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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

 

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΆΡΘΡΟ 8 

ΣΥΓΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΧΟΛΙΑ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  

 

(ΠΡΙΝ): 

Άρθρο 8.1., σελ. 12 

 
8.1. Τα υλικά και οι ενέργειες προώθησης δεν πρέπει να 
είναι συγκαλυμμένα. 

 

ΜΕΤΑ:  

Άρθρο 8.1. σελ. 12 

 
8.1.  Τα υλικά και οι ενέργειες της 
προώθησης δεν πρέπει να είναι 
συγκαλυμμένα. Εκδηλώσεις ενημέρωσης 
ασθενών και εκδηλώσεις ενημέρωσης κοινού 
δύναται να στοιχειοθετούν συγκαλυμμένη 
προβολή, ιδίως εάν συντρέχουν και οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής του Άρθρου 6 του 
παρόντος Κώδικα.  

Προσθήκη. 
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2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΆΡΘΡΟ 16 

ΔΩΡΕΕΣ/ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΧΟΛΙΑ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  

(ΠΡΙΝ): 

Άρθρο 16.3, σελ. 17 

Οι δωρεές, όπου επιτρέπονται, μπορεί να είναι σε είδος 

ή σε χρήµα. Δωρεά σε χρήµα, πρέπει να έχει 

συγκεκριμένο σκοπό και μπορεί να γίνει για τη 

χρηματοδότηση ερευνητικού προγράμματος, 

εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας, ασθενών και των 

ατόµων που τους φροντίζουν ή για την αγορά ιατρικού 

εξοπλισμού ή μέρος αυτού από τον δωρολήπτη. Η 

δωρεά σε είδος μπορεί να αφορά ιατρικό εξοπλισµό 

(όργανα, συσκευές) αναλώσιµα και αντιδραστήρια. Για 

τη δωρεά Η/Υ και περιφερειακών απαιτείται αναλυτική 

περιγραφή και τεκµηρίωση. Δωρεά για την 

κατασκευή/ανακατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων δεν 

επιτρέπεται. Η δωρεά σε χρήµα δεν μπορεί να γίνεται 

«γενικά» για τους σκοπούς του φορέα. 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται από 1ης Ιανουαρίου 

2014 τα ποικίλα ιατρικά ή διαγνωστικά όργανα, 

επιστημονικά συγγράµµατα, ηλεκτρονικά βοηθήματα 

ΜΕΤΑ:  

Άρθρο 16.3. σελ. 17 

Οι δωρεές, όπου επιτρέπονται, μπορεί να 

είναι σε είδος ή σε χρήµα. Δωρεά σε χρήµα, 

πρέπει να έχει συγκεκριμένο σκοπό και 

μπορεί να γίνει για τη χρηματοδότηση 

ερευνητικού προγράμματος, εκπαίδευσης 

επαγγελματιών υγείας, ασθενών και των 

ατόµων που τους φροντίζουν ή για την 

αγορά ιατρικού εξοπλισμού ή μέρος αυτού 

από τον δωρολήπτη. Η δωρεά σε είδος 

μπορεί να αφορά ιατρικό εξοπλισµό (όργανα, 

συσκευές) αναλώσιµα και αντιδραστήρια 

αλλά δεν μπορεί να αφορά σε πάγια που 

δημιουργούν σχέση εξάρτησης (δηλ. μόνιμη 

συμβατική δέσμευση παροχής αγαθών ή 

υπηρεσιών από το Δωρητή προς το 

Δωρεοδόχο). Για τη δωρεά Η/Υ και 

Προσθήκη.  
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(ιδίως ηλεκτρονικές συνδέσεις µε βάσεις δεδομένων, 

ηλεκτρονικά υποστηρικτικά προγράµµατα και 

υπολογιστές, βιβλία) άνω των 15 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

περιφερειακών απαιτείται αναλυτική 

περιγραφή και τεκμηρίωση. Δωρεά για την 

κατασκευή/ανακατασκευή κτιριακών 

εγκαταστάσεων δεν επιτρέπεται. Η δωρεά σε 

χρήµα δεν μπορεί να γίνεται «γενικά» για 

τους σκοπούς του φορέα. 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται από 1ης 

Ιανουαρίου 2014 τα ποικίλα ιατρικά ή 

διαγνωστικά όργανα, επιστημονικά 

συγγράµµατα, ηλεκτρονικά βοηθήματα (ιδίως 

ηλεκτρονικές συνδέσεις µε βάσεις 

δεδομένων, ηλεκτρονικά υποστηρικτικά 

προγράµµατα και υπολογιστές, βιβλία) άνω 

των 15 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
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3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΆΡΘΡΟ 17 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΧΟΛΙΑ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  

(ΠΡΙΝ): 

Άρθρο 17.3.,  σελ. 18 

 

Εκδηλώσεις 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 , 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, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, σύλλογοι 
υγειονομικών επιστημόνων, επιστημονικές ενώσεις κάθε 
νομικής μορφής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων και των ιδιωτικών 
θεραπευτηρίων καθώς και Εταιρείες προϊόντων 
αρμοδιότητας ΕΟΦ. Διεξάγονται στην Ελλάδα ή στο 
Εξωτερικό και έχουν επιστημονικό περιεχόμενο το οποίο 
σχετίζεται άμεσα με αντικείμενο αρμοδιότητας ΕΟΦ. 
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 

ΜΕΤΑ:  

Άρθρο 17.3., σελ. 18 

Εκδηλώσεις Επιστημονικού περιεχομένου 

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, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, 
σύλλογοι υγειονομικών επιστημόνων, 
επιστημονικές ενώσεις κάθε νομικής μορφής 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων και των ιδιωτικών 
θεραπευτηρίων καθώς και Εταιρείες 
προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ. Διεξάγονται 
στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και έχουν 
επιστημονικό περιεχόμενο το οποίο 

Προσθήκη Ορισμών. 



9 
 

του ΕΟΦ. 
Οι επιστημονικές εκδηλώσεις αφορούν σε δύο κύριες 
κατηγορίες: 
…………………………………………. 

σχετίζεται άμεσα με αντικείμενο 
αρμοδιότητας ΕΟΦ. 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) οι Εκδηλώσεις επιστημονικού 
περιεχομένου διακρίνονται σε: 
 

i) Τοπικές/Ημερίδες: 

- Εφόσον οργανώνονται εντός του 

Νομού της έδρας του επιστημονικού 

φορέα και απευθύνονται κυρίως σε 

ΕΥ που ασκούν την επαγγελματική 

τους δραστηριότητα εντός του ίδιου 

Νομού, ή Νομού της ίδιας Διοικητικής 

Περιφέρειας, όπως αυτές ορίζονται 

στο ν. 3852/2010, όπως εκάστοτε 

ισχύει.  

Κατ’ εξαίρεση, τοπικές επιστημονικές 

εκδηλώσεις νοούνται και επαναληπτικές 

εκδηλώσεις ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα 

που διοργανώνονται από ιατρικές εταιρίες 

και απευθύνονται στους ΕΥ ενός Νομού και 

της ευρύτερης Διοικητικής Περιφέρειας αυτού 

του Νομού, εφόσον προέχει το στοιχείο της 

τοπικής ενημέρωσης. [Οι Νομοί της Ελλάδας 

είναι 51, σύμφωνα με το αρ. 1 του Ν. 

3852/2010]. 



10 
 

 

-Στις τοπικές επιστημονικές εκδηλώσεις, 

κατά κανόνα δεν νοείται διανυκτέρευση. Κατ’ 

εξαίρεση επιτρέπεται διανυκτέρευση, μόνον 

όταν υπάρχει δικαιολογημένη μετακίνηση 

άνω των 3 ωρών και Πρόγραμμα διάρκειας, 

τουλάχιστον, τεσσάρων (4) ωρών.   

-Το ύψος των χορηγιών δεν πρέπει να 

ξεπερνά τις 5.000 ευρώ ανά Φαρμακευτική 

Εταιρεία.  

 

ii) Περιφερειακές: 

- Εφόσον οργανώνονται εντός της 

Διοικητικής Περιφέρειας της έδρας 

του επιστημονικού φορέα και 

απευθύνονται σε ΕΥ που ασκούν την 

επαγγελματική τους δραστηριότητα 

εντός της ίδιας Διοικητικής 

Περιφέρειας, όπως αυτές ορίζονται 

στο ν. 3852/2010, όπως εκάστοτε 

ισχύει.  

Κατ’ εξαίρεση, Περιφερειακές επιστημονικές 

εκδηλώσεις νοούνται και αυτές που 

διοργανώνονται από επιστημονικούς φορείς 

Πανελλήνιας εμβέλειας και απευθύνονται 

στους ΕΥ  της ευρύτερης Διοικητικής 
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Περιφέρειας, με ανώτερο όριο των 3 ετησίως.   

-Στις Περιφερειακές επιστημονικές 

εκδηλώσεις, κατά κανόνα δεν νοείται 

διανυκτέρευση. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται 

διανυκτέρευση, μόνον όταν  υπάρχει 

δικαιολογημένη μετακίνηση άνω των 3 ωρών 

και συνολικό Πρόγραμμα διάρκειας 

τουλάχιστον δέκα έξι (16 ωρών).  

 -Το ύψος των χορηγιών δεν πρέπει να 

ξεπερνά τις 15.000 ευρώ ανά Φαρμακευτική 

Εταιρεία. 

