβεί στην ανάθεση διοργάνωσης της εκδήλωσης σε 
PCO (Εταιρεία Οργάνωσης Συνεδρίων). Η σύµβαση που υπογράφεται  µε τον ανάδοχο, 
θα αναφέρεται ρητά στην εγκριτική απόφαση του ΕΟΦ. 
Ανατίθεται στον   P.C.O η είσπραξη των χορηγιών, η τιµολόγηση  προς τους χορηγούς και 
η εν γένει οικονοµική διαχείριση της εκδήλωσης/ συνεδρίου, καθώς και η έκδοση των 
σχετικών φορολογικών παραστατικών, προς τις εταιρείες χορηγούς.  
Ο  ανάδοχος P.C.O υποχρεούται µετά το πέρας της εκδήλωσης να προβεί σε εκκαθάριση 
και απολογισµό και να αποδώσει το τυχόν πλεόνασµα στους υπεύθυνους επιστηµονικούς 
φορείς. 
 
5. Κανένα δορυφορικό συµπόσιο  επιχορηγούµενο από εταιρείες προϊόντων 
αρµοδιότητας  ΕΟΦ δεν µοριοδοτείται (ισχύει σε ΗΠΑ. και χώρες ΕΕ.) 
 
6. Ο ετήσιος αριθµός συµµετοχών σε επιστηµονικές εκδηλώσεις/ Συνέδρια  Εσωτερικού 
τύπου A΄, των Επαγγελµατιών Υγείας, που επιχορηγούνται από εταιρείες προϊόντων 
αρµοδιότητας ΕΟΦ, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) συµµετοχές ανά Επαγγελµατία 
Υγείας.  
. 
7. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις: Εάν o  επαγγελµατίας υγείας, συµµετέχει ενεργά ως 
‘’οµιλητής’’, ‘’πρόεδρος”, ‘’µέλος’’ της οργανωτικής επιτροπής, 1ος – 2ος και τελευταίος 
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“συγγραφέας” σε εργασία ( προφορική ανακοίνωση ή poster) που έχει εγκριθεί να 
παρουσιαστεί στο συνέδριο, µε τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
Εάν η οµιλία ή ανακοίνωση  είναι προϊόν συνεργασίας παραπάνω της µιας κλινικής ή του 
ενός εργαστηρίου τότε η εν λόγω εξαίρεση περιλαµβάνει και τον τρίτο  καθώς και τον 
προτελευταίο συγγραφέα ( 1ος – 2ος – 3ος προτελευταίος και τελευταίος συγγραφέας) . 
 
Συµµετοχή σε εκδηλώσεις /συνέδρια της ειδικότητας ή συναφών ειδικοτήτων. 
Σαφής απαγόρευση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων ή συµµετοχής σε αυτές (πχ. Εκδροµές). 
 
8.  Πιστοποίηση της παρουσίας του Ε.Υ. σε εκδηλώσεις Εσωτερικού  
 
 Ο διοργανωτής της εκδήλωσης/συνεδρίου: διαθέτει ηλεκτρονικούς υπολογιστές  
καταλόγους µε ονόµατα και barcodes για κάθε σύνεδρο. 
Με την παρουσία στην είσοδο γίνεται  η εγγραφή, παραλαβή της κάρτας (π.χ 
ονοµατεπώνυµο /ιδιότητα /χώρα / και γραµµωτός κωδικός) 
Στην είσοδο κάθε αίθουσας υπάρχει scanner που σκανάρει την κάρτα.  
Αν υπάρχουν και CMEs τότε αυτά πιστώνονται στον σύνεδρο αναλόγως.  
Όταν τελειώσει το συνέδριο παραλαµβάνει το πιστοποιητικό παρακολούθησης , αφού έχει 
συµπληρώσει ποσοστό 60% επί των συνολικών ωρών του προγράµµατος και τα CMEs 
που έχουν υπολογιστεί βάσει παρακολούθησης/ συµµετοχής. 
Εξαιρούνται  οι Επιστηµονικές εκδηλώσεις κάτω των εκατό (100) συνέδρων. 
 
9. Συµµετοχή Επαγγελµατιών Υγείας σε εκδηλώσεις Εσωτερικού (Τύπου Α΄)οι 

οποίοι επιχορηγούνται από εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ  

Για τη συµµετοχή Επαγγελµατιών Υγείας οι οποίοι επιχορηγούνται από εταιρείες 
προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ,  σε Επιστηµονικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα, δεν 
απαιτείται προέγκριση (είτε είναι χορηγοί των επιστηµονικών εκδηλώσεων οι εταιρείες είτε  
καλύπτουν µόνο τα έξοδα των συµµετεχόντων).  
Στις περιπτώσεις αυτές θα ενηµερώνεται απολογιστικά και εντός δύο (2)  µηνών από την 
πραγµατοποίηση της εκδήλωσης/συνεδρίου - από την εταιρεία/χορηγό η βάση δεδοµένων 
του ΕΟΦ , µε τα παρακάτω στοιχεία:  
Ονοµατεπώνυµο - Ειδικότητα - ΑΜΚΑ - Φορέας εργασίας  των συµµετεχόντων-  τελικό 
κόστος ανά σύνεδρο - αριθµός συµµετοχών για το τρέχον έτος  (για τον αριθµό των 
συµµετοχών  καθώς και για την εκπαιδευτική άδεια ή τη γνωστοποίηση στον φορέα 
εργασίας θα λαµβάνει η χορηγός εταιρεία, σχετική υπεύθυνη δήλωση του ισχύοντα 
νόµου).  
 
10. Όρια Φιλοξενίας Ε.Υ. στο Εσωτερικό 
 
Το κόστος φιλοξενίας (διαµονή και διατροφή) των  Επαγγελµατιών Υγείας σε 

Επιστηµονικές εκδηλώσεις/συνέδρια του Εσωτερικού, δεν µπορεί να υπερβαίνει 

ηµερησίως τα 70,00€ ανώτερο κόστος διατροφής, χωρίς ΦΠΑ και  180,00€ το 

ανώτερο κόστος διαµονής, χωρίς ΦΠΑ.  

Καθορίζεται πλαφόν στην δαπάνη του ξενοδοχείου, για τις εκδηλώσεις Εσωτερικού,  βάσει 

της τιµής διανυκτέρευσης και όχι αξιολόγηση βάσει των αστεριών του ξενοδοχείου. 

