
 

 

 

ΠΡΟΣ:  

1. COMPLIANCE OFFICERS 
2. ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ  
3. REGULATORY OFFICERS  
4. ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ  

KOIN: ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ  

Χαλάνδρι, 19-5-2015 

Θέμα: Διευκρινίσεις αναφορικά με την διοργάνωση εκδηλώσεων τύπου Β’ 

και Γ’ και τύπου Α’ Εξωτερικού 

Αγαπητά Μέλη,  
 

Σας ενημερώνουμε για διευκρινίσεις του ΕΟΦ αναφορικά με την διοργάνωση 

εκδηλώσεων τύπου Β’ και Γ’ και τύπου Α’ εξωτερικού, που λάβαμε χτες από τον 

ΕΟΦ με την παράκληση να κοινοποιηθεί στα μέλη μας.  

From: Medicin Conferasce [mailto:med_conf@eof.gr] 
Sent: Tuesday, May 19, 2015 8:39 AM 
To: Mihalis Himonas 
Subject: (no subject) 
 
Kύριε Χειμώνα καλημέρα, 
 
Θα παρακαλούσα να επισημανθούν προς τις Εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, τα 
παρακάτω : 
 

Α. Eκδηλώσεις τύπου Β΄ Γ΄ 

1. Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή εκδηλώσεων τύπου Β΄ - Γ΄ σε Νοσοκομεία – 

Πανεπιστήμια.  

2. Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή εκδηλώσεων τύπου Β΄, σε χώρο της Εταιρείας.  

3. Σύμφωνα με γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας ΕΟΦ, δεν προβλέπεται 

από την κείμενη νομοθεσία η εκπαίδευση Ελλήνων ιατρών από ξένους 

Επιστημονικούς φορείς.  

4. Με τις αιτήσεις τύπου Β΄ &, Γ΄, Δ ' θα πρέπει να επισυνάπτεται και το 

πρόγραμμα της εκδήλωσης.  
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5.  Με τις αιτήσεις τύπου Β΄ θα πρέπει να επισυνάπτεται έγγραφο - απόφαση, 

του συνεργαζόμενου Επιστημονικού φορέα.  

6. Το πρόγραμμα για τις εκδηλώσεις τύπου Β’ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

τεσσάρων (4) ωρών και να αναφέρονται οι ομιλητές.  

 

Β. Εκδηλώσεις τύπου Α΄ Εξωτερικού 

 

1. Η κάθε Εταιρεία πρέπει να υποβάλει μία αίτηση  για τη συμμετοχή  των Ε.Υ. στο 

ίδιο Συνέδριο και όχι για κάθε Ε.Υ. και αίτηση.  

2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται 1-10 κάθε μήνα, οι εκπρόθεσμες δεν γίνονται δεκτές.  

3. Πρέπει να αναγράφονται όλα τα στοιχεία του Ε.Υ. στην πλατφόρμα (απαραίτητη η 

ειδικότητα).  

4. Στον αριθμό συμμετεχόντων θα πρέπει να περιλαμβάνεται και ο απαραίτητος 

αριθμός  ειδικευομένων.  

5. Για να χαρακτηριστεί ένα Συνέδριο Πανευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο (Ν.2889/2001) 

θα πρέπει και ο φορέας- διοργανωτής, να είναι αντίστοιχης εμβέλειας, π.χ. μπορεί 

ένα Συνέδριο να χαρακτηρίζεται Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό  και να διοργανώνεται 

από κλινική Νοσοκομείου ή Πανεπιστήμιο στην περίπτωση αυτή δεν χαρακτηρίζεται 

Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό.  

6. Δεν εγκρίνονται οι αιτήσεις που διοργανωτής είναι P.C.O.,  ιδιωτικός φορέας μη 

επιστημονικός ή φυσικά πρόσωπα ( π.χ. Ιατροί).  

 
Με εκτίμηση 
 
Ε. Σωτηροπούλου 
 

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση,  

 

Με εκτίμηση  

Μιχάλης Χειμώνας     Δήμητρα Λεμπέση     

 

 

Γενικός Διευθυντής ΣΦΕΕ   Δικηγόρος ΣΦΕΕ   

   


