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Χαλάνδρι, 14-5-2015  

 

Θέμα: «Εκδηλώσεις θεμάτων υγείας/ φαρμάκου που οργανώνονται από 
διαφημιστικές επιχειρήσεις ή άλλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών».  

 

Αγαπητοί όλοι,  

Κατά την τακτική γενική συνέλευση του ΣΦΕΕ της 20-3-2015 ψηφίστηκε η κάτωθι 

τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ ως προσθήκη στο άρθρο 17 με 

στοιχείο Ζ. και ισχύ από 1-5-2015:  

«Ζ. Εκδηλώσεις θεμάτων υγείας / φαρμάκου που οργανώνονται από 

διαφημιστικές επιχειρήσεις ή  άλλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

Εκδηλώσεις που οργανώνονται στην Ελλάδα από διαφημιστικές επιχειρήσεις 

ή  άλλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες αναλαμβάνουν όλο το κόστος 

της εκδήλωσης, δεν έχουν προωθητικούς σκοπούς, αντιθέτως μέσω της συμμετοχής 

διαφορετικών εταίρων (π.χ. ΕΥ, ασθενών, μελών φαρμακευτικών εταιρειών, κρατικών 

λειτουργών), στοχεύουν στην ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για επίκαιρα 

θέματα υγείας και φαρμάκου.  

Η εκτέλεση των ανωτέρω εκδηλώσεων προϋποθέτει την διαδικασία έγκρισης από 

τον  ΕΟΦ βάσει της τρέχουσας εγκυκλίου για τις επιστημονικές εκδηλώσεις.  

Το ύψος των χορηγιών θα πρέπει να είναι ανάλογο της διάρκειας της εκδήλωσης 

όπως αυτά ισχύουν για τα συνέδρια τύπου Α (βλ. παρ. 19.1)». 

Με δεδομένα τα ανωτέρω, εφόσον συμμετέχουν ΕΥ, θα πρέπει οι εκδηλώσεις αυτού 

του τύπου, να υποβάλλονται προς έγκριση στην Επιτροπή Αξιολόγησης του ΣΦΕΕ 

προκειμένου να κρίνει ότι πληρούνται οι γενικές αρχές διοργάνωσης συνεδρίων που 

ορίζει το άρθρο 19.  

Κατά συνέπεια και μέχρι να προχωρήσει ο ΕΟΦ στην πλήρη εφαρμογή του 

ισχύοντος νομικού πλαισίου, με δεδομένη την συμμετοχή και ΕΥ (αναλόγως της 

θεματολογίας του συνεδρίου) και της ανάγκης τήρησης των γενικών αρχών που 

θεσπίζει το άρθρο 19 του Κώδικα, θα πρέπει να καταχωρούνται και οι εκδηλώσεις 



του τύπου Ζ. στην πλατφόρμα του ΣΦΕΕ και να αξιολογούνται από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης Συνεδρίων του ΣΦΕΕ κανονικά όπως και οι άλλες εκδηλώσεις στις 

οποίες συμμετέχουν επαγγελματίες υγείας.  

Κατά την καταχώριση στη πλατφόρμα θα πρέπει να σημειώνεται ότι ελλείπει η 

έγκριση του ΕΟΦ και αντ’ αυτής να προσκομίζεται βεβαίωση του ΕΟΦ περί μη 

έγκρισης του εν λόγω συνεδρίου. 

 

Στην διάθεσή σας, 

 

Για την Νομική Υπηρεσία ΣΦΕΕ   

 

Με κάθε εκτίμηση  

 

Δήμητρα Λεμπέση 

 