Απαγορεύεται η οικονοµική κάλυψη από τις εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας 

ΕΟΦ οποιωνδήποτε εξόδων συνοδών µελών ( ΚΥΑ  ∆ΥΓ3α/οικ.82161/24.8.2012)  

Τέλος η φιλοξενία θα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στον κύριο επιστηµονικό στόχο της 
εκδήλωσης. 
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ΙΙΙ.Β. ∆ιοργάνωση Επιστηµονικών Εκδηλώσεων/Συνεδρίων (τύπου Α΄) στο 
Εξωτερικό από Ελληνικούς επιστηµονικούς φορείς σε συνεργασία µε 
Επιστηµονικούς φορείς του Εξωτερικού  
 
 Για την οργάνωση στο εξωτερικό εκδηλώσεων τύπου Α΄ Ελληνικών Επιστηµονικών 
φορέων, θα παρέχεται από τον ΕΟΦ έγκριση, µόνο εφόσον α)συντρέχουν σοβαροί 
επιστηµονικοί λόγοι (π.χ. διεθνείς υποχρεώσεις) β) εφόσον υπάρχει επιστηµονικός 
φορέας συνδιοργανωτής  της αλλοδαπής (όχι P.C.O.), ο οποίος συµµετέχει σε 
ποσοστό τουλάχιστον 50% στα έξοδα, εξαιρουµένων των εξόδων µετάβασης και διαµονής 
των Ελλήνων επιστηµόνων. 
 
ΙΙΙ.Γ.  ∆ιοργάνωση ∆ιεθνών και Παγκόσµιων Eπιστηµονικών 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) Όσο για τα απολογιστικά στοιχεία, θα κατατίθενται στον ΕΟΦ, εφόσον είναι 
συνδιοργανωτές  επιστηµονικοί φορείς, από την Ελλάδα και χρηµατοδοτούνται από 
Ελληνικές εταιρείες προϊόντων  αρµοδιότητας ΕΟΦ. 
 
δ) Συµµετοχή Ε.Υ. σε ∆ιεθνή Συνέδρια που πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα 

Η συµµετοχή  Ε.Υ. σε διεθνή Συνέδρια στην Ελλάδα , που διοργανώνονται από 

επιστηµονικούς φορείς του Εξωτερικού ή σε συνεργασία µε Ελληνικούς επιστηµονικούς 

φορείς,  θεωρείται συµµετοχή σε Επιστηµονική Εκδήλωση Εσωτερικού. 

Η επιχορήγηση Ε.Υ. µόνον της εγγραφής , για την συµµετοχή του  σε  Επιστηµονικές 

εκδηλώσεις Εσωτερικού δεν  προσµετρείται στα αριθµητικά όρια συµµετοχής (παρ. 6), 

εφόσον δεν συνοδεύεται µε έξοδα µεταφοράς ή και παραµονής. 

IV. Συµµετοχή Επαγγελµατιών Υγείας σε Επιστηµονικές εκδηλώσεις/συνέδρια του 

Εξωτερικού 

1.Επιτρέπεται η κάλυψη από εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, των εξόδων 
συµµετοχής Επαγγελµατία Υγείας, για µετακίνηση, εγγραφή , διαµονή, διατροφή µε την 
προϋπόθεση έγκρισης ΕΟΦ και έγκρισης του φορέα εργασίας (Πανεπιστήµιο –
Νοσοκοµείο – ΕΟΠΠΥ - Ασφαλιστικός φορέας). 
2.Οι Ε.Υ. συµµετέχουν στο Εξωτερικό, σε εκδηλώσεις (τύπου Α΄) µεγάλου επιστηµονικού 

ενδιαφέροντος, όπως :   

• ∆ιεθνείς  

• Εκδηλώσεις  Ευρωπαϊκών χωρών (Εθνικά) 

• Εκδηλώσεις χωρών Β. Αµερικής (Εθνικά) 

που διοργανώνονται από επιστηµονικούς φορείς αναγνωρισµένων ειδικοτήτων και 
εξειδικεύσεων. 
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3. Ο ετήσιος αριθµός που ένας Επαγγελµατίας Υγείας µπορεί να επιχορηγηθεί από 
εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, για τη συµµετοχή του σε Επιστηµονική εκδήλωση 
/ Συνέδριο Εξωτερικού, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις   τρεις  φορές  (3) ετησίως, εκ των 
οποίων τουλάχιστον οι δύο  (2) στην   Ευρώπη.  
4. Συµµετοχή σε συνέδρια της ειδικότητας ή συναφών ειδικοτήτων. 
Σαφής απαγόρευση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων ή συµµετοχής σε αυτές (πχ. Εκδροµές). 
5. Απαγορεύεται η οικονοµική κάλυψη από τις εταιρείες οποιωνδήποτε εξόδων συνοδών 
µελών ( ΚΥΑ  ∆ΥΓ3α/οικ.82161/24.8.2012). 
6. Οι εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, υποβάλλουν έντυπο αίτησης (έντυπο ΕΟΦ) 
για έγκριση συµµετοχής του επαγγελµατία υγείας σε επιστηµονική εκδήλωση/συνέδριο του 
εξωτερικού, προς  τον ΕΟΦ, ένα µήνα πριν την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης και το 
πρώτο δεκαήµερο κάθε µήνα ,  (π.χ. εάν η αίτηση κατατεθεί τον Ιανουάριο, θα είναι για τις 
εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν µετά την  1η Μαρτίου και για όλους  τους 
υπόλοιπους µήνες του έτους ), όπου θα αναγράφονται: 

• Στοιχεία της εταιρείας /χορηγού 

• Ονοµατεπώνυµο Ε.Υ. 

•  Ειδικότητα  

• Φορέας εργασίας  

• ΑΜΚΑ και  

• Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα για τον µέχρι τούδε αριθµό των συµµετοχών του, 
για το τρέχον έτος, καθώς και  γνωστοποίηση για την λήψη εκπαιδευτικής άδειας 
για συµµετοχή  του, προς το φορέα εργασίας του. 

• Ενδεικτικό κόστος ανά επαγγελµατία υγείας 

• Θέµα – Τόπος - Χρόνος - ∆ιοργανωτής της εκδήλωσης                        

(διοργανωτής Επιστηµονικός φορέας και όχι P.C.O) 

Μετά την υποβολή θα αποστέλλονται από την χορηγό εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικά (xl) 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση med_conf@eof.gr. 
 

Αντικατάσταση Ε.Υ είναι δυνατή µέχρι και 5 ηµέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου, ενώ 

ακύρωση (χωρίς αντικατάσταση) επιτρέπεται µέχρι και την ηµέρα  έναρξης. 

Οι εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, θα πρέπει να ζητήσουν µετά το πέρας της 

εκδήλωσης από τον Επαγγελµατία Υγείας του οποίου επιχορήγησαν τη συµµετοχή, 

αντίγραφο του πιστοποιητικού συµµετοχής.  

Απολογιστικά ενηµερώνεται  από την εταιρεία προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, η βάση 

δεδοµένων του ΕΟΦ, µε όλα τα ανωτέρω στοιχεία και το τελικό κόστος. 

