
 

 

 

ΠΡΟΣ  ΜΕΛΗ ΣΦΕΕ  

 

 

Χαλάνδρι, 9-1-2015 

 

Θέμα: Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 106329/15-12-2014 για τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις.  

 

Αξιότιμα Μέλη,  

Διά της παρούσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύνδεσμος μας έχει ήδη 

απευθύνει αίτημα αναστολής εφαρμογής της εγκυκλίου υπ’ αριθμ. 

106329/15.12.2014 και συνάντησης με τους αρμοδίους εκπροσώπους του ΕΟΦ 

αναφορικά με τις σοβαρές παραλείψεις και παραβάσεις νόμου της νέας Εγκυκλίου 

για την διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων.  

Εκ προοιμίου, τονίζουμε ότι, η προηγούμενη εγκύκλιος (64740/2013), η οποία εν 

πολλοίς έχει ενσωματωθεί στον Κώδικα Δεοντολογίας ΣΦΕΕ και έχει εγκριθεί και 

επικυρωθεί και από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμό EFPIA, αποτελεί πλέον πάγια 

πρακτική της αγοράς επί μακρού χρονικού διαστήματος, με αποτέλεσμα, η 

οποιαδήποτε απόκλιση από αυτήν, να δημιουργεί κλίμα σύγχυσης τόσο στην 

ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά.  Εμείς δε, ως σύνδεσμος, τηρούμε και 

εφαρμόζουμε απαρέγκλιτα τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας ΣΦΕΕ, που ως 

προϊόν αυτορρύθμισης υπερισχύει.  

Αναφορικά με το περιεχόμενο της εγκυκλίου, εντελώς ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά, παρατηρείται ότι παραλείπεται το κριτήριο της εποχικότητας, 

κριτήριο το οποίο είχε τεθεί μεταξύ άλλων και για την συγκράτηση του κόστους, 

παραλείπονται τα όρια στα ποσά χορηγίας ανά τύπο επιστημονικής εκδήλωσης (π.χ. 



μέχρι 2.5000€, 10.000€, 20.000€ κ.ο.κ.), όρια τα οποία υπήρχαν στην προηγούμενη 

εγκύκλιο 64740/2013. Είναι προφανές ότι η κατάργηση αυτών των ορίων 

υποθάλπει και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Παρατηρείται επίσης η 

παράλειψη θέσπισης ορίου σε αριθμό συμμετοχής σε συνέδρια εσωτερικού (μέχρι 

5 ανά ΕΥ ανά έτος) και εξωτερικού (μέχρι 3 ανά ΕΥ ανά έτος), η παράλειψη θέσπισης 

ορίου στον αριθμό των συμμετεχόντων ΕΥ στα συνέδρια του εξωτερικού (μέχρι 

30ΕΥ στην Ευρώπη και 10 στην Αμερική ανά ΦΕ), αυξάνονται αδικαιολόγητα τα όρια 

φιλοξενίας από 140€ με ΦΠΑ στο εσωτερικό για διανυκτέρευση και 70€ συν ΦΠΑ 

για γεύμα, σε 250€ συν ΦΠΑ (διανυκτέρευση και γεύμα) και από 250€ χωρίς ΦΠΑ 

στο εξωτερικό και 70€ χωρίς ΦΠΑ για γεύμα σε 400€ χωρίς ΦΠΑ (διανυκτέρευση και 

γεύμα), ποσά αδικαιολόγητα υψηλά ιδίως για την Ευρώπη και δεδομένου του 

επιστημονικού/ επαγγελματικού χαρακτήρα της συμμετοχής. Δεν απαγορεύει την 

παρουσία συνοδών μελών, απαγορεύει μόνο την οικονομική κάλυψη της 

συμμετοχής τους από ΦΕ και πολλές άλλες πολύ σοβαρές κατά την άποψη μας 

παραλείψεις και αποκλίσεις.   

Επιπλέον, δεν γίνεται καμία αναφορά ότι θα πρέπει μια εκδήλωση να 

πραγματοποιείται σε ανάλογο συνεδριακό χώρο, παρά μόνο αναφέρεται 

γενικόλογα ότι η επιλογή ενός χώρου θα πρέπει να είναι «προσεκτική», αφήνοντας 

ανοιχτό παράθυρο για καταστρατηγήσεις υπέρ του ψυχαγωγικού χαρακτήρα.   Δεν 

επιτρέπεται διανυκτέρευση σε εκδηλώσεις τύπου Γ. Οι ΦΕ θα πρέπει να καλύπτουν 

σε συνέδρια εξωτερικού ειδικευόμενους ιατρούς που θα αποτελούν το 10% του 

συνολικού αριθμού των ΕΥ που χρηματοδοτούν (δεν  αναφέρει αν ισχύει μόνο για 

τα ευρωπαϊκά ή για όλα τα συνέδρια εξωτερικού). Επιτρέπεται σε ΕΥ να 

συμμετέχουν σε «συμβουλευτικές επιτροπές»   για φάρμακα και θεραπείες , που 

λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και οργανώνονται από ΦΕ με ή 

χωρίς αμοιβή, εφόσον έχουν πάρει άδεια από το φορέα που τους εποπτεύει. 