[Διευκρινίζεται ότι οι Διοικητικές Περιφέρειες 

της Ελλάδας είναι δεκατρείς (13) αποτελούν 

αυτοδιοικούμενα νπδδ και αποτελούν τον β’ 

βαθμό αυτοδιοίκησης: 1) Ανατολικής 

Μακεδονίας-Θράκης, 2) Κεντρικής 

Μακεδονίας, 3) Δυτικής Μακεδονίας, 4) 

Ηπείρου, 5)  Θεσσαλίας, 6) Ιονίων Νήσων, 7) 

Δυτικής Ελλάδας, 8) Στερεάς Ελλάδας, 9) 

Αττικής, 10) Πελοποννήσου, 11) Β. Αιγαίου, 

12) Νοτίου Αιγαίου και 13) Κρήτης (αρ. 3 Ν. 

3852/2010).  

και 

 
iii) Πανελλήνιες: 

- Εφόσον οργανώνονται από επιστημονικό 

φορέα Πανελλήνιας εμβέλειας, δηλ. φορέα η 
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πλειονότητα των μελών του οποίου 

προέρχεται από οποιοδήποτε Δήμο ή 

Περιφέρεια της Ελλάδας, χωρίς ειδικότερο 

εδαφικό προσδιορισμό της έδρας.  

-Οι Πανελλήνιες επιστημονικές εκδηλώσεις 

πρέπει να έχουν Πρόγραμμα διάρκειας 

τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών  .  

 -Το ύψος των χορηγιών δεν πρέπει να 

ξεπερνά τις 30.000 ευρώ ανά Φαρμακευτική 

Εταιρεία. 

[Σχετικά με τις Πανελλήνιες Επιστημονικές 

Εκδηλώσεις, συνιστάται στα μέλη όπως 

συμβουλεύονται και την ισχύουσα Εγκύκλιο 

του ΕΟΦ για τις επιστημονικές εκδηλώσεις]. 

 
γ) Οι Εκδηλώσεις επιστημονικού 
περιεχομένου αφορούν σε δύο κύριες 
κατηγορίες: 

…………………………………………. 

(ΠΡΙΝ): 

Άρθρο 17.3. Ε. 

 
Ε. Εκδηλώσεις θεμάτων υγείας / φαρμάκου που 
οργανώνονται από διαφημιστικές επιχειρήσεις ή 
άλλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 
 
Στον ανωτέρω ορισμό υπάγονται εκδηλώσεις που 
οργανώνονται στην Ελλάδα από διαφημιστικές 
επιχειρήσεις ή άλλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, 

ΜΕΤΑ:  

Άρθρο 17.3. Ε. 

 
Ε. Εκδηλώσεις θεμάτων υγείας/φαρμάκου 
που οργανώνονται από διαφημιστικές 
επιχειρήσεις ή άλλες επιχειρήσεις 
παροχής υπηρεσιών 
 
Στον ανωτέρω ορισμό υπάγονται εκδηλώσεις 

Προσθήκη.  
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οι οποίες αναλαμβάνουν όλο το κόστος της εκδήλωσης, 
δεν έχουν προωθητικούς σκοπούς, αντιθέτως μέσω της 
συμμετοχής διαφορετικών εταίρων (π.χ. ΕΥ, ασθενών, 
μελών φαρμακευτικών εταιρειών, κρατικών λειτουργών), 
στοχεύουν στην ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για 
επίκαιρα θέματα υγείας και φαρμάκου. 
Το ύψος των χορηγιών θα πρέπει να είναι ανάλογο της 
διάρκειας της εκδήλωσης όπως αυτά ισχύουν για τα 
συνέδρια τύπου Α (βλ. παρ. 19.1.). 
 

 

που οργανώνονται στην Ελλάδα από 
διαφημιστικές επιχειρήσεις ή άλλες 
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες 
αναλαμβάνουν όλο το κόστος της 
εκδήλωσης, 
δεν έχουν προωθητικούς σκοπούς, 
αντιθέτως μέσω της συμμετοχής 
διαφορετικών εταίρων (π.χ. ΕΥ, ασθενών, 
μελών φαρμακευτικών εταιρειών, κρατικών 
λειτουργών), στοχεύουν στην ενημέρωση και 
ανταλλαγή απόψεων για επίκαιρα θέματα 
υγείας και φαρμάκου. 

Τα Συνέδρια αυτού του τύπου, δεδομένου ότι 

δεν  διοργανώνονται από υγειονομικούς 

επιστημονικούς φορείς, δεν  αποτελούν 

αντικείμενο αξιολόγησης της επιτροπής 

αξιολόγησης συνεδρίων του ΣΦΕΕ.  

Οι Φ.Ε μπορούν να έχουν μόνο εταιρική 

προβολή και δεν μπορούν να κάνουν 

προїοντική προβολή ή ομιλία, δεδομένου ότι 

απευθύνονται στο ευρύ κοινό και δεν 

επιτρέπεται η επιχορήγηση συμμετοχής ΕΥ 

από Φ.Ε., σύμφωνα με το αρ. 14 του 

παρόντος Κώδικα και τις σχετικές διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας. 

Συνιστάται στα μέλη να αξιολογούν 

προσεκτικά το πρόγραμμα και το χαρακτήρα 

της εκδήλωσης και να υπολογίζουν το ύψος 

των χορηγιών τους λαμβάνοντας υπόψη τις 

εύλογες τιμές της αγοράς, όπως αυτές 

ισχύουν για τα συνέδρια τύπου Α (βλ. παρ. 
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19.2.7.) και σε κάθε περίπτωση τη διάρκεια 

της εκδήλωσης. 

(ΠΡΙΝ): 

 

Δεν υπήρχε/Νέα προσθήκη 

 

ΜΕΤΑ:  

Άρθρο 17.3.ΣΤ. 

 
Ε. Εκδηλώσεις ενημέρωσης ασθενών Που 
διοργανώνονται: 
 
α) Από φαρμακευτικές εταιρείες  

Εκδηλώσεις ενημέρωσης ασθενών από ΦΕ 

δεν επιτρέπονται σύμφωνα με την 

νομοθεσία. 

β) Από ενώσεις ασθενών 

Χρηματοδότηση εκδηλώσεων ενημέρωσης 

ασθενών και γενικότερα πολιτών σε θέματα 

πρόληψης, που διοργανώνονται από 

ενώσεις ασθενών, δεν υπόκεινται σε έγκριση 

του ΕΟΦ.  

 

γ) Από Επιστημονικές Εταιρίες 

Χρηματοδότηση εκδηλώσεων ενημέρωσης 

ασθενών και γενικότερα πολιτών σε θέματα 

πρόληψης, που διοργανώνονται από 

επιστημονικούς φορείς υπόκεινται σε έγκριση 

του ΕΟΦ και θεωρούνται τύπου Α . 
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4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΆΡΘΡΟ 18 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΣΙΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Α 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΧΟΛΙΑ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  

(ΠΡΙΝ): 

Άρθρο 18.3.  σελ. 20 

18.3. Τα συνέδρια εσωτερικού τύπου Α 
αξιολογούνται από την αρμόδια επιτροπή 
αξιολόγησης συνεδρίων του ΣΦΕΕ και αναρτώνται 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΣΦΕΕ 
(scientific.events.sfee.gr). Η ανωτέρω Επιτροπή 
Αξιολόγησης Συνεδρίων του ΣΦΕΕ συγκροτείται με 
απόφαση του ΔΣ του ΣΦΕΕ από τους Compliance 
Officers των εταιρειών μελών και το Νομικό 
Σύμβουλο του ΣΦΕΕ, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα 
ψήφου. Εποπτεία επί της εν προκειμένω 
Επιτροπής και των αποφάσεών της έχει το ΔΣ του 
ΣΦΕΕ. 
Οι εταιρείες-μέλη συνιστάται να λαμβάνουν υπόψη 
την αξιολόγηση από την επιτροπή του ΣΦΕΕ για 
κάθε συνέδριο πριν αποφασίσουν τη συμμετοχή 
τους με οποιοδήποτε τρόπο και να συμβουλεύονται 
τα αρχεία που αναρτώνται στην πλατφόρμα 
(πρόγραμμα, χορηγίες κ.λ.π.). 

 

ΜΕΤΑ:  

Άρθρο 18.3., σελ. 20  

18.3. Τα συνέδρια εσωτερικού τύπου Α 
αξιολογούνται από την αρμόδια επιτροπή 
αξιολόγησης συνεδρίων του ΣΦΕΕ και αναρτώνται 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΣΦΕΕ 
(scientific.events.sfee.gr). Η ανωτέρω Επιτροπή 
Αξιολόγησης Συνεδρίων του ΣΦΕΕ συγκροτείται με 
απόφαση του ΔΣ του ΣΦΕΕ από τους Compliance 
Officers των εταιρειών μελών υποστηρίζεται, όποτε 
χρειαστεί, από Δικηγόρο του ΣΦΕΕ, ο οποίος δεν 
έχει δικαίωμα ψήφου. Εποπτεία επί της εν 
προκειμένω Επιτροπής και των αποφάσεών της 
έχει το ΔΣ του ΣΦΕΕ. 
Οι εταιρείες-μέλη συνιστάται να λαμβάνουν υπόψη 
την αξιολόγηση από την επιτροπή του ΣΦΕΕ για 
κάθε συνέδριο πριν αποφασίσουν τη συμμετοχή 
τους με οποιοδήποτε τρόπο και να συμβουλεύονται 
τα αρχεία που αναρτώνται στην πλατφόρμα 
(πρόγραμμα, χορηγίες κ.λ.π.). 