 
7. Μέγιστος αριθµός συµµετοχών ανά χορηγό εταιρεία σε Επιστηµονικές 
Εκδηλώσεις/συνέδρια Εξωτερικού  (Τύπου Α΄) 
 

• Για τις εκδηλώσεις/ συνέδρια εντός Ευρώπης έως τριάντα (30) Επαγγελµατίες    
           Υγείας/συνέδριο. 

• Για  την  Β. Αµερική δέκα (10) Επαγγελµατίες Υγείας/συνέδριο.  

• Για τον  υπόλοιπο κόσµο, πέντε (5) Επαγγελµατίες Υγείας/συνέδριο , εκτός των 
εξαιρέσεων  α , β, γ που αναφέρονται παρακάτω στην παράγραφο V. 
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V. Εξαιρέσεις του ετήσιου αριθµού συµµετοχών Ε. Υ.  σε επιστηµονικές εκδηλώσεις 

Εξωτερικού (τύπου Α΄ και στοχευµένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες) 

α. Εάν ο Επαγγελµατίας Υγείας είναι ‘’οµιλητής’’, ‘’πρόεδρος’’ , ‘’µέλος’’ της οργανωτικής 

επιτροπής, 1ος – 2ος  και τελευταίος “συγγραφέας” σε εργασία ( προφορική 

ανακοίνωση ή poster) που έχει εγκριθεί να παρουσιαστεί στην εκδήλωση . Εάν η οµιλία ή 

ανακοίνωση  είναι προϊόν συνεργασίας παραπάνω της µιας κλινικής ή του ενός 

εργαστηρίου τότε η εξαίρεση τύπου (α) περιλαµβάνει και τον τρίτο  καθώς και τον 

προτελευταίο συγγραφέα ( 1ος – 2ος – 3ος προτελευταίος και τελευταίος 

συγγραφέας).  

β. Οι συµµετέχοντες Επαγγελµατίες Υγείας  σε ∆ιεθνείς κλινικές µελέτες συναφούς 

θεµατολογίας, εγκεκριµένες από τον ΕΟΦ, : ο επικεφαλής του προγράµµατος, ο τεχνικός 

και ο ιατρός που εκτελεί την  µελέτη. 

γ. ∆υνατότητα συµµετοχής σε στοχευµένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Εξωτερικό 

επί τη βάσει του προγράµµατός τους π.χ. συµµετοχή σε ειδικά workshops (εκµάθηση 

ειδικών τεχνικών ενδοσκόπησης, ή χειρουργικής), ερευνητικά σεµινάρια (research 

seminars), εκπαιδευτικά µονοθεµατικά σχολεία (π.χ. Εuropean Respiratory School on 

monitoring airways  diseases). 

∆ύναται η κάθε εταιρεία προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, να αποστέλλει έως πέντε  

(5) Ε.Υ. ανά εκδήλωση  και οι Ε.Υ. δύνανται να συµµετάσχουν σε  τρείς (3) 

εκδηλώσεις, ετησίως. 

Για όλες τις ανωτέρω εξαιρέσεις θα συµπληρώνεται από τον αιτούντα Επαγγελµατία 

Υγείας ειδικό έντυπο αίτησης, για την χορήγηση ειδικής άδειας (έντυπο ΕΟΦ), στην αίτηση 

θα αναγράφονται: 

• Ονοµατεπώνυµο – ειδικότητα –φορέας εργασίας – ΑΜΚΑ του Επαγγελµατία Υγείας 

• Ενδεικτικό κόστος ανά Επαγγελµατία Υγείας 

• Θέµα - Τόπος - Χρόνος - ∆ιοργανωτής της εκδήλωσης 

• Ακριβής περιγραφή του τύπου της εξαίρεσης (π.χ. 1ος συγγραφέας κ.λ.π) 

Επίσης θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συµµετοχή του, καθώς 

και υπεύθυνη δήλωση του ισχύοντα νόµου, ότι έχει γνωστοποιήσει  στον φορέα εργασίας 

του, τη συµµετοχή του στην επιστηµονική εκδήλωση. Για τη συµµετοχή σε ∆ιεθνείς κλινικές 

µελέτες, θα επισυνάπτεται  η  εγκριτική απόφαση του ΕΟΦ .  

 Όλα τα ανωτέρω θα υποβάλλονται στον ΕΟΦ από την εταιρεία/ χορηγό  που αναλαµβάνει 

την επιχορήγηση του/ των  αιτούντα/ντων , µε συνοδευτικό έγγραφο.  

Μετά την υποβολή θα αποστέλλονται από τη χορηγό εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικά (xl) 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση med_conf@eof.gr 
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Όρια Φιλοξενίας Ε.Υ. στο Εξωτερικό 
 
Για τις αεροπορικές µεταβάσεις θα πρέπει να εκδίδονται εισιτήρια οικονοµικής θέσης και 

µόνο σε ταξίδια διάρκειας άνω των 4 ωρών, θα µπορεί να εκδίδονται, εφόσον υπάρχει 

δυνατότητα, εισιτήρια business class. 

To κόστος φιλοξενίας (διαµονή - διατροφή) των  Επαγγελµατιών Υγείας σε επιστηµονικές 

εκδηλώσεις/συνέδρια του Εξωτερικού, καθορίζεται: 70,00€ το ανώτερο κόστος 

διατροφής, χωρίς ΦΠΑ και το ανώτερο κόστος διαµονής 280,00€ ,χωρίς ΦΠΑ.  

Η φιλοξενία Ε.Υ. σε συνέδρια Εξωτερικού θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε ξενοδοχεία 4 

αστέρων και µόνο σε ειδικές περιπτώσεις σε ξενοδοχεία 5 αστέρων κατόπιν αιτιολόγησης. 

Τέλος η  φιλοξενία θα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στον κύριο επιστηµονικό στόχο της 

εκδήλωσης. 

VI. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ   Β΄  Γ΄∆΄ 
 
1.Όλοι οι δικαιούχοι φορείς που ενδιαφέρονται να οργανώσουν εκδηλώσεις  τύπου Β΄ , Γ΄, 
∆΄ θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτηµα  προς έγκριση στον ΕΟΦ,  ένα µήνα πριν την 
πραγµατοποίηση της εκδήλωσης . Για τις εκδηλώσεις τύπου Β΄,Γ΄,∆΄ οι αιτήσεις θα 
υποβάλλονται το πρώτο δεκαήµερο κάθε διµήνου αρχής γενοµένης από τον Ιανουάριο 
(π.χ. εάν η αίτηση κατατεθεί τον Ιανουάριο, θα είναι για τις εκδηλώσεις που θα 
πραγµατοποιηθούν µετά την  1η Μαρτίου και για όλους  τους υπόλοιπους µήνες του 
έτους).   
2.Οι εκδηλώσεις τύπου Β΄ , Γ΄ δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις πέντε (5)  
εκδηλώσεις/εταιρεία/περίοδο υποβολής αιτήσεων (5Β+5Γ/ΦΕ/δίµηνο) 
3. Η αίτηση (έντυπα ΕΟΦ τύπου Β΄, Γ΄, ∆΄) θα περιλαµβάνει:  

