
                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός, 
Αθήνα 

Γραφείο Προέδρου 
Πληροφορίες: Ε. Σωτηροπούλου 
Τηλ:  210 6507203  
FAX: 210 6549586                                 
e-mail: med_conf@eof.gr                                   

Χολαργός, 14 ∆εκεµβρίου   2011                                                                 
                                                                                                αριθ. πρωτ. 88161 
 
 
 
Προς 
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15232 , Χαλάνδρι Αττικής 
 
 
 
Θέµα: Σχετικά µε  εφαρµογή της νέας εγκυκλίου  
 
Σχετ.  1.Η µε αριθ. πρωτ. 81867/19.11.2012 εγκύκλιος του ΕΟΦ                   
         2. Η παρ. 18 άρθρο 11 του Ν. 2889/2001      
 
 
Στο πλαίσιο εφαρµογής της νέας εγκυκλίου, θα θέλαµε να επισηµανθούν  προς τα 
µέλη σας, για την καλλίτερη συνεργασία µε τον ΕΟΦ, τα εξής: 
1. H εγκύκλιος κοινοποιήθηκε  και αναρτήθηκε στις 19. 11.2012 , οπότε για τις  
αιτήσεις που κατατίθενται µετά την ως άνω ηµεροµηνία, για εκδηλώσεις που θα 
πραγµατοποιηθούν µετά την 1.2.2013, ισχύει η νέα εγκύκλιος. 
2. Στον νέο Κώδικα ∆εοντολογίας που µας κοινοποιήθηκε αναγράφεται ότι: “οι ιατροί 
του ΕΣΥ – Πανεπιστηµιακοί – Στρατιωτικοί δύνανται να συµµετάσχουν ως οµιλητές σε 
εκδηλώσεις  (τύπου Γ΄) προώθησης πωλήσεων, που οργανώνονται από 
φαρµακευτικές εταιρείες’’. Aυτό  δεν  ισχύει,   διότι προσκρούει στο  άρθρο 11 παρ. 
18 του Ν. 2889/2001, βέβαια έχει ζητηθεί από το Υπουργείο Υγείας η 
συµπλήρωση και τροποποίηση του νόµου, µέχρι όµως να εγκριθεί η 
τροποποίηση, δεν µπορεί να εφαρµοσθεί. 
3.Θα παρακαλούσαµε τα στοιχεία των εκδηλώσεων τύπου Β΄& Γ΄ να αποστέλλονται 
και ηλεκτρονικά, όπως γίνεται µέχρι τώρα για τις αιτήσεις  συµµετοχής  
επαγγελµατιών υγείας σε εκδηλώσεις εξωτερικού ( θα αναρτηθεί υπόδειγµα (xl)  στο 
site του ΕΟΦ – στις Ανακοινώσεις). 
4.Απαραίτητη προϋπόθεση για  όλες τις εκδηλώσεις  είναι το πρόγραµµα, καθώς 
επίσης και τα πλήρη στοιχεία του διοργανωτή ( όχι τα αρχικά), για τις εκδηλώσεις 
εξωτερικού. 



5.Για τις εκδηλώσεις τύπου Β΄ Γ΄ θα αναφέρεται ο χώρος διοργάνωσης ( δεν 
επιτρέπεται η διοργάνωση σε εστιατόρια) και το φαρµακευτικό προϊόν για τις 
εκδηλώσεις τύπου  Γ΄. 
 
6. Τέλος στην αίτηση της Φαρµακευτικής εταιρείας, θα πρέπει να υπάρχει ο 
λογότυπος  µε τα πλήρη στοιχεία ( ταχυδροµική ∆/νση – Πόλη - Νοµός - Τ.Κ. ) καθώς 
επίσης υπογραφή και σφραγίδα. 
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