 

Αλλαγή λόγω ασυμβίβαστου Νομικού 

Συμβούλου του ΣΦΕΕ, που προκύπτει 

από την ιδιότητά του ως Γραμματέας 

της Α’βάθμιας Επιτροπής Τήρησης 

Κώδικα ΣΦΕΕ.  

(ΠΡΙΝ): 

 

ΜΕΤΑ:  Προσθήκη για διευκόλυνση του έργου 

της Επιτροπής Αξιολόγησης Συνεδρίων 
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Άρθρο 18.3.1., σελ. 20 
 
18.3.1. Τα συνέδρια υποβάλλονται στην 
πλατφόρμα του ΣΦΕΕ προς αξιολόγηση 
τουλάχιστον 45 ημέρες πριν τη διεξαγωγή τους για 
την έγκαιρη δέσμευση των εταιρειών με τους 
οργανωτές. 

Άρθρο 18.3.1., σελ. 20  

18.3.1. Τα συνέδρια υποβάλλονται στην πλατφόρμα 

του ΣΦΕΕ προς αξιολόγηση τουλάχιστον 45 ημέρες 

πριν τη διεξαγωγή τους για την έγκαιρη δέσμευση 

των εταιρειών με τους οργανωτές. 

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΣΦΕΕ 

αναρτώνται υποχρεωτικά τα κάτωθι στοιχεία: 

Α) Η έγκριση του ΕΟΦ στον Επιστημονικό φορέα 

διοργάνωσης. 

Β) Το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης. 

Γ) Το χορηγικό πακέτο. 

Δ) Τα κόστη εγγραφής ή διαμονής, εφόσον αυτά 
υπάρχουν. 
Ε) Το σύνολο εγγραφών στο αντίστοιχο 
προηγούμενο συνέδριο. 
ΣΤ) το ισχύον Καταστατικό τους (μία φορά ετησίως) 
 
Επιπροσθέτως των ανωτέρω ο Επιστημονικός 
φορέας και/ή ο PCO, συμπληρώνει και την 
παρακάτω δήλωση: «Δηλώνω ότι τα στοιχεία που 
προσκομίζω προς αξιολόγηση είναι ακριβή και 
αληθή και συνάδουν με τον ισχύοντα ΚΔ ΣΦΕΕ. Το 
σύνολο δε των ως άνω ανηρτημένων στοιχείων 
απευθύνονται στις χορηγούς εταιρείες-μέλη του 
ΣΦΕΕ».  
 
Σημείωση: Σημειώνεται ότι αλλαγές στοιχείων (π.χ. 
μείωση ωρών προγράμματος, ψυχαγωγικές 
εκδηλώσεις, αλλαγή ημερομηνίας που προσκρούει 
με εποχικότητα, οικονομική προσφορά συμμετοχής 

για πιο «ολοκληρωμένη εικόνα» του 

Οργανωτή. 
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συνοδών μελών κτλ.) μετά την γνωμοδότηση της 
επιτροπής θα θεωρούνται παραβίαση του Κώδικα.  
Σε περίπτωση που οι αλλαγές αυτές σημειωθούν 
κατόπιν της έγκρισης μιας επιστημονικής 
εκδήλωσης από την Επιτροπή Αξιολόγησης 
Συνεδρίων του ΣΦΕΕ, αλλά πριν από τη διεξαγωγή 
του Συνεδρίου, η Επιτροπή θα επισημαίνει άμεσα 
τη σχετική εκδήλωση με χρώμα λευκό. 
Επαναξιολόγηση επιτρέπεται μόνον εφόσον 
υπάρχουν αιφνίδιες και απρόβλεπτες αλλαγές 
και κατόπιν απόφασης του ΔΣ.  
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5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

 

ΣΧΟΛΙΑ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  

(ΠΡΙΝ): 
 
Άρθρο 19.1.1., σελ. 22 
 
19.1.1. Ο ΣΦΕΕ υποστηρίζει και ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
όλο και περισσοτέρων ειδικευόμενων ιατρών σε όλες τις 
κατηγορίες των εκπαιδευτικών και επιστημονικών 
εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται με τη χορηγία των 
μελών του, έτσι ώστε η συνεχιζόμενη εκπαίδευση που ήδη 
παρέχει, να αποτελεί μια αποτελεσματική επένδυση για το 
μέλλον. 

ΜΕΤΑ: 

Άρθρο 19.1.1., σελ. 22 

19.1.1. Ο ΣΦΕΕ υποστηρίζει και ενθαρρύνει τη συμμετοχή 

όλο και περισσοτέρων Ιατρών και ειδικευόμενων ιατρών σε 

όλες τις κατηγορίες των εκπαιδευτικών και επιστημονικών 

εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται με τη χορηγία των 

μελών του, έτσι ώστε η συνεχιζόμενη εκπαίδευση που ήδη 

παρέχει, να αποτελεί μια αποτελεσματική επένδυση για το 

μέλλον. 

Ωστόσο, ο ΣΦΕΕ συνιστά στα μέλη του να προβαίνουν σε 
παροχές προς τους ΕΥ και τους ΕΥΦ υπό τους όρους και 
περιορισμούς του νόμου και ειδικότερα του αρ. 16 του ΝΔ 
96/1976, των αρ. 126,127 της ΚΥΑ 32221/2013, του 
Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005) και κάθε εν 
γένει ειδικής απαγορευτικής διάταξης. Σύμφωνα με την, ως 
άνω, κείμενη νομοθεσία, δεν επιτρέπεται η παροχή, 
προσφορά ή υπόσχεση, προς τα πρόσωπα που είναι 
εξουσιοδοτημένα να συνταγογραφούν ή να προμηθεύουν 
τα φάρμακα, δώρου, χρηματικού ωφελήματος ή 
ωφελήματος εις είδος, που έχουν σχέση με το επάγγελμα 
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του ιατρού ή του φαρμακοποιού, εκτός από τα είδη 
αμελητέας αξίας (δηλ. έως 15 ευρώ, ανά τεμάχιο, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με το αρ. 14.1. του 
παρόντος Κώδικα).  

(ΠΡΙΝ): 
 
Άρθρο 19.1.2., σελ. 22 

 

19.1.2. Η µη εφαρμογή των κάτωθι κανόνων συνεπάγεται την 

επιβολή κυρώσεων βάσει της σχετικής διαδικασίας ελέγχου 

εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ (βλ. 

Κεφάλαιο Γ). 

 

ΜΕΤΑ: 
 
Άρθρο 19.1.2., σελ. 22 
 
19.1.2. Η µη εφαρμογή των κάτωθι κανόνων συνεπάγεται 
την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων βάσει της σχετικής 
διαδικασίας ελέγχου εφαρμογής του Κώδικα 
Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ, οι οποίες θα βαρύνουν τη 
χορηγό εταιρεία-μέλος και θα παραπέμπονται κατά τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο Κεφάλαιο Γ.  

 

Τροποποίηση.  

(ΠΡΙΝ): 

Άρθρο 19.1.10., σελ. 22 

19.1.10. Δεν επιτρέπεται η επιλογή τοποθεσίας γνωστής για 

τον ψυχαγωγικό ή/και ιδιαίτερα πολυτελή  χαρακτήρα τους 

(π.χ. spa, resorts, casino κλπ). 

ΜΕΤΑ:  

Άρθρο 19.1.10., σελ. 22 

19.1.10. Δεν επιτρέπεται η επιλογή τοποθεσίας γνωστής 

για τον ψυχαγωγικό ή/και ιδιαίτερα πολυτελή χαρακτήρα 

τους (π.χ. spa, resorts, casino, τόπο θρησκευτικής 

λατρείας κλπ). Μουσείο επιτρέπεται μόνο αν υπάρχει 

κατάλληλη ξεχωριστή αίθουσα. Η επιλογή των ανωτέρω 

τοποθεσιών δημιουργεί τεκμήριο υπέρ των ψυχαγωγικών 

δραστηριοτήτων και απομακρύνει την εκδήλωση από τον 

εκπαιδευτικό/ επαγγελματικό της σκοπό και χαρακτήρα. 

Τροποποίηση.  

(ΠΡΙΝ): 

Άρθρο 19.2.3. β., σελ. 23 

19.2.3. (β) σε όλα τα 4άστερα ξενοδοχεία που πληρούν την 

προϋπόθεση του κόστους που προβλέπεται από τον Κώδικα 

& έχουν συνεδριακό χώρο, αρκεί φυσικά να µην 

ΜΕΤΑ:  

Άρθρο 19.2.3. β., σελ. 23 

19.2.3. (β) σε όλα τα 4άστερα ξενοδοχεία, με τιμή 

δωματίου ανάλογη της τρέχουσας τιμής, που πληροί την 

προϋπόθεση του κόστους που προβλέπεται από τον 

Τροποποίηση. 
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προσκρούουν στο κριτήριο εποχικότητας. 

 

Κώδικα (έως 150 ευρώ με πρωινό και ΦΠΑ) & έχουν 

συνεδριακό χώρο, αρκεί φυσικά να µην προσκρούουν 

στο κριτήριο εποχικότητας. 