•  Όνοµα  εταιρείας  και στοιχεία συνεργαζόµενου επιστηµονικού φορέα, για τις εκδηλώσεις 
τύπου Β΄ 

• Πρόγραµµα εκδήλωσης 

•  Χρόνο και τόπο διεξαγωγής 

• Αρχικό προϋπολογισµό 
  
Η διαδικασία έγκρισης δεν προϋποθέτει την θετική εισήγηση της επιστηµονικής επιτροπής, 
όπως για τις εκδηλώσεις τύπου Α΄. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την  έγκριση των εκδηλώσεων τύπου Β , Γ είναι η οργάνωση 
εκπαιδευτικού προγράµµατος τουλάχιστον τεσσάρων (4) ωρών,  για κάθε ηµέρα της 
εκδήλωσης,  εφόσον υπάρχει διανυκτέρευση των συνέδρων και τουλάχιστον δύο (2) 
ωρών,  αν δεν υπάρχει διανυκτέρευση. 
Οι εκδηλώσεις τύπου Γ΄ εγκρίνονται µόνον εφόσον έχουν σκοπό την προώθηση 
φαρµάκων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ ∆ΥΓ3 (α) 85657 (ΦΕΚΒ΄59/2006) . 

2. Η ειδικότητα ή το αντικείµενο εργασίας / ενασχόλησης των Επαγγελµατιών Υγείας πρέπει  
να είναι συναφής µε τη θεµατολογία της εκδήλωσης. 

3. ∆εν επιτρέπεται οργάνωση εκδηλώσεων τύπου Β΄,Γ΄,∆΄  στο εξωτερικό από εταιρείες 
προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, εγκατεστηµένες  στην Ελλάδα. 

4. Η φιλοξενία των συµµετεχόντων  δεν πρέπει να περιλαµβάνει εκδηλώσεις  αµιγώς 
ψυχαγωγικού χαρακτήρα,  η δε επιλογή των χώρων πρέπει να είναι προσεκτική µε 
κριτήριο τις συνεδριακές εγκαταστάσεις και όχι την αναψυχή και διασκέδαση. 
Απαγορεύεται η οικονοµική κάλυψη από τις εταιρείες/χορηγούς οποιωνδήποτε εξόδων 
συνοδών µελών. 
5. ∆εν επιτρέπεται  η συµµετοχή ιατρών του ΕΣΥ και Πανεπιστηµιακών ιατρών  στις 

εκδηλώσεις τύπου Γ΄ (άρθρο 11, παρ 18 Ν.2889/2001) 



14 

 

6. Επιτρέπεται η καταβολή τιµητικής αµοιβής (honorarium) από τις εταιρείες/ χορηγούς, 
στους οµιλητές ή προεδρεύοντες συνεδριάσεων των επιστηµονικών εκδηλώσεων τύπου 
Β΄ και Γ΄ σύµφωνα µε τους όρους που έχουν διατυπωθεί στην ενότητα (Κ)  της παρούσας 
εγκυκλίου. 

7. Οι εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, πρέπει να φροντίζουν ώστε τα έξοδα 
προώθησης για τύπου Β΄ , Γ΄, ∆΄  εκδηλώσεις να µην επηρεάζουν αρνητικά  τις χορηγίες 
για τα συνέδρια τύπου Α΄. 

8. Μετά το πέρας της επιστηµονικής εκδήλωσης και εντός δύο(2) µηνών, η εταιρεία/ χορηγός 
υποβάλλει στον ΕΟΦ, το τελικό πρόγραµµα της εκδήλωσης, τον αριθµό των 
συµµετεχόντων και αντίγραφα  παραστατικών των δαπανών, εφόσον ζητηθούν.  

9. Τα όρια διαµονής και διατροφής στις εκδηλώσεις τύπου Β΄ , Γ’, ∆΄ είναι σύµφωνα µε τα 
όρια φιλοξενίας, σε εκδηλώσεις τύπου Α΄ Εσωτερικού.  

10.  
VIΙ. Ενστάσεις 

Ένσταση κατά  απορριπτικής απόφασης για εκδηλώσεις τύπου Α΄, Β΄, Γ ΄, ∆΄ υποβάλλεται 

από τον αιτούντα, εντός δέκα ()10 ηµερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής 

απόφασης. 

VIΙΙ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ/ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ-  ΠΟΙΝΕΣ 

1. 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 στοιχείων ή/και δεν 
κατατίθενται απολογιστικά στοιχεία, 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 υποβληθέντα 
δικαιολογητικά.  
Στις περιπτώσεις αυτές µπορούν να υποβάλλονται ενστάσεις σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διαδικασίες. 

2. Σε περίπτωση υπέρβασης του αριθµού των συµµετοχών των επαγγελµατιών υγείας σε 
εκδηλώσεις/συνέδρια Τύπου Α΄ Εσωτερικού (5 ανά επαγγελµατία υγείας /έτος) και 
Εξωτερικού ( 3 ανά επαγγελµατία υγείας /έτος εκ των οποίων 2 στην Ευρώπη) ή δεν 
υποβάλλουν στην εταιρεία /χορηγό πιστοποιητικό παρακολούθησης ή δεν έχουν λάβει 
εκπαιδευτική άδεια από τον φορέα εργασίας, θα αποκλείεται η επιχορηγούµενη συµµετοχή 
τους, για ένα έτος από   οποιαδήποτε Επιστηµονική εκδήλωση.  

 
3. Οι Εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, που δεν εισάγουν απολογιστικά στοιχεία στη 

βάση δεδοµένων (Data base) του ΕΟΦ, θα αποκλείονται για ένα έτος από οποιαδήποτε 
πραγµατοποίηση Εκδήλωσης  τύπου Β΄ Γ΄ ή αποστολή Ε.Υ. στο Εξωτερικό σε εκδηλώσεις 
τύπου Α΄. 
                                                               
IΧ. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Οι εταιρείες που ανήκουν στον ΣΦΕΕ  οφείλουν να διασφαλίζουν τη συµµόρφωση τους 

στον Κώδικα ∆εοντολογίας και στους περιορισµούς των εξόδων φιλοξενίας. 

2. Οι εταιρείες που δεν ανήκουν στο ΣΦΕΕ, καλούνται να υιοθετήσουν αντίστοιχο Κώδικα 

∆εοντολογίας. 

3. Για οποιοδήποτε θέµα που δεν διευκρινίζεται στην παρούσα εγκύκλιο, θα αποφασίζει η 

διοίκηση του ΕΟΦ, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της Ειδικής Επιστηµονικής 

Επιτροπής της ενότητας ΙΙ της παρούσης. 