Καταργείται στην νέα εγκύκλιο η λήψη εκπαιδευτικής αδείας του ΕΥ από το φορέα 

εργασίας του (άρα το ειδικό έντυπο-αίτησης συμμετοχής). Ο απολογισμός του 

κόστους της εκδήλωσης θα γίνεται  από τον PCO  και όχι τον Επιστημονικά 

υπεύθυνο φορέα.   Επιτρέπεται η καταβολή τιμητικής αμοιβής (honorarium) από τις 

εταιρείες/ χορηγούς, στους ομιλητές ή προεδρεύοντες συνεδριάσεων των 



επιστημονικών εκδηλώσεων τύπου Α΄Β΄ Γ΄& Δ΄ σύμφωνα με τους όρους που έχουν 

διατυπωθεί στην ενότητα (Κ) της παρούσας εγκυκλίου  (νέα ισχύουσα εγκύκλιος 

άρθρο VI παρ. 11 σελ. 14), χωρίς να γίνεται μνεία του νέου άρθρου  36 Ν. 

4272/2014.  

Εν όψει των ανωτέρω, τίθενται και σοβαρά ζητήματα παράβασης νόμου, όπως 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στην περίπτωση των τιμητικών αμοιβών 

(honorarium) των ιατρών, όπου σύμφωνα με τον Ν. 4272/2014, αρθ. 36, 

επιτρέπονται μόνο σε επιστημονικές εκδηλώσεις τύπου Α και Β, ρητώς δε 

απαγορεύονται για τις τύπου Γ, ενώ σύμφωνα με την εγκύκλιο φέρονται να 

επιτρέπονται σε κάθε τύπου επιστημονικής εκδήλωσης (Α,Β, Γ και Δ). Αποκλείεται η 

διοργάνωση στην Ελλάδα εκδηλώσεων τύπου Δ από επιστημονικούς φορείς του 

εξωτερικού, γεγονός το οποίο έρχεται και σε ευθεία αντίθεση με τις γενικές αρχές 

του κοινοτικού δικαίου περί ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών, προώθησης της 

παιδείας και της επιστημονικής ενημέρωσης και ελευθερίας της έκφρασης. 

Παραλείποντας το ανώτατο όριο συμμετεχόντων ιατρών σε συνδυασμό με την 

παράλειψη χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας των ιατρών ΕΣΥ, προκαλείται σοβαρή 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και δυσλειτουργία του ΕΣΥ (στην 

περίπτωση των ιατρών ΕΣΥ) σε βάρος του Έλληνα ασθενή. Θεσμοθετεί κατά 

παράβαση των διατάξεων του ΑΚ τον ανάδοχο (PCO) ως υπόλογο για τον 

απολογισμό του έργου, ενώ υπόλογος είναι ο κύριος του έργου επιστημονικά 

υπεύθυνος (επιστημονική εταιρεία), ο οποίος είναι και ο φορέας της εγκρίσεως του 

ΕΟΦ, ο δε ανάδοχος υπέχει υποχρέωση λογοδοσίας έναντι του κυρίου του έργου 

και άλλες παραβάσεις για τις οποίες επιφυλασσόμαστε. 

Τονίζουμε δε ότι είχαν ήδη πραγματοποιηθεί – προ της έκδοσης της εγκυκλίου- 

τρεις συναντήσεις με τον πρόεδρο του ΕΟΦ και τους αρμόδιους από ΠΕΦ και 

επιτροπή συνεδρίων ΕΟΦ, κατά τις οποίες είχαμε συμφωνήσει σε περαιτέρω 

βελτιώσεις της προηγούμενης εγκυκλίου υπέρ της διαφάνειας και σε καμία 

περίπτωση δεν είχαν παρουσιαστεί οι αλλαγές που εκ των υστέρων είδαμε στην νέα 

εγκύκλιο και μας έφεραν στην σημερινή δυσχερή κατάσταση.  

Ως εκ τούτου, αναμένουμε από μέρους του ΕΟΦ την άμεση αναστολή της 

εφαρμογής της Εγκυκλίου υπ’ αριθμ. 106329/15.12.2014 και τον ορισμό νέας 



συνάντησης για την ένταση των προσπαθειών μας κατά των ως άνω παραλείψεων 

και παραβάσεων νόμου, προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη στα όσα μέχρι 

σήμερα γνωρίζουμε και εφαρμόζουμε, ενώ για εμάς υπερισχύει και εφαρμόζεται 

πάντα ο Κώδικας Δεοντολογίας ΣΦΕΕ. 

 

Με εκτίμηση, 

Για τον ΣΦΕΕ  

 

Μιχάλης Χειμώνας       Μάρκος Γερασόπουλος  

 

 

 

Γενικός Διευθυντής         

                                 Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ 

           Υπεύθυνος θεμάτων Δεοντολογίας  

 

            

 

 