(ΠΡΙΝ): 

 
Άρθρο 19.2.7. σελ. 23 

19.2.7. Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανά φαρμακευτική 

επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα και ανά εκδήλωση 

δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:  

 

Χαρακτηρισμός 

συνεδρίου που λαμβάνει 

χώρα στην Ελλάδα  

Ανώτατο όριο 

(συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ)  

Παγκόσμια/Διεθνή*  μέχρι 30.000 € 

Πανελλήνια Συνέδρια (Ένα 

ανά αναγνωρισμένη 

ειδικότητα βάσει ΚΕΣΥ και 

πρόγραμμα δύο ημερών.)  

μέχρι 30.000 € 

Περιφερειακά Συνέδρια  

(3 ανά έτος)  

 

μέχρι 20.000 € 

Επιστημονικές εκδηλώσεις 

μιας ημέρας (επιστημονικές 

εκδηλώσεις μιας ημέρας 

μέχρι 5.000 € 

ΜΕΤΑ:  

Άρθρο 19.2.7. σελ. 23 

19.2.7. Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανά 

φαρμακευτική επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα 

και ανά εκδήλωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 

ακόλουθα όρια:  

 

Χαρακτηρισμός 

επιστημονικής 

εκδήλωσης που 

λαμβάνει χώρα στην 

Ελλάδα  

Ανώτατο όριο 

(συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ)  

Παγκόσμιες/Διεθνείς*  μέχρι 30.000 € 

Πανελλήνιιες  μέχρι 30.000 € 

Περιφερειακές  

 

μέχρι 15.000 € 

Τοπικές/Ημερίδες  μέχρι 5.000 € 
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(επιστημονικό πρόγραμμα 

τουλάχιστον 4 ωρών) 

Επιστημονικές εκδηλώσεις 

που διοργανώνονται από 

Νοσοκομεία, 

Πανεπιστημιακές κλινικές, 

εργαστήρια, κλινικές του 

ΕΣΥ, ιδιωτικές κλινικές και 

θεραπευτήρια (πρόγραμμα 

τουλάχιστον 4 ωρών 

ημερησίως) 

μέχρι 2.500 € (συμπ. ΦΠΑ) 

ανά εταιρεία με ανώτατο 

όριο το ποσό των 10.000 € 

(συμπ. ΦΠΑ) από όλες τις 

εταιρείες.  

* Επιστημονικές εκδηλώσεις διεθνείς/παγκόσμιες που 

πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από επιστημονικούς φορείς του 
εξωτερικού ή από κοινού με Ελληνικό επιστημονικό φορέα (δεν 
θεωρούνται Παγκόσμιες/Διεθνείς εκδηλώσεις που ο οργανωτής  
είναι Ελληνικός επιστημονικός φορέας με αιγίδα ξένου φορέα). 

……………………………………………………. 

 

Επιστημονικές 

εκδηλώσεις που 

διοργανώνονται από 

Νοσοκομεία, 

Πανεπιστημιακές 

κλινικές, εργαστήρια, 

κλινικές του ΕΣΥ, 

ιδιωτικές κλινικές και 

θεραπευτήρια 

(πρόγραμμα τουλάχιστον 

4 ωρών ημερησίως) 

μέχρι 2.500 € (συμπ. 

ΦΠΑ) ανά εταιρεία με 

ανώτατο όριο το ποσό των 

10.000 € (συμπ. ΦΠΑ) 

από όλες τις εταιρείες.  

* Επιστημονικές εκδηλώσεις διεθνείς/παγκόσμιες που 

πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από επιστημονικούς φορείς 
του εξωτερικού ή από κοινού με Ελληνικό επιστημονικό φορέα 
(δεν θεωρούνται Παγκόσμιες/Διεθνείς εκδηλώσεις που ο 
οργανωτής είναι Ελληνικός επιστημονικός φορέας με αιγίδα 
ξένου φορέα). 
……………………………………………………. 

 

(ΠΡΙΝ): 

Άρθρο 19.4.3., σελ. 24 

19.4.3. Κανένα δορυφορικό συμπόσιο επιχορηγούμενο από 
φαρμακευτικές εταιρείες δεν μοριοδοτείται. 
Επιτρέπεται η επιχορήγηση ΕΥ και η γενική χορηγία σε 
συνέδρια εσωτερικού αν η εκδήλωση είναι εγκεκριμένη από 
τον ΕΟΦ, ο χώρος είναι αμιγώς επιχειρηματικός, διαθέτει 
συνεδριακό χώρο ανάλογο της εκδήλωσης, δεν προσκρούει 
στο κριτήριο εποχικότητας, το κόστος διαμονής δεν ξε- 

ΜΕΤΑ:  

Άρθρο 19.4.3., σελ. 24 

19.4.3. Κανένα δορυφορικό συμπόσιο επιχορηγούμενο 
από φαρμακευτικές εταιρείες δεν μοριοδοτείται. 
Επιτρέπεται η επιχορήγηση ΕΥ και η γενική χορηγία σε 
συνέδρια εσωτερικού αν η εκδήλωση είναι εγκεκριμένη 
από τον ΕΟΦ, ο χώρος είναι αμιγώς επιχειρηματικός, 
διαθέτει συνεδριακό χώρο ανάλογο της εκδήλωσης, δεν 

Διόρθωση τυπογραφικού  
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περνά τα 140 ευρώ και το συνέδριο έχει τη θετική 
γνωμοδότηση της επιτροπής ΣΦΕΕ……… 

προσκρούει στο κριτήριο εποχικότητας, το κόστος 
διαμονής δεν ξεπερνά τα 150 ευρώ και το συνέδριο έχει 
τη θετική γνωμοδότηση της επιτροπής ΣΦΕΕ……… 

(ΠΡΙΝ): 

Άρθρο 19.6.5., σελ. 25 

19.6.5. 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. 

 

ΜΕΤΑ:  

Άρθρο 19.6.5., σελ. 25 

19.6.5. 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. Για την επιλογή του 

χώρου διεξαγωγής ισχύουν τα κριτήρια των 

επιστημονικών εκδηλώσεων τύπου Α.  Ο τόπος 

διεξαγωγής της εκδήλωσης θα πρέπει να είναι 

προσβάσιμος για το μεγαλύτερο αριθμό των 

συμμετεχόντων με εύλογο κόστος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσθήκη. 
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6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 24 

ΈΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  

(ΠΡΙΝ): 
 
Άρθρο 24.1. σελ. 29 
 
24.1. Έρευνα αγοράς (Market research) θεωρείται κάθε 
οργανωμένη προσπάθεια συλλογής πληροφοριών 
σχετικά με την αγορά και τους καταναλωτές προϊόντων ή 
υπηρεσιών.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ΜΕΤΑ: 
 
Άρθρο 24.1. σελ. 29 
 
24.1. Ως έρευνα αγοράς νοείται η 
συστηματική συλλογή και ανάλυση των 
απόψεων ή θέσεων ατόμων ή οργανισμών 
με τη χρήση μεθόδων των εφαρμοσμένων 
κοινωνικών επιστημών και στόχο την 
υποβοήθηση προσώπων ή φορέων στην 
λήψη αποφάσεων. 

Τροποποίηση.  

(ΠΡΙΝ): 
 
Άρθρο 24.2. σελ. 29 
 
24.2. Οι έρευνες αγοράς αποτελούν μια δόκιμη μέθοδο 
καταγραφής των δεδομένων και χαρακτηριστικών της 
αγοράς φαρμάκου. 

ΜΕΤΑ: 
 
Άρθρο 24.2. σελ. 29 
 
24.2. Οι έρευνες αγοράς αποτελούν μια 
δόκιμη μέθοδο καταγραφής των δεδομένων 
και χαρακτηριστικών της αγοράς φαρμάκου. 
Διαφέρουν από τις μη παρεμβατικές μελέτες 
(βλ. Παράρτημα II, Πίνακας 5), έχουν 
εμπορικό σκοπό και αποσκοπούν σε 
εσωτερική χρήση. 
 
 
 
 
 

Τροποποίηση. 
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(ΠΡΙΝ): 
 
Άρθρο 24.3. σελ. 29 
 
24.3. Οι έρευνες αγοράς μπορεί να διενεργούνται: 
i. είτε με ερωτηματολόγια στα οποία δίδονται 
υποκειμενικά απαντήσεις από ένα αντιπροσωπευτικό 
δείγμα του υπό μελέτη πληθυσμού δηλ. των 
επαγγελματιών υγείας 
 
 ii. είτε με ερωτηματολόγια, τα οποία δίδονται σε ομάδες 
αποτελούμενες από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του 
υπό μελέτη πληθυσμού (focus groups μέθοδος ποιοτικής 
έρευνας αγοράς) δηλ. των επαγγελματιών υγείας 
προκειμένου να ληφθεί μία σύνθεση απαντήσεων. 
 
 

ΜΕΤΑ: 
 
Άρθρο 24.3. σελ. 29 
 
24.3. Οι έρευνες αγοράς μπορούν να 
διενεργούνται: 
i. είτε με ερωτηματολόγια στα οποία δίδονται 
απαντήσεις από ένα αντιπροσωπευτικό 
δείγμα του υπό μελέτη πληθυσμού (ποσοτική 
έρευνα). 
ii. είτε με οδηγό συζήτησης (focus groups ή 
in-depth interviews) σε ομάδες ή σε ατομικές 
συνεντεύξεις αποτελούμενες από ένα 
αντιπροσωπευτικό δείγμα του υπό μελέτη 
πληθυσμού, προκειμένου να ληφθεί μια 
σύνθεση απόψεων (ποιοτική έρευνα). 
 