15 

 

Συνηµµένα: Έντυπα αιτήσεων τύπου Α΄ (Εσωτερικού – Εξωτερικού), Β’, Γ΄ ∆΄ , ειδική 

αίτηση εξαιρέσεων, υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης. 

Eσωτερική ∆ιανοµή 

Γραφείο Προέδρου 

Γραφείο Α΄ Αντιπροέδρου 

Γραφείο Β΄ Αντιπροέδρου 

                                                                 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΦ 

 

                                                                ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ι. ΤΟΥΝΤΑΣ 

 

Συνηµµένα :Έντυπα Αιτήσεων 

Τύπου Α΄- Β΄- Γ΄- ∆΄ - Α΄ Εξωτερικού 

Αίτηση ειδικών εξαιρέσεων  

Αίτηση τύπου Α΄ στην Αγγλική  

Υπεύθυνη ∆ήλωση 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός, 
Αθήνα 
Γραφείο Προέδρου 
Email:med_conf@eof.gr 
 

                                                                      
 Χολαργός,  19 Απριλίου  

αριθ. πρωτ.32425  
 

  ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (81867/19.4.2013 εγκυκλίου) 

1. Eπιχορήγηση Εταιρειών  προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ προς  

Επαγγελµατίες Υγείας - Επιστήµονες που εργάζονται στον τοµέα 

παροχής υπηρεσιών υγείας, για τη συµµετοχή τους σε εκδηλώσεις 

εξωτερικού, τύπου Α΄ 

Οι εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, δύνανται να επιχορηγούν για την 

συµµετοχή τους σε Eπιστηµονικές Εκδηλώσεις/Συνέδρια του  Εξωτερικού 

(τύπου Α΄), Επιστήµονες Υγείας καθώς και επιστήµονες που εργάζονται στον 

τοµέα παροχής υπηρεσιών υγείας. Απαραίτητη προϋπόθεση, το  θέµα της 

Επιστηµονικής  Εκδήλωσης/ Συνεδρίου να συνάδει µε την ειδικότητα και το 

αντικείµενο  του συµµετέχοντα επιστήµονα. 

 

2. Οι Ε.Υ. συµµετέχουν σε Επιστηµονικές εκδηλώσεις Εξωτερικού (τύπου Α΄) 

µεγάλου επιστηµονικού ενδιαφέροντος, όπως :   

• ∆ιεθνείς  

• Εκδηλώσεις  Ευρωπαϊκών χωρών (Εθνικά) 

• Εκδηλώσεις χωρών Β. Αµερικής (Εθνικά) 

που διοργανώνονται από επιστηµονικούς φορείς αναγνωρισµένων ειδικοτήτων 

και εξειδικεύσεων.  

3.Τα Πανελλήνια Συνέδρια πραγµατοποιούνται όχι περισσότερο από µία φορά 

ετησίως. 

4.Χορηγίες Επιστηµονικών εκδηλώσεων:  

Η υποστήριξη (συµπεριλαµβανοµένου ή µη του χορηγικού πακέτου) 

Επιστηµονικών εκδηλώσεων/Συνεδρίων από εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας 

ΕΟΦ, που οργανώνονται στο Εσωτερικό µε έγκριση του ΕΟΦ, µε εκθετήρια, 
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δορυφορικά συµπόσια, διαλέξεις, διαφηµίσεις, οργανωµένα γεύµατα καθώς επίσης 

και γενική επιχορήγησή τους, δεν µπορεί να υπερβαίνει ανά εταιρεία προϊόντων 

αρµοδιότητας ΕΟΦ, τα παρακάτω όρια συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ: 

 

� Επιστηµονικές εκδηλώσεις ∆ιεθνείς , (Παγκόσµιε/Πανευρωπαϊκά), που 

πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα από επιστηµονικούς φορείς του 

Εξωτερικού  ή από κοινού µε Ελληνικό επιστηµονικό φορέα,  έως 

50.000€, ανά εταιρεία/χορηγό 

� Επιστηµονικές εκδηλώσεις Πανελλήνιας εµβέλειας, διάρκειας       ≥ 

των τριών (3) ηµερών  και αριθµό ατόµων ≥ 100,  έως 30.000€, ανά 

εταιρεία/χορηγό 

� Επιστηµονικές εκδηλώσεις ≤ των δύο (2) ηµερών και αριθµό ατόµων 

≤100, έως 20.000€ , ανά φαρµακευτική εταιρεία. 

� Επιστηµονικές εκδηλώσεις διάρκειας  µιας (1) ηµέρας ανεξαρτήτου 

συµµετοχής ατόµων, έως 10.000€ ανά εταιρεία/χορηγό. 

5. Επιστηµονικές εκδηλώσεις ( Τύπου ∆΄) Εσωτερικού – Εξωτερικού:  

α) Επιστηµονικές εκδηλώσεις (τύπου ∆΄) στην Ελλάδα, οργανώνονται από 

εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ µε έδρα εκτός Ελλάδος οι οποίες 

αναλαµβάνουν όλο το κόστος της εκδήλωσης , δεν έχουν προωθητικούς σκοπούς, 

αντιθέτως έχουν αποκλειστικά εκπαιδευτικό ή ερευνητικό χαρακτήρα, αποτελούν 

εξειδικευµένα fora, έχουν πλήρες επιστηµονικό πρόγραµµα και συγκεντρώνουν 

οµιλητές υψηλού κύρους ( π.χ. εκπαιδευτικά σεµινάρια για οµιλητές ή για 

συγγραφή επιστηµονικών άρθρων ή και διατριβών, CMEs, ερευνητικά 

προγράµµατα κλπ). Ο αριθµός των συµµετεχόντων σε εκδηλώσεις τύπου ∆΄, από 

εταιρείες του εξωτερικού, δύναται να είναι απεριόριστος και µε απεριόριστο αριθµό  

συµµετοχών. 

Οι εκδηλώσεις τύπου ∆΄ από εταιρείες του εξωτερικού δεν υπόκεινται σε κανένα 

χρονικό περιορισµό κατάθεσης αίτησης (έντυπο αίτησης τύπου ∆΄). 

β) Επιστηµονικές εκδηλώσεις (τύπου ∆΄) στην Ελλάδα, οργανώνονται από 

εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, µε έδρα εντός Ελλάδος , οι οποίες 

αναλαµβάνουν όλο το κόστος της εκδήλωσης , δεν έχουν προωθητικούς σκοπούς, 

αντιθέτως έχουν αποκλειστικά εκπαιδευτικό ή ερευνητικό χαρακτήρα, αποτελούν 

εξειδικευµένα fora, έχουν πλήρες επιστηµονικό πρόγραµµα και συγκεντρώνουν 

οµιλητές υψηλού κύρους ( π.χ. εκπαιδευτικά σεµινάρια για οµιλητές ή για 

συγγραφή επιστηµονικών άρθρων ή και διατριβών, CMEs, ερευνητικά 

προγράµµατα κλπ).  

