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Θέμα: Αναστολή Επιστημονικών Εκδηλώσεων / VIRTUAL EVENTS  
 
Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης της εξάπλωσης του COVID-19  έχουν  ανασταλεί όλες οι  συνεδριακές εκδηλώσεις με άγνωστο 
έως τώρα  τον χρόνο επιστροφής στην κανονικότητα  καθώς τα συνέδρια προϋποθέτουν μεγάλη συνάθροιση κόσμου σε κλειστό 
χώρο.  
Λόγω των αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον  ευρύτερο κλάδο της 
διοργάνωσης εκδηλώσεων, θα θέλαμε να προτείνουμε τη ανανέωση - επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου (εγκύκλιος ΕΟΦ) 
που αφορά στη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων με την προσθήκη μιας επιπλέον κατηγορίας συνεδρίων ως 
παρακάτω:           
  

Διαδικτυακές  εκδηλώσεις - VIRTUAL EVENTS με διάρκεια  ≥ 4 ωρών  επιστημονικό πρόγραμμα  

 
Η κατηγορία webinars που υπάρχει ήδη στην τωρινή εγκύκλιο του ΕΟΦ αφορά συνήθως σύντομες διαδικτυακές επιστημονικές 
εκδηλώσεις διαρκείας 1-2 ωρών.  
 

Σημαντική επίσης διευκόλυνση για  τον μετριασμό των οικονομικών απωλειών σε όλους τους εμπλεκομένους φορείς για το 
χρονικό  διάστημα  που ισχύουν περιορισμοί στη διοργάνωση εκδηλώσεων,  είναι να υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής των  
ήδη εγκεκριμένων επιστημονικών εκδηλώσεων στην πλατφόρμα του ΕΟΦ σε διαδικτυακές (virtual events ή webinars) 
διατηρώντας ίδια τα υπόλοιπα στοιχεία της έγκρισης, (άδεια ΕΟΦ,  άδεια ΣΦΕΕ)  
Η πρόταση της διαδικτυακής διεξαγωγής βρίσκει σύμφωνο και τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, 
σύμφωνα με την συνημμένη πρόσφατη επιστολή του (6/3/2020). 

 
Στις Διαδικτυακές Εκδηλώσεις - Virtual Εvents oι σύνεδροι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις των 
ομιλητών μέσω εξειδικευμένης διαδραστικής πλατφόρμας όπως επίσης και οι ομιλητές να παρουσιάζουν τις ομιλίες τους 
διαδικτυακά από τον τόπο παραμονής τους.  
 
Με τον τρόπο της διαδικτυακής διεξαγωγής, όπως εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε μεγάλα συνέδρια παγκοσμίως θα 
αποφευχθεί η συνάθροιση μεγάλου αριθμού ατόμων και παράλληλα θα συνεχιστεί απρόσκοπτα η επιστημονική εκπαίδευση.  
Είμαστε στη διάθεσή σας, στο πλαίσιο του εφικτού να συμβάλλουμε τα μέγιστα στην αντιμετώπιση αυτής της νέας κρίσης για 
την χώρα μας.  

Αναμένουμε νεότερά σας 
Με εκτίμηση, 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. 
Ειρήνη Τόλη Σίσσυ Λυγνού 

 

mailto:president@eof.gr
mailto:mintourismgr@gmail.com
mailto:deputyminister@mintour.gr
mailto:konsolasmanos@gmail.com
mailto:General.Manager@sfee.gr

