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Θέµα : Τροποποίηση – Συµπλήρωση της Εγκυκλίου 81867/19.4.2013 
Σχετ.     1. Ο Ν. 1316/1983,άρθρο 8 παρ. 1,2,3, ( ΦΕΚ Α΄3/38) «Ίδρυση , οργάνωση  
              και αρµοδιότητες  ΕΟΦ κ.λ.π.» 

2. Ο Ν. 2889/2001 , άρθρο 11 παρ. 18 (ΦΕΚ37 Α/2.3.2001)βελτίωση και   
εκσυγχρονισµός του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις 
3. Οι µε αριθ. πρωτ. 66500/1.10.2010-82205/3.12.2010-14660/25.2.2011-
47558/4.7.2012-81867/19.11.2012- 81867/19.4.2012 εγκύκλιοι του ΕΟΦ 
 

                          Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

Στο πλαίσιο εφαρµογής των ανωτέρω διατάξεων των Νόµων για την οργάνωση ή 
χρηµατοδότηση συνεδρίων ή σεµιναρίων Εσωτερικού – Εξωτερικού, η ∆ιοίκηση του  
ΕΟΦ αφού έλαβε υπόψη τις προτάσεις της Επιστηµονικής Επιτροπής Συνεδρίων αλλά  
και των κοινωνικών εταίρων, προέβει στις κατωτέρω τροποποιήσεις –συµπληρώσεις 
της εγκυκλίου: 
 

1) ∆ιοργάνωση  Επιστηµονικών  Εκδηλώσεων από Νοσοκοµεία , 
Πανεπιστηµιακές κλινικές , εργαστήρια,  κλινικές του ΕΣΥ 

 
Τα Νοσοκοµεία , Πανεπιστηµιακές κλινικές , εργαστήρια,  κλινικές του ΕΣΥ, έχουν την 
δυνατότητα οργάνωσης Επιστηµονικών  Εκδηλώσεων µόνοι ή από κοινού.                 
H διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών δεν µπορεί να ξεπερνά τις δύο µέρες και   η 
χορηγία από κάθε φαρµακευτική εταιρία δύναται να ανέρχεται στο ποσό των 
2.500€, µε ανώτατο όριο από το σύνολο των εταιρειών/χορηγών,  το ποσό των 
10.000€. Οι ειδικές  περιπτώσεις υπέρβασης του προϋπολογισµού, θα 
εξετάζονται κατά περίπτωση  (εισαγωγή πτωµατικών τεµαχίων από το 
εξωτερικό – συµµετοχή ξένων οµιλητών κ.λ.π). 

Τα Νοσοκοµεία , Πανεπιστηµιακές κλινικές , εργαστήρια,  κλινικές του ΕΣΥ έχουν τη 
δυνατότητα οργάνωσης επιστηµονικών εκδηλώσεων, έως 3 φορές ανά έτος. 

2) Κόστος φιλοξενίας 

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, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και  
140,00€ ανώτερο κόστος διαµονής, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  
 Το Ξενοδοχείο στο οποίο πραγµατοποιείται η επιστηµονική εκδήλωση θα πρέπει 
απαραίτητα να διαθέτει Συνεδριακό χώρο, ανάλογο της εκδήλωσης.  

3) Εποχικότητα  

Οι επιστηµονικές εκδηλώσεις δεν πρέπει να γίνονται σε τουριστικούς προορισµούς 
κατά την διάρκεια των αντίστοιχων τουριστικών περιόδων, ήτοι θερινών (20/6 έως 
15/9) χειµερινών (15/12 έως 15/01) και σε καµία περίπτωση σε χιονοδροµικούς 
προορισµούς για την περίοδο 15/12 έως 15/03.  
4) Αντικατάσταση της Υπεύθυνης ∆ήλωσης του ισχύοντα νόµου από ειδικό 
έντυπο συµµετοχής 
 
Στο ειδικό έντυπο – αίτηση που θα συµπληρώνεται από τον Επαγγελµατία 
Υγείας  για την επιχορηγούµενη συµµετοχή του σε επιστηµονική εκδήλωση 
Εσωτερικού - Εξωτερικού , από εταιρείες προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ, θα 
αναγράφονται τα εξής στοιχεία : Ονοµατεπώνυµο - ΑΜΚΑ – ειδικότητα – 
φορέας εργασίας – αριθµός συµµετοχών για το τρέχον έτος, καθώς και  
γνωστοποίηση  στον φορέα εργασίας του, για τη λήψη εκπαιδευτικής άδειας 
(για τους εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο - για τις εργάσιµες µέρες και ώρες). 
 Επίσης θα δηλώνεται ότι τα  αναγραφόµενα είναι σύµφωνα µε την εγκύκλιο του ΕΟΦ 
(ειδικό έντυπο, ΕΟΦ). 
 
Έναρξη ισχύος των ανωτέρω από  1/9/2013, θα ακολουθήσει τροποποίηση – 
συµπλήρωση της εγκυκλίου. 
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