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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Β και Γ 
 
ΟΡΙΣΜΟΙ  
 
Εκδηλώσεις επιστηµονικής ενηµέρωσης τύπου Β 
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. 
 
Εκδηλώσεις επιστηµονικής ενηµέρωσης φαρµακευτικών ή άλλων 
προϊόντων τύπου Γ 
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 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
 

1. Όλοι οι δικαιούχοι φορείς που ενδιαφέρονται να οργανώσουν εκδηλώσεις  
τύπου Β ή Γ  θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτηµα  προς έγκριση στον ΕΟΦ,  
το πρώτο δεκαήµερο κάθε διµήνου, αρχίζοντας από 1.1.2011  

 
Η αίτηση θα περιλαµβάνει :  

 
α) όνοµα  εταιρείας  (και συνεργαζόµενου επιστηµονικού φορέα για τις 
εκδηλώσεις τύπου Β) 
β) πρόγραµµα εκδήλωσης 
γ) χρόνο και τόπο διεξαγωγής 
δ) αρχικό προϋπολογισµό  

 
2. Η διαδικασία έγκρισης δεν προϋποθέτει την θετική εισήγησης της 

επιστηµονικής επιτροπής όπως για τις εκδηλώσεις τύπου Α.  
 

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για  έγκριση των τύπου Β εκδηλώσεων είναι η 
οργάνωση εκπαιδευτικού προγράµµατος τουλάχιστον 4 ωρών,  για κάθε 



ηµέρα της εκδήλωσης,  εφόσον υπάρχει διανυκτέρευση των συνέδρων,  ενώ 
για τις τύπου Γ,  2 ωρών.  

 
4. Η ειδικότητα ή το αντικείµενο εργασίας / ενασχόλησης των ιατρών πρέπει  να 

είναι συναφή µε τη θεµατολογία της εκδήλωσης 
 

5. Οι εκδηλώσεις τύπου Γ΄ εγκρίνονται µόνο εφόσον έχουν σκοπό την 
προώθηση φαρµάκων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ ∆ΥΓ3 (α) 85657 
(ΦΕΚΒ΄59/2006) 

 
6. ∆εν επιτρέπεται οργάνωση εκδηλώσεων τύπου Β ή Γ στο εξωτερικό από 

φαρµακευτικές εταιρείες εγκατεστηµένες  την Ελλάδα 
 

7. 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 τη αναψυχή και 
διασκέδαση . 

 
8. ∆εν επιτρέπεται  η συµµετοχή ιατρών του ΕΣΥ και Πανεπιστηµιακών ιατρών  

στις εκδηλώσεις τύπου Γ (νόµος  2889/2001 ,άρθρο 11, παρ 18) 
 

9. Επιτρέπεται η καταβολή τιµητικής αµοιβής (honorarium) από τις 
φαρµακευτικές εταιρείες, στους προσκεκληµένους οµιλητές ή προεδρεύοντες 
συνεδριάσεων των επιστηµονικών εκδηλώσεων τύπου Β και Γ σύµφωνα µε 
τους όρους που έχουν διατυπωθεί στην εγκύκλιο µε αριθ. 
Πρωτ.66500/30.9.2010 παρ.8, για τις τύπου Α εκδηλώσεις. 

 
10. Οι φαρµακευτικές εταιρείες πρέπει να φροντίζουν ώστε τα έξοδα προώθησης 

για τύπου Β ή Γ εκδηλώσεις να µην επηρεάζουν αρνητικά  τις χορηγίες για τα 
συνέδρια τύπου Α. 

 
11. Μετά το πέρας της επιστηµονικής εκδήλωσης και εντός 2 µηνών, η 

φαρµακευτική εταιρεία υποβάλλει στον ΕΟΦ το τελικό πρόγραµµα της 
εκδήλωσης, τον αριθµό των συµµετεχόντων και αντίγραφα  παραστατικών 
των δαπανών, εφόσον ζητηθούν. 

 
12. Οι φαρµακευτικές εταιρείες που ανήκουν στο ΣΦΕΕ  οφείλουν να 

διασφαλίζουν τη συµµόρφωση τους στον κώδικα δεοντολογίας και στους 
περιορισµούς των εξόδων φιλοξενίας όπως και για τις εκδηλώσεις τύπου Α 

 
13. Οι φαρµακευτικές εταιρείες που δεν ανήκουν στο ΣΦΕΕ καλούνται να 

υιοθετήσουν αντίστοιχο κώδικα δεοντολογίας. 
 
 Συνηµµένα: 1. Συµπληρωµατικές επεξηγήσεις τύπου Α,Β,Γ 
                   2. Σχέδια αιτήσεων τύπου Β’ ή Γ΄ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ ΤΟΥ ΕΟΦ 

 

  Ι.       ΤΟΥΝΤΑΣ 



                 

                
 
Συµπληρωµατικές  επεξηγήσεις για τις εγκυκλίους των 
επιστηµονικών  εκδηλώσεων  τύπου Α΄  Β΄  Γ΄ 

 
1. Συµµετοχή σε επιστηµονικές εκδηλώσεις - Χορήγηση Εκπαιδευτικής 

άδειας, των ιατρών του ΕΣΥ – Πανεπιστηµιακών, στρατιωτικών,  ιατρών  

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 37Α΄/2001). 
 
 2.Ενστάσεις 

Κατά απορριπτικής απόφασης, υποβάλλεται από τον αιτούντα ένσταση, εντός 10 

ηµερών από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης, κατατίθεται στο Γραφείο 

του Προέδρου του ∆. Σ. του ΕΟΦ. 

3.Σύµβαση διοργάνωσης επιστηµονικών εκδηλώσεων τύπου Α΄ Β΄ 

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο µε αριθ. πρωτ. 66500/30.9.2010 παρ.6, ο επιστηµονικός 

φορέας διοργάνωσης που δεν διαθέτει λογιστική επάρκεια, δύναται στο πλαίσιο της 

σύµβασης που υπογράφει , να αναθέτει σε P.C.O την διοργάνωση, την εν γένει 

οικονοµική διαχείριση του συνεδρίου. 

 

Στη σύµβαση 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. 

 

  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ ΤΟΥ ΕΟΦ 

Ι.       ΤΟΥΝΤΑΣ 

                

             

                                                                                             



    

 

 

 

 

 

 

 

 


