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Χαλάνδρι 19 Μαΐου 2010
Θέμα : Γνωμοδοτικό σημείωμα για την συμμετοχή Ελλήνων γιατρών σε συνέδρια
που οργανώνονται στο εξωτερικό από αλλοδαπές εταιρείες
Αγαπητή κα Αθανασίου,
H ερμηνευτική εγκύκλιος του ΕΟΦ με αρ.πρωτ.6434/28‐1‐2010 στο κεφ. 1 Α και Β
καθορίζει αντίστοιχα, τι νοείται, ως συνέδριο επιστημονικού περιεχομένου και
εκδηλώσεις ιατρικής ενημέρωσης.
Και οι δύο αυτές κατηγορίες εκδηλώσεων προβλέπεται ότι μπορούν να
πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τις ανωτέρω ρυθμίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και
το εξωτερικό.
Το κεφάλαιο 4 Α της ανωτέρω εγκυκλίου, το οποίο αναφέρεται στον έλεγχο της
χρηματοδότησης από εταιρείες της συμμετοχής ιατρών σε συνέδρια και εκδηλώσεις
ιατρικής ενημέρωσης, περιγράφει ότι οι εταιρείες οι οποίες καλύπτουν τη δαπάνη
ιατρών που μετέχουν σε συνέδρια και εκδηλώσεις θα πρέπει να ενημερώνουν
αναλυτικά τον ΕΟΦ για τα στοιχεία των γιατρών των οποίων καλύπτουν τα έξοδα
για τη συμμετοχή τους στις ανωτέρω εκδηλώσεις.
Εν τούτοις, η ανωτέρω εγκύκλιος δεν θίγει την περίπτωση εκείνη των εκδηλώσεων
τις οποίες αλλοδαπές επιστημονικές εταιρείες διοργανώνουν στο εξωτερικό και στις
οποίες μετέχουν 'Έλληνες γιατροί.
Τεκμαίρεται ως εκ τούτου ότι για τις περιπτώσεις διοργάνωσης επιστημονικών
εκδηλώσεων από αλλοδαπή εταιρεία εκτός Ελλάδος στις οποίες μετέχουν Έλληνες
γιατροί τα έξοδα των οποίων καλύπτουν φαρμακευτικές εταιρείες εγκατεστημένες
στη Ελλάδα, δεν απαιτείται έγκριση του ΕΟΦ, όπως λανθασμένα αναφέρεται στην
από 12 Μαΐου 2010 επιστολή σας με αριθ. Πρωτ. 31209. Οι εταιρείες διατηρούν τα
στοιχεία του γιατρού τα οποία είναι στη διάθεση του ΕΟΦ για έλεγχο.
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Σε κάθε περίπτωση όμως σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 18 εδαφ. Β’ του Ν.
2889/2001 η έγκριση για συμμετοχή γιατρού ΕΣΥ σε συνέδρια είναι αρμοδιότητας
του Νοσοκομείου.
Με κάθε εκτίμηση,

Κατερίνα Καρέλλα
Aντιπρόεδρος Δ.Σ.

Γιάννης Χρυσοσπάθης
Νομικός Σύμβουλος

Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 6891101 – FAX 210 6891060
280, Kifissias Ave. & 3, Agriniou Str., GR 152 32 Halandri, ATHENS, GREECE
TEL (+30 210) 6891 101 FAX (+30 210) 6891060
e-mail: sfee@sfee.gr

www.sfee.gr