 
Τροποποίηση. 

(ΠΡΙΝ): 
 
Άρθρο 24.4. σελ. 29 
 
24.4. Η έρευνα αγοράς πρέπει να είναι αμερόληπτη, να 
μη στοχεύει στην προώθηση των πωλήσεων και να μην 
αποσκοπεί στον επηρεασμό της άποψης των 
συμμετεχόντων επαγγελματιών υγείας. 
 

ΜΕΤΑ: 
 
Άρθρο 24.4. σελ. 29 
 
24.4. Η έρευνα αγοράς πρέπει να είναι 
αμερόληπτη, να μη στοχεύει στην προώθηση 
των πωλήσεων και να μην αποσκοπεί στον 
επηρεασμό της άποψης των συμμετεχόντων, 
έχει δε αποκλειστικά εμπορικό σκοπό. 

 
Τροποποίηση. 

(ΠΡΙΝ): 
 
Άρθρο 24.5. σελ. 29 
 
24.5. Σε κάθε έρευνα αγοράς πρέπει να λαμβάνεται 
μέριμνα για την τυχαία αλλά αντιπροσωπευτική επιλογή 
των συμμετεχόντων επαγγελματιών υγείας σε αυτήν. 

ΜΕΤΑ: 
 
Άρθρο 24.5. σελ. 29 
 
24.5. Κάθε έρευνα αγοράς πρέπει να 
διενεργείται μέσω πιστοποιημένων εταιρειών 
«Έρευνας Αγοράς», οι οποίες θα πρέπει να 
τηρούν της αρχές της ESOMAR/EphMRA 
(htpp:www.esomar.org. 
http://www.ephmra.org), καθώς και της 
διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας 

Τροποποίηση. 
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των προσωπικών δεδομένων και της 
φαρμακευτικής νομοθεσίας εν γένει και ειδικά 
της φαρμακοεπαγρύπνησης. Σε κάθε έρευνα 
αγοράς πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για 
την τυχαία αλλά αντιπροσωπευτική επιλογή 
των συμμετεχόντων σε αυτήν. 

(ΠΡΙΝ): 
 
Άρθρο 24.6. σελ. 29 
 
24.6. Τα δεδομένα που συλλέγονται από επαγγελματίες 
υγείας και αφορούν ασθενείς πρέπει να είναι αθροιστικά. 
Σε μια έρευνα αγοράς δεν πρέπει να συλλέγονται 
ατομικά δεδομένα ασθενών, καθώς αυτό θεωρείται μη 
παρεμβατική/φαρμακοεπιδημιολογική μελέτη και διέπεται 
από της κανόνες που περιγράφονται στο άρθρο 26 του 
παρόντος Κεφαλαίου του Κώδικα. 
 

ΜΕΤΑ: 
 
Άρθρο 24.6. σελ. 29 
 
24.6. Τα δεδομένα από επαγγελματίες υγείας 
που αφορούν σε ασθενείς, συλλέγονται και 
θα παραδίδονται πλήρως ανωνυμοποιημένα, 
σε συγκεντρωτική μορφή. 

Τροποποίηση. 

(ΠΡΙΝ): 
 
Άρθρο 24.7. σελ. 29 
 
24.7. Η έρευνα αγοράς δεν περιλαμβάνει ένταξη ή/και 
τυχαιοποίηση ασθενών. 
 
 

ΜΕΤΑ: 
 
Άρθρο 24.7. σελ. 29 
 
24.7. Η έρευνα αγοράς δεν περιλαμβάνει 
ένταξη ή/και τυχαιοποίηση ασθενών. 

Τροποποίηση. 

(ΠΡΙΝ): 
 
Άρθρο 24.8. σελ. 29 
 
24.8. Η έρευνα αγοράς δεν μπορεί να είναι 
αναδρομική/προοπτική, είναι στιγμιότυπο. 

ΜΕΤΑ: 
 
Άρθρο 24.8. σελ. 29 
 
24.8. Η έρευνα αγοράς πρέπει να είναι 
στιγμιότυπο, ακόμα κι αν αναφέρεται στο 
παρελθόν ή σε μελλοντικές προθέσεις, 
πάντα σε τυχαίο/αντιπροσωπευτικό δείγμα 
πληθυσμού. 

Τροποποίηση. 

(ΠΡΙΝ): 
 
Άρθρο 24.9. σελ. 29 
 

ΜΕΤΑ: 
 
Άρθρο 24.9. σελ. 29 
 

Τροποποίηση. 



26 
 

24.9. Οι πληροφορίες και τα στατιστικά αποτελέσματα 
της έρευνας αγοράς μπορούν, να χρησιμοποιηθούν για 
την εξυπηρέτηση προωθητικών σκοπών με την 
προϋπόθεση ότι αναφέρεται με σαφήνεια η ταυτότητα 
της έρευνας (της, πότε, πού, σε τι δείγμα). Παρ’ όλα αυτά 
της, η διαδικασία συλλογής των δεδομένων της έρευνας 
και η διαδικασία χρήσης των, πρέπει να είναι σαφώς 
διαχωρισμένες. 

24.9. Οι συγκεντρωτικές πληροφορίες και τα 
στατιστικά αποτελέσματα της έρευνας 
αγοράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την εξυπηρέτηση εμπορικών σκοπών με την 
προϋπόθεση ότι αναφέρεται με σαφήνεια η 
ταυτότητα της έρευνας (ποιος, πότε, πού, σε 
τι δείγμα). Παρ’ όλα αυτά της, η διαδικασία 
συλλογής των δεδομένων της έρευνας και η 
διαδικασία χρήσης των, πρέπει να είναι 
σαφώς διαχωρισμένες. 

(ΠΡΙΝ): 
 
Άρθρο 24.10. σελ. 29 
 
24.10. Η έρευνα αγοράς πρέπει να πραγματοποιείται με 
τρόπο που να μην βλάπτει την αξιοπιστία και το κύρος 
της φαρμακευτικής βιομηχανίας. 

ΜΕΤΑ: 
 
Άρθρο 24.10. σελ. 29 
 
24.10. Η έρευνα αγοράς πρέπει να 
πραγματοποιείται με τρόπο που να μην 
βλάπτει την αξιοπιστία και το κύρος της 
φαρμακευτικής βιομηχανίας. 
 

Τροποποίηση. 

(ΠΡΙΝ): 
 
Άρθρο 24.11. σελ. 29 
24.11. Οι έρευνες αγοράς πραγματοποιούνται μέσω 

πιστοποιημένων εταιριών ≪Έρευνας Αγοράς≫, οι 
οποίες θα πρέπει να τηρούν της αρχές της 
ESOMAR/EphMRA.(Σύνδεσμος Εταιριών Έρευνας 
Αγοράς Ευρώπης http://www.ephmra.org). 

ΜΕΤΑ: 
 
 
Διεγράφη. 

Διαγραφή. 

(ΠΡΙΝ): 
 
Άρθρο 24.12. σελ. 29 
 
24.12. Στην περίπτωση κατά την οποία η συλλογή 
δεδομένων, στο πλαίσιο έρευνας αγοράς, γίνεται από 
φαρμακευτική επιχείρηση, πρέπει να τηρούνται οι αρχές 
της ESOMAR/EphMRA Στην περίπτωση αυτή δεν θα 
προβλέπεται αμοιβή για τους επαγγελματίες υγείας που 
συμμετέχουν στην 
έρευνα. 
 

ΜΕΤΑ: 
 
Άρθρο 24.11. σελ. 29 
 
24.11. Στην περίπτωση κατά την οποία η 
συλλογή δεδομένων, στο πλαίσιο έρευνας 
αγοράς, γίνεται από φαρμακευτική 
επιχείρηση, χωρίς τη συμβολή εταιρείας 
έρευνας αγοράς, πρέπει να τηρούνται οι 
αρχές της ESOMAR/EphMRA. Στην 
περίπτωση αυτή δεν θα προβλέπεται αμοιβή 

Τροποποίηση. 

http://www.ephmra.org/
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για τους επαγγελματίες υγείας που 
συμμετέχουν στην έρευνα. 
 
 
 

(ΠΡΙΝ): 
 
Άρθρο 24.13. σελ. 29 
 
24.13. Οι συνεργάτες επιστημονικής ενημέρωσης δεν 
μπορούν να εμπλακούν στη διεξαγωγή της έρευνας 
αγοράς. 
 

ΜΕΤΑ: 
 
Άρθρο 24.13. σελ. 29 
 
24.12. Οι συνεργάτες επιστημονικής 
ενημέρωσης δεν μπορούν να εμπλακούν στη 
διεξαγωγή της έρευνας αγοράς. 
 

Τροποποίηση. 

(ΠΡΙΝ): 
 
Άρθρο 24.14. σελ. 29 
 
24.14. Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις όταν συμβάλλονται 
με τις εταιρείες ερευνών μπορούν να δίνουν στους 
Επαγγελματίες Υγείας μια εύλογη αποζημίωση ανάλογα 
με το χρόνο απασχόλησης, που σε καμία περίπτωση δεν 
μπορεί να ξεπερνά τις δύο ώρες. 
 

