Προς ΣΦΕΕ,
Υπόψη κ. Μαγκλάρα

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2014

Θέμα: Διενέργεια Επιστημονικής Διημερίδας με τίτλο:
«ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ:
το αναγκαίο τρίπτυχο για την αποδοτική λειτουργία των νοσοκομείων»
19 και 20 Ιουνίου, Αμφιθέατρο Ν. “Ερρίκος Ντυνάν”
Σχετικά με την παραπάνω εκδήλωση και την πρόθεσής σας να συμβάλλετε με χορηγία, για την
οποία σας ευχαριστούμε θερμά, και αναφορικά με το ζήτημα της υποχρέωσης υποβολής και
έγκρισης από τον ΕΟΦ, θα θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:
Το Επιστημονικό Κέντρο Management Νοσοκομείων πραγματοποίησε συνάντηση με την αρμόδια
υπάλληλο του ΕΟΦ, κ. Ελένη Σωτηροπούλου –στην οποία κατέθεσε και το σχέδιο προγράμματος,
για την διευκρίνιση της ύπαρξης ή μη υποχρέωσης υπαγωγής στις σχετικές διατάξεις. Η απάντηση
ήταν σαφής και κατηγορηματική, δηλαδή ότι βάσει της πρώτης παραγράφου της σχετικής
εγκυκλίου επί του θέματος το Συνέδριο του ΕΚΜΝ δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα ΕΟΦ για την
έγκριση χορήγησής του. Ο λόγος είναι ότι η σχετική εγκύκλιος αναφέρεται σε εκδηλώσεις με
“επιστημονικό” και όχι με “διοικητικό” περιεχόμενο.
Σύμφωνα με την κ. Σωτηροπούλου, στο εδάφιο Α της πρώτης παραγράφου με τίτλο «ορισμοί»,
στην σχετική εγκύκλιο 82205, επεξηγούνται τα εξής:
« Α. Συνέδρια επιστημονικού περιεχομένου
Ως επιστημονικού περιεχομένου νοούνται τα συνέδρια, σεμινάρια και παρόμοιες εκδηλώσεις
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, οι οποίες οργανώνονται από κρατικούς φορείς, στους οποίους
συμπεριλαμβάνονται τα πανεπιστήμια και τα κρατικά νοσοκομεία (κλινικές, εργαστήρια, Κ.Υ,
φορείς και μονάδες υγείας της Κοινωνικής Ασφάλισης), επιστημονικά σωματεία μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και από μη κερδοσκοπικά επιστημονικά ιδρύματα, ΝΠΔΔ ή
ΝΠΙΔ, από συλλόγους υγειονομικών επιστημόνων και από επιστημονικές ενώσεις, κάθε νομικής
μορφής, συμπεριλαμβανομένων και των ιδιωτικών θεραπευτηρίων. Διεξάγονται στην Ελλάδα ή
στο εξωτερικό και κατά το σύνολο του προγράμματός τους έχουν αποκλειστικά επιστημονικό
περιεχόμενο (ιατρικό/οδοντιατρικό/φαρμακευτικό /νοσηλευτικό /δημόσιας υγείας – υπηρεσιών
υγείας).
Συνεπώς το ανωτέρω συνέδριό μας δεν εμπίπτει σε αυτή τη διαδικασία.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για όποια πρόσθετη πληροφορία και ευχαριστούμε πολύ για την
συνεργασία,
Με εκτίμηση
Η Πρόεδρος
Αναστασία Μπαλασοπούλου