Πραγµατοποιούνται στην έδρα της εταιρείας, προσφέρεται καφές ή αναψυκτικό. 

∆εν προβλέπεται διανυκτέρευση , εκτός από ειδικές περιπτώσεις για Ε.Υ. της 

περιφέρειας και για µία µόνο διανυκτέρευση, εφόσον το πρόγραµµα είναι πέραν 
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των πέντε ωρών ( ισχύουν τα όρια δαπανών των εκδηλώσεων τύπου Α΄ 

Εσωτερικού,  Β΄& Γ΄) 

Η διοργάνωση  εκδηλώσεων τύπου ∆΄,  από εταιρείες µε έδρα εντός Ελλάδος 

υπόκεινται στον ίδιο χρονικό περιορισµό κατάθεσης αίτησης µε τις εκδηλώσεις 

τύπου Β΄ & Γ΄  (έντυπο αίτησης τύπου ∆΄). 

Ο αριθµός των συµµετεχόντων σε εκδηλώσεις τύπου ∆΄, από εταιρείες προϊόντων 

αρµοδιότητας ΕΟΦ µε έδρα εντός Ελλάδος, δύναται να είναι απεριόριστος, µε 

ανώτερο αριθµό εκδηλώσεων δέκα (10) εκδηλώσεις/εταιρεία ετησίως. 

6. Συµµετοχή  Ε.Υ. σε εκδηλώσεις Εσωτερικού- Εξωτερικού , εξαίρεση (α) 

Εάν ο Επαγγελµατίας Υγείας είναι ‘’οµιλητής’’, ‘’πρόεδρος’’ , ‘’µέλος’’ της 

οργανωτικής επιτροπής, 1ος – 2ος  και τελευταίος “συγγραφέας” σε εργασία  

(προφορική ανακοίνωση ή poster) που έχει εγκριθεί να παρουσιαστεί στην 

εκδήλωση . Εάν η οµιλία ή ανακοίνωση  είναι προϊόν συνεργασίας 

παραπάνω της µιας κλινικής ή του ενός εργαστηρίου τότε η εξαίρεση τύπου 

(α) περιλαµβάνει και τον τρίτο  καθώς και τον προτελευταίο συγγραφέα ( 1ος 

– 2ος – 3ος προτελευταίος και τελευταίος συγγραφέας).  

7. Συµµετοχή  Ε.Υ. σε εκδηλώσεις Εξωτερικού, εξαίρεση (γ)  

 ∆υνατότητα συµµετοχής σε στοχευµένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο 

Εξωτερικό επί τη βάσει του προγράµµατός τους , π.χ. συµµετοχή σε ειδικά 

workshops (εκµάθηση ειδικών τεχνικών ενδοσκόπησης, ή χειρουργικής), 

ερευνητικά σεµινάρια (research seminars), εκπαιδευτικά µονοθεµατικά σχολεία 

(π.χ Εuropena Respiratory School on monitoring airways  diseases). 

Στις Εκδηλώσεις/Συνέδρια της  εξαίρεσης (γ) δύναται η κάθε εταιρεία προϊόντων 

αρµοδιότητας ΕΟΦ, να αποστέλλει έως πέντε  (5) Ε.Υ. ανά εκδήλωση  και οι Ε.Υ. 

δύνανται να συµµετάσχουν σε  τρείς (3) εκδηλώσεις, ετησίως. 

8. Συµµετοχή Ε.Υ. σε ∆ιεθνείς εκδηλώσεις/Συνέδρια που πραγµατοποιούνται 

στην Ελλάδα 

9.Η συµµετοχή  Ε.Υ. σε διεθνείς Επιστηµονικές εκδηλώσεις/ Συνέδρια στην 

Ελλάδα , που διοργανώνονται από Επιστηµονικούς φορείς του Εξωτερικού ή σε 

συνεργασία µε Ελληνικούς επιστηµονικούς φορείς,  θεωρείται συµµετοχή σε 

Επιστηµονική Εκδήλωση Εσωτερικού.  

10. Η επιχορήγηση Ε.Υ. σε  Επιστηµονικές εκδηλώσεις Εσωτερικού µόνο της 

εγγραφής δεν προσµετρείται στα αριθµητικά όρια συµµετοχής, εφόσον δεν 

συνοδεύεται µε έξοδα µεταφοράς και παραµονής. 

11. Οι Eταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, που δεν εισάγουν απολογιστικά 

στοιχεία στη βάση δεδοµένων (Data base) του ΕΟΦ, θα αποκλείονται για ένα έτος 
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από οποιαδήποτε πραγµατοποίηση Εκδήλωσης  τύπου Β΄ Γ΄ ή αποστολή Ε.Υ. στο 

Εξωτερικό, σε εκδηλώσεις τύπου Α΄. 

12. Οι Ε.Υ. που ξεπερνούν το όριο συµµετοχών τους σε εκδηλώσεις Εσωτερικού – 

Εξωτερικού ή δεν υποβάλλουν στην εταιρεία /χορηγό πιστοποιητικό 

παρακολούθησης ή δεν έχουν λάβει εκπαιδευτική άδεια από τον φορέα εργασίας, 

θα αποκλείεται η επιχορηγούµενη συµµετοχή τους, για ένα έτος, από   

οποιαδήποτε Επιστηµονική εκδήλωση . 

13. Τα Νοσοκοµεία , Πανεπιστηµιακές κλινικές , εργαστήρια,  κλινικές του 

ΕΣΥ έχουν τη δυνατότητα οργάνωσης µόνοι ή από κοινού, Επιστηµονικών  

εκδηλώσεων. Η διάρκεια των εκδηλώσεων δεν µπορεί να ξεπερνά τις δύο ηµέρες 

και  η επιχορήγηση έως το ποσό των 1.500€ ηµερησίως, συνολικά .              

• Με ελεύθερη συµµετοχή  

• Εγγύς της πόλης, που βρίσκεται το Νοσοκοµείο (πρώην νοµό ή 

παρακείµενο πρώην νοµό) 

• Κατά προτίµηση στο αµφιθέατρο του Νοσοκοµείου  

• Χωρίς stands φαρµακευτικών Εταιρειών 

 

14. Η φιλοξενία Ε.Υ σε συνέδρια Εξωτερικού θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε 

ξενοδοχεία 4 αστέρων και µόνο σε ειδικές περιπτώσεις σε ξενοδοχεία 5 αστέρων 

κατόπιν αιτιολόγησης. 

 

15.Το ανώτερο κόστος, συµµετοχής των Επαγγελµατιών Υγείας σε Επιστηµονικές 

εκδηλώσεις/Συνέδρια του Εξωτερικού, καθορίζεται για διαµονή στα 280,00€ και για 

διατροφή στα 70,00€ ηµερησίως, χωρίς ΦΠΑ.   