ΜΕΤΑ: 
 
Άρθρο 24.14. σελ. 29 
 
24.13. Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις όταν 
συμβάλλονται με τις εταιρείες ερευνών 
μπορούν να συμφωνούν εύλογη 
αποζημίωση για τους Επαγγελματίες Υγείας 
που συμμετέχουν σε αυτήν, ανάλογα με το 
χρόνο απασχόλησης. Ο χρόνος αυτός 
συνιστάται να μην ξεπερνά τις δυο ώρες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τροποποίηση. 
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7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

Άρθρο 4  

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  

(ΠΡΙΝ): 
 
Άρθρο 4.2., σελ. 39 
 
4.2. Κυρώσεις. Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 1 
του Κεφαλαίου Γ (∆ιαδικασία Ελέγχου Εφαρμογής) του 
παρόντος Κώδικα αφού εξετάσει την υποβληθείσα σε 
αυτήν αναφορά/καταγγελία και εφόσον κρίνει ότι τίθεται 
θέμα παραβίασης των άρθρων 1, 2, και 3 του παρόντος 
Κεφαλαίου Β του Κώδικα, έχει τη δυνατότητα να επιβάλει 
στην φαρμακευτική επιχείρηση μέλος του ΣΦΕΕ, η οποία 
δεν τήρησε τις ανωτέρω ρυθμίσεις του παρόντος 
Κεφαλαίου του Κώδικα, τις κάτωθι κυρώσεις, οι οποίες 
θα εκτελούνται μετά την πάροδο της άπρακτης 
προθεσμίας παραπομπής της υπόθεσης στη 
∆ευτεροβάθμια Επιτροπή, ή μετά την έκδοση της 
απόφασης της ∆ευτεροβάθμιας Επιτροπής, εκτός εάν ο 
καθ’ ού αποδεχθεί την παράβαση ή μέρος αυτής: 
α) Τη δημοσίευση του κειμένου της απόφασης άμεσα 
στον 
ιστότοπο του ΣΦΕΕ. 
β) Χρηματική ποινή ύψους έως 25.000 ευρώ. Το εν 
προκειμένω ποσό κατατίθεται από την ΦΕ σε ειδικά 
τηρούμενο τραπεζικό λογαριασμό του ΣΦΕΕ. Η 
∆ευτεροβάθμια Επιτροπή του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Γ 
του παρόντος Κώδικα δύναται να επιβάλλει στη μη 
συμμορφούμενη με την απόφαση της Πρωτοβάθμιας 
Επιτροπής φαρμακευτική επιχείρηση μέλος του ΣΦΕΕ 

ΜΕΤΑ: 
 
Άρθρο 4.2., σελ. 39 
 
4.2. Κυρώσεις. α) Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή του 
άρθρου 1 του Κεφαλαίου Γ (∆ιαδικασία Ελέγχου 
Εφαρμογής) του παρόντος Κώδικα αφού εξετάσει 
την υποβληθείσα σε αυτήν αναφορά/καταγγελία 
και εφόσον κρίνει ότι τίθεται θέμα παραβίασης 
των άρθρων 1, 2, και 3 του παρόντος Κεφαλαίου 
Β του Κώδικα, έχει τη δυνατότητα να επιβάλει 
στην φαρμακευτική επιχείρηση μέλος του ΣΦΕΕ, 
η οποία δεν τήρησε τις ανωτέρω ρυθμίσεις του 
παρόντος Κεφαλαίου του χρηματική ποινή ύψους 
έως 25.000 ευρώ. Το εν προκειμένω ποσό 
κατατίθεται από την ΦΕ σε ειδικά τηρούμενο 
τραπεζικό λογαριασμό του ΣΦΕΕ. Η εκτέλεση της 
ποινής λαμβάνει χώρα μετά την πάροδο της 
άπρακτης προθεσμίας παραπομπής της 
υπόθεσης στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή, ή μετά 
την έκδοση της απόφασης της Δευτεροβάθμιας 
Επιτροπής, εκτός αν ο καθ' ου αποδεχθεί την 
παράβαση ή μέρος αυτής.  
β) Η ∆ευτεροβάθμια Επιτροπή του άρθρου 1 του 
Κεφαλαίου Γ του παρόντος Κώδικα δύναται να 
επιβάλλει στη μη συμμορφούμενη με την 
απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής 
φαρμακευτική επιχείρηση μέλος του ΣΦΕΕ 
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επιπλέον των κυρώσεων που αναφέρονται ανωτέρω, και 
χρηματική ποινή ύψους έως 50.000 €. Τα εν προκειμένω 
ποσά κατατίθενται από την φαρμακευτική επιχείρηση σε 
ειδικά τηρούμενο τραπεζικό λογαριασμό του ΣΦΕΕ, 
εντός το αργότερο 30 εργασίμων ημερών από την 
έκδοση της απόφασης. 
Σε περίπτωση κατά την οποία η φαρμακευτική 
επιχείρηση μέλος του ΣΦΕΕ δεν έχει εφαρμόσει την 
επιβληθείσα σε αυτήν από τη ∆ευτεροβάθμια Επιτροπή 
κύρωση ή έχει εφαρμόσει αυτήν πλημμελώς, η 
∆ευτεροβάθμια Επιτροπή μετά από σχετικό αίτημα του 
καταγγέλλοντος συνέρχεται και αποφασίζει την επιβολή 
ποινής, η οποία μπορεί να ανέρχεται μέχρι το τριπλάσιο 
της αρχικά αποφασισθείσης. 
Σε περίπτωση εκ νέου μη συμμόρφωσης της 
φαρμακευτικής επιχείρησης μέλους του ΣΦΕΕ με την 
απόφαση της ∆ευτεροβάθμιας Επιτροπής, η τελευταία 
παραπέμπει το θέμα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του 
ΣΦΕΕ, το οποίο μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του 
μέλους κατά τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ του 

παρόντος Κώδικα. 

επιπλέον των κυρώσεων που αναφέρονται 
ανωτέρω, και χρηματική ποινή ύψους έως 50.000 
€. Τα εν προκειμένω ποσά κατατίθενται από την 
φαρμακευτική επιχείρηση σε ειδικά τηρούμενο 
τραπεζικό λογαριασμό του ΣΦΕΕ, εντός το 
αργότερο 30 εργασίμων ημερών από την έκδοση 
της απόφασης. 
Η τελεσίδικη απόφαση επιβολής οποιασδήποτε 
εκ των ως άνω πειθαρχικών κυρώσεων, θα 
αναρτάται άμεσα στο κλειδωμένο πεδίο του 
ιστότοπου του ΣΦΕΕ. Η σχετική ανάρτηση θα 
παραμένει για διάστημα τριών μηνών.  
 
 
Σε περίπτωση κατά την οποία η φαρμακευτική 
επιχείρηση μέλος του ΣΦΕΕ δεν έχει εφαρμόσει 
την επιβληθείσα σε αυτήν από τη ∆ευτεροβάθμια 
Επιτροπή κύρωση ή έχει εφαρμόσει αυτήν 
πλημμελώς, η ∆ευτεροβάθμια Επιτροπή μετά 
από σχετικό αίτημα του καταγγέλλοντος 
συνέρχεται και αποφασίζει την επιβολή ποινής, η 
οποία μπορεί να ανέρχεται μέχρι το τριπλάσιο της 
αρχικά αποφασισθείσης. 
Σε περίπτωση εκ νέου μη συμμόρφωσης της 
φαρμακευτικής επιχείρησης μέλους του ΣΦΕΕ με 
την απόφαση της ∆ευτεροβάθμιας Επιτροπής, η 
τελευταία παραπέμπει το θέμα στο Πειθαρχικό 
Συμβούλιο του ΣΦΕΕ, το οποίο μπορεί να 
αποφασίσει τη διαγραφή του μέλους κατά τα 
οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ του παρόντος 

Κώδικα. 
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8η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

Άρθρο 4 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  

(ΠΡΙΝ): 
 
Άρθρο 4.1., σελ. 42 
 
4.1. Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή αφού εξετάσει την 
υποβληθείσα σε αυτήν αναφορά/καταγγελία και εφόσον 
κρίνει ότι τίθεται θέμα παραβίασης των άρθρων του 
Κώδικα, έχει τη δυνατότητα να επιβάλει στην 
φαρμακευτική επιχείρηση μέλος του ΣΦΕΕ, η οποία δεν 
τήρησε τις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Α του παρόντος 
Κώδικα, ανάλογα με το είδος της παραβίασης, τον 
αριθμό των παραβάσεων, την βαρύτητα και την 
υποτροπή, τις κάτωθι κυρώσεις, οι οποίες θα εκτελούνται 
μετά την πάροδο της άπρακτης προθεσμίας άσκησης 
έφεσης, ή της απόφασης επί της έφεσης εκτός εάν ο 
καθ’ού αποδεχθεί την παράβαση ή μέρος αυτής: 
α) Χρηματική ποινή ύψους έως 25.000 ευρώ. 
β) Τη διόρθωση του υλικού προώθησης και την 
υποχρέωση αποστολής από την εγκαλούμενη 
φαρμακευτική επιχείρηση του διορθωμένου υλικού στους 
αυτούς αποδέκτες συνοδευόμενο από σχετική επιστολή 
στην οποία αναφέρονται οι τροποποιήσεις. 
γ) Τη δημοσίευση του κειμένου της απόφασης άμεσα 
στον ιστότοπο του ΣΦΕΕ. 
Μετά από την έκδοση της απόφασης της Πρωτοβάθμιας 
Επιτροπής τα αντιπαρατιθέμενα μέρη διατηρούν το 
δικαίωμα εντός 30 εργασίμων ημερών από την 
κοινοποίηση της απόφασης σε αυτά από τη Γραμματεία 
του ΣΦΕΕ, να υποβάλλουν αίτηση παραπομπής της 
υπόθεσης στη ∆ευτεροβάθμια Επιτροπή (βλέπε άρθρο 
2.15) της ∆ιαδικασίας Ελέγχου Εφαρμογής του Κώδικα. 
Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται εφόσον παρέλθει 

ΜΕΤΑ: 
 
Άρθρο 4.1., σελ. 42 
 
4.1. Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή αφού 
εξετάσει την υποβληθείσα σε αυτήν 
αναφορά/καταγγελία και εφόσον κρίνει ότι 
τίθεται θέμα παραβίασης των άρθρων του 
Κώδικα, έχει τη δυνατότητα να επιβάλει στην 
φαρμακευτική επιχείρηση μέλος του ΣΦΕΕ, η 
οποία δεν τήρησε τις ρυθμίσεις του 
Κεφαλαίου Α του παρόντος Κώδικα, ανάλογα 
με το είδος της παραβίασης, τον αριθμό των 
παραβάσεων, την βαρύτητα και την 
υποτροπή, τις κάτωθι κυρώσεις, οι οποίες θα 
εκτελούνται μετά την πάροδο της άπρακτης 
προθεσμίας άσκησης έφεσης, ή της 
απόφασης επί της έφεσης εκτός εάν ο καθ’ού 
αποδεχθεί την παράβαση ή μέρος αυτής: 
α) Χρηματική ποινή ύψους έως 25.000 ευρώ. 
β) Τη διόρθωση του υλικού προώθησης και 
την υποχρέωση αποστολής από την 
εγκαλούμενη φαρμακευτική επιχείρηση του 
διορθωμένου υλικού στους αυτούς 
αποδέκτες συνοδευόμενο από σχετική 
επιστολή στην οποία αναφέρονται οι 
τροποποιήσεις. 
Η τελεσίδικη απόφαση επιβολής 
οποιασδήποτε εκ των ως άνω πειθαρχικών 
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άπρακτη η προβλεπόμενη από το άρθρο 2.15 της 
∆ιαδικασίας Ελέγχου Εφαρμογής του Κώδικα 
∆εοντολογίας του ΣΦΕΕ προθεσμία παραπομπής της 
αναφοράς/καταγγελίας στην ∆ευτεροβάθμια Επιτροπή. 

κυρώσεων, θα αναρτάται άμεσα στο 
κλειδωμένο πεδίο του ιστότοπου του ΣΦΕΕ. 
Η σχετική ανάρτηση θα παραμένει για 
διάστημα τριών μηνών.  
Μετά από την έκδοση της απόφασης της 
Πρωτοβάθμιας Επιτροπής τα 
αντιπαρατιθέμενα μέρη διατηρούν το 
δικαίωμα εντός 30 εργασίμων ημερών από 
την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτά από 
τη Γραμματεία του ΣΦΕΕ, να υποβάλλουν 
αίτηση παραπομπής της υπόθεσης στη 
∆ευτεροβάθμια Επιτροπή (βλέπε άρθρο 
2.15) της ∆ιαδικασίας Ελέγχου Εφαρμογής 
του Κώδικα. 
Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται εφόσον 
παρέλθει άπρακτη η προβλεπόμενη από το 
άρθρο 2.15 της ∆ιαδικασίας Ελέγχου 
Εφαρμογής του Κώδικα ∆εοντολογίας του 
ΣΦΕΕ προθεσμία παραπομπής της 
αναφοράς/καταγγελίας στην ∆ευτεροβάθμια 
Επιτροπή. 
 

(ΠΡΙΝ): 
 
Άρθρο 8, σελ. 43 
 
Σε κάθε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων 
του παρόντος Κώδικα και του ελληνικού νόμου, 
υπερισχύει κάθε φορά η αυστηρότερη εκ των δυο 
διάταξη. 

ΜΕΤΑ: 
 
Άρθρο 8., σελ. 43 
 
Σε κάθε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των 
διατάξεων του παρόντος Κώδικα και των 
αντίστοιχων εγκυκλίων του ΕΟΦ, υπερισχύει 
η αυστηρότερη διάταξη. Τυπικώς νόμιμες 
ενέργειες λόγω σιωπηρής παρέλευσης 
προθεσμίας οφειλόμενων ενεργειών από 
πλευράς του ΕΟΦ ή άλλης αρμόδιας Αρχής, 
δεν αποκλείεται να κριθούν δεοντολογικά 
κατά το ουσιαστικό τους περιεχόμενο υπό το 
πρίσμα των διατάξεων του παρόντος 
Κώδικα.  
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9η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I 

 
(ΠΡΙΝ): 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
Ι) Πίνακας ενδεικτικού υπολογισμού της αμοιβής ΕΥ για παρεχόμενες υπηρεσίες σε 
φαρμακευτικές επιχειρήσεις  ΙΙ) Μητρώο κλινικών μη παρεμβατικών μελετών 
 
1. Ενδεικτικός Υπολογισμός της αμοιβής ΕΥ για παρεχόμενες υπηρεσίες σε ΦΕ 
ανά Βαθμίδα: 
Βαθμίδα 
Ενδεικτική Αμοιβή ανά επίσκεψη (μεικτά/ υπολογίζεται ότι 
η διάρκεια της κάθε επίσκεψης διαρκεί περίπου 30 λεπτά) 
Α. Πανεπιστημιακοί γιατροί 

Καθηγητές 72 ευρώ 
 

Αναπληρωτές Καθηγητές 60 ευρώ 
 

Επίκουροι Καθηγητές 48 ευρώ 
 

Λέκτορες 36 ευρώ 
 

 
Β. Ειδικευμένοι γιατροί ΕΣΥ 

Συντονιστές – Δ/ντές 64 ευρώ 
 

Διευθυντές  
 

60 ευρώ 

Επιμελητές Α’ 48 ευρώ 
 

Επιμελητές Β’ 36 ευρώ 
 

ΜΕΤΑ: 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Ι)  Πίνακας ενδεικτικού υπολογισμού της αμοιβής ΕΥ για 
παρεχόμενες υπηρεσίες σε φαρμακευτικές επιχειρήσεις  ΙΙ) 
Μητρώο κλινικών μη παρεμβατικών μελετών 

Τα παρακάτω ισχύουν για συμβάσεις που θα υπογραφούν από την 
1η Σεπτεμβρίου 2017 και μετά.  
 

Σύμφωνα με το Ν. 4238/ΦΕΚ Α 38/17.02.2014,άρθρο 4, ως 
Επαγγελματίας Υγείας (ΕΥ) θεωρείται ο οικογενειακός 
ιατρός και ιατροί άλλων ειδικοτήτων, οδοντίατροι, καθώς και 
άλλοι επαγγελματίες υγείας, όπως οι μαίες, οι επισκέπτες 
υγείας, οι νοσηλευτές, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι 
φυσικοθεραπευτές, οι διαιτολόγοι - διατροφολόγοι, οι 
ψυχολόγοι, οι εργοθεραπευτές, τεχνολόγοι ιατρικών 
εργαστηρίων, βοηθοί ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων, 
χειριστές ιατρικών μηχανημάτων. Σημειώνεται ωστόσο ότι η 
έννοια του ΕΥ κατά τον ΚΔ ΣΦΕΕ είναι στενότερη και 
συμπεριλαμβάνει όσους εκ των ανωτέρω έχουν νόμιμο 
δικαίωμα να συνταγογραφούν ή να προμηθεύουν τα 
φάρμακα.   
   
 
Ι) Πίνακας ενδεικτικού υπολογισμού της αμοιβής ΕΥ για 
παρεχόμενες υπηρεσίες σε φαρμακευτικές επιχειρήσεις  ΙΙ) 
Μητρώο κλινικών μη παρεμβατικών μελετών 
 
1. Ενδεικτικός Υπολογισμός της αμοιβής ΕΥ για παρεχόμενες 
υπηρεσίες σε ΦΕ ανά Βαθμίδα: 
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Επιμελητές Γ’ 24 ευρώ 

 
Γ. Νοσηλευτές και παραϊατρικά επαγγέλματα 36 ευρώ 
 
Οι ανωτέρω αμοιβές έχουν καθορισθεί σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση οικ.72944 
(ΦΕΚ 1958/Β/12.8.2013) για τους ΕΥ μεταξύ των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται οι 
νοσηλευτές και οι ασχολούμενοι με παραϊατρικά επαγγέλματα, οι αμοιβές των οποίων 
καθορίζονται στο ήμισυ των αμοιβών των Καθηγητών. 
 
 
 
2. Ενδεικτικός Υπολογισμός της αμοιβής ΕΥ για παρεχόμενες υπηρεσίες σε ΦΕ 
βάσει του χρόνου απασχόλησης (σε ώρες) ανά υπηρεσία: 
 

 Παρουσία Προετοιμασία Μετακίνηση Σύνολο  

Ομιλητής σε 
συνέδριο  

3.5 3 1.5 8 

Παρουσίαση/
Εκπαίδευση 

4 3 (όπου 
απαιτείται) 

 

Συμμετοχή 
σε 
συμβουλευτι
κή Ομάδα  

8 2 (όπου 
απαιτείται) 

 

Συγγραφή 
άρθρου 

10    

Συγγραφή 
πρωτοκόλλο
υ 

40    

 
 

 Η ωριαία αποζημίωση, βάση των εσωτερικών διαδικασιών καθορισμού κλιμάκων 
εύλογης αγοραίας αξίας πληρωμών, υπολογίζεται με βάση την αμοιβή που 
καταβάλλεται στον ΕΥ για την εξέταση ασθενούς σε εξωτερικά ιατρεία 
Νοσοκομείου. 