 

16. Το κόστος φιλοξενίας των  Επαγγελµατιών Υγείας σε Επιστηµονικές 

εκδηλώσεις/συνέδρια του Εσωτερικού, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 250€ 

ηµερησίως  70€ το ανώτερο κόστος διατροφής και 180,00€ το ανώτερο κόστος 

διαµονής, χωρίς ΦΠΑ. 

 

17.Καθορισµός πλαφόν στην δαπάνη του ξενοδοχείου, για τις εκδηλώσεις 

Εσωτερικού,  βάσει της τιµής και όχι αξιολόγηση βάσει των αστεριών του 

ξενοδοχείου.  

18. Προσθήκη µιας ακόµη περιόδου υποβολής αιτήσεων ( Μάρτιος), για τις εκδηλώσεις 

(τύπου Α΄) Εσωτερικού.  

19. Απαγορεύεται η οικονοµική κάλυψη από τις εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας 

ΕΟΦ οποιωνδήποτε εξόδων συνοδών µελών (ΚΥΑ  ∆ΥΓ3α/οικ.82161/24.8.2012) 

20. Παροχή πρόσβασης σε επιστηµονικές εκδηλώσεις / Συνέδρια ή και    

ερευνητικές εκδηλώσεις, στο Εξωτερικό – Εσωτερικό, µέσω διαδικτύου 
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Οι εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, µπορούν να υποστηρίζουν οικονοµικά τους 

Επαγγελµατίες Υγείας (ατοµικά ή οµαδικά), µε την παροχή κωδικών πρόσβασης, για τη 

συνέχιση της εκπαίδευσης, µέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας. 

Επιχορήγηση παρακολούθησης µέσω διαδικτύου, Επιστηµονικών εκδηλώσεων 

Εσωτερικού , απαραίτητη προϋπόθεση ο διοργανωτής /επιστηµονικός φορέας να έχει 

έγκριση από τον ΕΟΦ για την εκδήλωση, συµπεριλαµβανοµένης της αναµετάδοσής 

της. 

Για τις οµαδικές παρακολουθήσεις µέσω διαδικτύου, επιτρέπεται µόνο η προσφορά 

καφέ/ αναψυκτικού τα έξοδα για το χώρο και τις εγκαταστάσεις καλύπτονται από την 

εταιρεία/χορηγό. 

21. Σύγκλιση  ευρύτερης σύσκεψης µε τους εµπλεκόµενους φορείς ΕΟΦ, ΚΕΣΥ, 

ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, ΣΕΠΤΕ, ΣΑΦΕΕ 

Τέσσερις (4) φορές ετησίως θα συγκαλείται ευρύτερη σύσκεψη από τους 

εµπλεκόµενους φορείς ΕΟΦ, ΚΕΣΥ, ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, ΣΕΠΤΕ, ΣΑΦΕΕ, µε σκοπό την 

ενηµέρωση, την ανταλλαγή απόψεων για την εφαρµογή της εγκυκλίου και  θα 

προτείνονται παρεµβάσεις στα πλαίσια διαφάνειας, κοινής αποδοχής και αµοιβαίου 

οφέλους. 

 

Εσωτερική διανοµή 

Γραφείο Προέδρου 

Γραφείο Α΄ Αντιπροέδρου 

Γραφείο Β΄ Αντιπροέδρου 

                                                                 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΦ 

 

 

                                                                  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ι. ΤΟΥΝΤΑΣ 
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                                                                            Ηµεροµηνία:       
                                                                            Αρ. πρωτ. :                                         

                                                                         
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ  
Επιστηµονική εκδήλωση   (τύπου Α΄ Εσωτερικού) 
----------------------------------------------------------------- 

 
Α. Στοιχεία Αιτούντος 
 
 
ΟΝΟΜΑ – Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 
 

 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ- 
∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 
( όνοµα, διεύθυνση, τηλ., FAX, e-mail ) 
 

 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ 
ΦΟΡΕΑ-∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 
( όνοµα, διεύθυνση, τηλ., FAX, e-mail, 
αποδεικτικό της έννοµης σχέσης µε τον 
επιστηµονικό φορέα ) 
 
 

 

 
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 

 
Β. Στοιχεία εκδήλωσης : (εκδήλωση κατηγορίας Α / Β/ Γ )* 
 
 
ΘΕΜΑ-ΤΙΤΛΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 
 

 

 
ΤΟΠΟΣ - ΧΩΡΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 
 

 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 
 

 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  
(κατ΄ εκτίµηση) 
 

 

 
 
ΟΝΟΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΩΝ 
 
 
 

 

*διαγράψτε αναλόγως 
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Γ. Στοιχεία προϋπολογισµού εξόδων βασισµένος σε αριθµό ατόµων. 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΚΟΣΤΟΣ € 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 

 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

 
ΑΙΘΟΥΣΑ(ΕΣ) ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 
( αίθουσες * ηµέρες ) 

 

 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ /ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ 

 

 
∆ΙΑΜΟΝΗ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ 
(αριθµός προσκεκληµένων* αριθµό 
διανυκτερεύσεων* €) 

 

 
ΓΕΥΜΑΤΑ/∆ΕΙΠΝΟ/ΚΑΦΕΣ/ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ  
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ 
(αριθµός προσκεκληµένων* αριθµό ηµερών* €) 

 

 
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α (αναλυτικά) 
 

 

 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 
 

 

 
 

∆. Οικονοµικός απολογισµός εσόδων – εξόδων εκδήλωσης 
 
 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

 

 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  

 
 
 

(Ονοµατεπώνυµο, τίτλος, τηλέφωνο, fax) 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  
1. Προϋπολογισµός 
2. Προσχέδιο / Αναλυτικό Επιστηµονικού Προγράµµατος 
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                                                                            Ηµεροµηνία:       
                                                                            Αρ. πρωτ. :                                         

                                                         
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ  
ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ / ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (τύπου  Α΄) 
----------------------------------------------------------------- 

 
Α. Στοιχεία Αιτούσας ΦΕ 
 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
(διεύθυνση, τηλ., FAX, e-mail ) 

 

 
Β. Στοιχεία εκδήλωσης : (εκδήλωση κατηγορίας Α΄Εξωτερικού) 
 
 
ΘΕΜΑ-ΤΙΤΛΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 

 

 
ΤΟΠΟΣ - ΧΩΡΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 

 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 

 

 
∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 

 

 
 
Γ. Στοιχεία Ε.Υ. για έγκριση συµµετοχής 
 

Ονοµ/νυµο Ε.Υ. Ειδικότητα ΑΜΚΑ Φορέας Κόστος 
Είδος υπηρεσιών που 

καλύπτονται 

Αρ. συµµετοχών 

σε συνέδρια το 

τρέχον έτος 

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΟΥΣΑ  ΕTAIΡEIA 
 
 

(Ονοµατεπώνυµο, τίτλος, τηλέφωνο) 
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                                                                            Ηµεροµηνία:       
                                                                            Αρ. πρωτ. :                                         