 Τέλος η αμοιβή του ΕΥ για παράπλευρες δραστηριότητες δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη από αυτή που δίνει η μόνιμη/κύρια εργασία του σε ωριαία βάση. 

 

 

 

 
Οι παρακάτω κατηγορίες χρησιμοποιούνται για την 
κατάταξη όλων των ΕΥ (ΕΣΥ, Πανεπιστημιακοί, ιδιώτες) και 
λαμβάνουν υπ΄ όψιν την εμπειρία των ΕΥ η οποία και 
τεκμηριώνει τη συμμετοχή και αμοιβή τους στις εν λόγω 
υπηρεσίες. 

 
1. Εμπειρία σε διεθνές επίπεδο:  (να πληρούνται 

τουλάχιστον 3 από τα παρακάτω κριτήρια)   
 Πρόεδρος επιστημονικών εκδηλώσεων  σε διεθνή 

συνέδρια τα οποία έχουν διεξαχθεί την τελευταία 
3ετία  

 Ομιλητής σε διεθνή συνέδρια τα οποία έχουν 
διεξαχθεί την τελευταία 3ετία  

 Συμμετοχή σε διεθνείς κλινικές μελέτες ως μέλος του 
steering committee της μελέτης ή/και ως κύριος 
Ερευνητής (PI στο κέντρο του ) τα τελευταία 5 
χρόνια 

 Ενεργό μέλος συντακτικής επιτροπής (editorial 
board) ή συγγραφέας  τουλάχιστον 5 δημοσιεύσεων 
σε διεθνή peer-reviewed journals τα τελευταία 5 
χρόνια 

 Συγγραφέας διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών την 
τελευταία 5ετία 

 Πρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
διεθνούς επιστημονικής εταιρείας τα τελευταία 3 
χρόνια  
 
 

2. Εμπειρία σε εθνικό επίπεδο: (να πληρούνται 
τουλάχιστον 3 από τα παρακάτω κριτήρια)       

 Πρόεδρος επιστημονικών εκδηλώσεων σε 
πανελλήνια συνέδρια  (όπως αυτά ορίζονται από τη 
σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ), τα οποία έχουν 
διεξαχθεί την τελευταία 3ετία (εξαιρουμένων 
δορυφορικών) 
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 Ομιλητής σε πανελλήνια συνέδρια (όπως αυτά 
ορίζονται από τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ), τα 
οποία έχουν διεξαχθεί την τελευταία 3ετία 
(εξαιρουμένων δορυφορικών) 

 Συμμετοχή σε παρεμβατικές κλινικές μελέτες τα 
τελευταία 5 χρόνια  ως κύριος Ερευνητής (PI) 

 Συγγραφέας τουλάχιστον 5 δημοσιεύσεων σε 
ελληνικά ή ξένα peer-reviewed journals τα τελευταία 
5 χρόνια 

 Συγγραφέας εθνικών κατευθυντήριων οδηγιών την 
τελευταία 5ετία 

 Ενεργός πρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου εθνικών επιστημονικών εταιρειών 
(όπως αυτές ορίζονται από τη σχετική εγκύκλιο του 
ΕΟΦ) 
 
 

3. Έμπειροι και άλλοι ειδικοί: (να πληρούνται 
τουλάχιστον 3 από τα παρακάτω κριτήρια)   

 Ομιλητής σε τοπικά συνέδρια τα οποία έχουν 
διεξαχθεί την τελευταία 3ετία  

 Συμμετοχή σε κλινικές μελέτες2  τα τελευταία 5 
χρόνια  

 Συγγραφέας δημοσιεύσεων σε ελληνικά peer-
reviewed journals τα τελευταία 5 χρόνια 

 Κλινική εμπειρία 5 έτη μετά το τέλος της ειδικότητας  
 

4. ΕΥ: Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται 
ενδεικτικά: νοσηλευτές, φαρμακοποιοί, οδοντίατροι, 
ανειδίκευτοι ιατροί , ειδικευόμενοι ιατροί & ιατροί που  
δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες. 
 

1. «Επαγγελματίας Υγείας» όπως περιγράφεται στο άρθρο 
1.3θ  στον κώδικα του ΣΦΕΕ 

2. Στην περίπτωση μη παρεμβατικών κλινικών μελετών 
αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό 
μητρώο μη παρεμβατικών κλινικών μελετών στην 
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ιστοσελίδα του ΣΦΕΕ. 
3. Το φύλλο αξιολόγησης θα περιλαμβάνεται στο φάκελο 

της εν λόγω συνεργασίας  
 

Ωριαία Αποζημίωση 
Η ωριαία αποζημίωση καθορίζεται ως εξής:  
Εμπειρία σε διεθνές επίπεδο:  έως 190€* (ανώτατη 
δυνατή αμοιβή: 1520€ *),  
Εμπειρία σε εθνικό επίπεδο:  έως 170€* (ανώτατη δυνατή 
αμοιβή: 1360€ *),  
Έμπειροι και άλλοι ειδικοί: έως 130€* (ανώτατη δυνατή 
αμοιβή: 1040€ *),  
Επιστήμονες /ΕΥ έως 100€* αντίστοιχα (ανώτατη δυνατή 
αμοιβή: 800€ *).  
*Στην αμοιβή συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος μετακίνησης. Δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις ΕΛΚΕ/ΕΛΚΕΑ & το ΦΠΑ. 
**Οι αμοιβές ΕΥ με εμπειρία σε διεθνές επίπεδο έχουν 
καθοριστεί λαμβάνοντας υπ΄όψιν  ευρωπαϊκά δεδομένα. Οι 
αμοιβές ΕΥ για τις υπόλοιπες βαθμίδες έχουν προσαρμοστεί 
αντιστοίχως και λαμβάνοντας υπ’όψιν την ΥΑ οικ. 72944 
(ΦΕΚ 1958/Β/12.8.2013), το αρ. 36 του Ν. 4272/2014, τις 
διατάξεις του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει καθώς και τις 
αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 
826/Β/1996 και ΦΕΚ 2163/Β/2012). 
 

• Οι υπηρεσίες που παρέχονται από ΕΥ 
περιλαμβάνουν:  
- Ομιλίες σε επιστημονικές εκδηλώσεις, συνέδρια, 

συμπόσια 
- Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, συμμετοχή 

σε συμβουλευτική ομάδα (Advisory Board) 
- Εκπαιδευτικά σεμινάρια προσωπικού 
- Διαμόρφωση εκπαιδευτικών υλικών ή/και 

παρουσιάσεων για εκπαιδευτικούς σκοπούς   
- Υπηρεσίες όπως συγγραφή πρωτοκόλλων, 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας, λοιπές 
υπηρεσίες που απαιτούν σημαντικό χρόνο 
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παρουσίας ή/και προετοιμασίας εφ΄όσον 
τεκμηριώνονται,  υπολογίζονται λαμβάνοντας 
υπ΄όψιν την εμπειρία και την ωριαία αποζημίωση 
όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα 
οδηγία, ενώ εξαιρούνται από τον περιορισμό των 
ωρών προετοιμασίας (βλέπε παρακάτω) και 
συνολικού χρόνου απασχόλησης (βλέπε ωριαία 
αποζημίωση).   

- Υπηρεσίες ΕΥ που σχετίζονται με νομικές 
υποθέσεις εξαιρούνται από τον παρόντα τρόπο 
υπολογισμού αμοιβών, δεδομένου ότι δεν 
αποτελούν αντικείμενο του παρόντος κώδικα.   

• Οι ώρες προετοιμασίας στην περίπτωση 
συντονισμού μιας εκδήλωσης, ομιλίας, εκπαίδευσης 
προσωπικού ή παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών ορίζονται από το περιεχόμενο, το 
αντικείμενο και τη διάρκεια της υπηρεσίας και δεν θα 
πρέπει να ξεπερνούν τις 4 ώρες. Στην περίπτωση 
παρουσίασης το περιεχόμενο της οποίας, εν μέρει ή 
εξ’ ολοκλήρου, έχει παρουσιαστεί και στο παρελθόν, 
ο χρόνος προετοιμασίας διαμορφώνεται ανάλογα και 
δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 2 ώρες.   

• Οι ώρες παρουσίας καθορίζονται από το 
πρόγραμμα της εκδήλωσης, ενώ λαμβάνεται υπ’ 
όψιν η παρουσία στη διάρκεια της 
συνεδρίας/εκδήλωσης και όχι μόνο ο χρόνος 
ομιλίας, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σχολιασμού 
και απαντήσεων από τον ομιλητή μέχρι το τέλος της 
συνεδρίας/εκδήλωσης.  

• Το συνολικό ετήσιο (ανά ημερολογιακό έτος) 
πλαφόν των 5.000 εξακολουθεί να ισχύει.  

• Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά και αποτελούν κοινή 
αντίληψη όλων των μελών του ΣΦΕΕ για το δίκαιο 
και εύλογο των ανώτατων δυνατών αμοιβών ΕΥ για 
υπηρεσίες όπως αυτές ορίζονται στο παρόν.  
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