                                                                                                                             

ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ- ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ  
ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ / ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (τύπου Α’) 
---------------------------------------------------------------- 

Α. Στοιχεία Αιτούντος 
 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΓΙΑ 
Ι∆ΙΩΤΕΣ) 

 

 
ΑΜΚΑ 
 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΧΟΡΗΓΟΥ 

 
Β. Στοιχεία εκδήλωσης : (εκδήλωση κατηγορίας ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ) 
 
 
ΘΕΜΑ-ΤΙΤΛΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 
 

 

 
ΤΟΠΟΣ - ΧΩΡΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 
 

 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 
 

 

 
∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 
 

 

 
Υπεύθυνη δήλωση για τον αριθµό συµµετοχών για το τρέχον έτος     ΝΑΙ  ΟΧΙ   
 
Οµιλητής         ΝΑΙ    ΟΧΙ   
 
«Συγγραφέας»         ΝΑΙ  ΟΧΙ   
 
Πρόεδρος          ΝΑΙ  ΟΧΙ   
 
Μέλος οργανωτικής επιτροπής        ΝΑΙ  ΟΧΙ   
 
Ερευνητής σε διεθνή κλινική µελέτη                                                   ΝΑΙ                ΟΧΙ   
 
Στοχευµένη εκπαιδευτική δραστηριότητα                                          ΝΑΙ                 ΟΧΙ   
 
 
Υπογραφή & Σφραγίδα αιτούντος 
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                                                                            Ηµεροµηνία:       
                                                                            Αρ. πρωτ. :                                         

                                                                                                                             

ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ- ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ  
ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ / ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (τύπου Α’) 
---------------------------------------------------------------- 

Α. Στοιχεία Αιτούντος 
 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΓΙΑ 
Ι∆ΙΩΤΕΣ) 

 

 
ΑΜΚΑ 
 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΧΟΡΗΓΟΥ 

 
Β. Στοιχεία εκδήλωσης : (εκδήλωση κατηγορίας ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ) 
 
 
ΘΕΜΑ-ΤΙΤΛΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 

 

 
ΤΟΠΟΣ - ΧΩΡΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 

 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 

 

 
∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 

 

 
Υπεύθυνη δήλωση για τον αριθµό συµµετοχών για το τρέχον έτος     ΝΑΙ  ΟΧΙ   
 
Οµιλητής         ΝΑΙ    ΟΧΙ   
 
«Συγγραφέας»         ΝΑΙ  ΟΧΙ   
 
Πρόεδρος          ΝΑΙ  ΟΧΙ   
 
Μέλος οργανωτικής επιτροπής        ΝΑΙ  ΟΧΙ   
 
Ερευνητής σε διεθνή κλινική µελέτη                                                   ΝΑΙ                ΟΧΙ   
 
Στοχευµένη εκπαιδευτική δραστηριότητα                                          ΝΑΙ                 ΟΧΙ   
 
 
Υπογραφή & Σφραγίδα αιτούντος 
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   Ηµεροµηνία 
                                                                            Αρ. πρωτ.ΕΟΦ : 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ 

Εκδήλωση (TYΠOY ∆΄) από Φορέα του  Εξωτερικού 
 

Α. Στοιχεία Αιτούντος  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -  ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗ                     

( εταιρείας Εξωτερικού) 
(Επωνυµία , διεύθυνση, ΑΦΜ τηλ., FAX, e-mail) 

 

  

 
ΟΝΟΜΑ – Ι∆ΙOTHTA AITOYNTOΣ 

 

  

  

 
Β. Στοιχεία εκδήλωσης 

ΘΕΜΑ -ΤΙΤΛΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 
 

 

ΧΩΡΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 
( Πόλη, Χώρος ) 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
 

 

 

  
 
 

Γ. Αρχικός προϋπολογισµός εξόδων εκδήλωσης * 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙA 
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   Ηµεροµηνία 
                                                                          Αρ. πρωτ.ΕΟΦ : 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ 

Εκδήλωση (TYΠOY ∆΄) από Φορέα/Εταιρεία  του  Εσωτερικού 
 

Α. Στοιχεία Αιτούντος  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -  ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗ                     

( εταιρείας Εσωτερικού) 
(Επωνυµία , διεύθυνση, ΑΦΜ τηλ., FAX, e-mail) 

 

  

 
ΟΝΟΜΑ – Ι∆ΙOTHTA AITOYNTOΣ 

 

  

  

 
Β. Στοιχεία εκδήλωσης 

ΘΕΜΑ -ΤΙΤΛΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ  
ΧΩΡΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 
( έδρα της Εταιρείας ) 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
 

 

  
 

Γ. Αρχικός προϋπολογισµός εξόδων εκδήλωσης * 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩN 
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∆. Γενικά 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ∆΄ ΠΟΥ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ 

(10 εκδηλώσεις ετησίως) 

  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ∆΄ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑ 

ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ 

 

 
 
 

Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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  Ηµεροµηνία 
                                                                            Αρ. πρωτ.ΕΟΦ : 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ 

Εκδήλωση Επιστηµονικής Ενηµέρωσης (Tύπου  Β΄) 
 

Α. Στοιχεία Αιτούντος  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 

(Επωνυµία , διεύθυνση, ΑΦΜ τηλ., FAX, e-mail) 
 

  

 
ΟΝΟΜΑ –Ι∆ΙOTHTA AITOYNTOΣ 

 

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

 

 
Β. Στοιχεία εκδήλωσης 

ΘΕΜΑ -ΤΙΤΛΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 
 

 

ΧΩΡΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 
( Πόλη, Χώρος ) 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
(κατά εκτίµηση) 

 

 

  
 
 

Γ. Αρχικός προϋπολογισµός εξόδων εκδήλωσης  
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 
(ΑΝΑΛΥΤΙΚΌΣ) 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
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∆. Γενικά 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Β΄ ΠΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ 

  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Β΄ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑ 

ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Η  ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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     Ηµεροµηνία 

                                                                            Αρ. πρωτ.ΕΟΦ : 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ 
Εκδήλωση Προώθησης Πωλήσεων (Tύπου Γ΄) 

 

Α. Στοιχεία Αιτούντος  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -  ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 

(Επωνυµία , διεύθυνση, ΑΦΜ τηλ., FAX, e-mail) 
 

  

 
ΟΝΟΜΑ –Ι∆ΙOTHTA AITOYNTOΣ 

 

  

  

 
Β. Στοιχεία εκδήλωσης 

ΘΕΜΑ -ΤΙΤΛΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 
 

 

ΧΩΡΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 
( Πόλη, Χώρος ) 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
(κατά εκτίµηση) 

 

 

  
 
 

Γ. Αρχικός προϋπολογισµός εξόδων εκδήλωσης * 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 

 
 
 

   ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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∆. Γενικά 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Γ΄ ΠΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ 

  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Γ΄ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ 

ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ 
ΕΤΟΣ 
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