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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε.Μ.Η. 

 

 

«ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ/Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΑΙΓΙΔΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.Μ.Η.» 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος 

(Ε.Ε.Μ.Η.), με αφορμή την υπ. αριθμ. 106329/15.12.2014 εγκύκλιο του ΕΟΦ σχετικά 

με την οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, ομόφωνα αποφάσισε στη συνεδρίαση 

της 8-10-2015 την επικαιροποίηση σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εγκυκλίους, του 

από 10-10-2011 προηγούμενου εσωτερικού κανονισμού ρύθμισης θεμάτων που 

σχετίζονται με τη συνδιοργάνωση, συνεργασία και/ή χορήγηση αιγίδας 

επιστημονικών εκδηλώσεων από την Εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτές συνοψίζονται ως 

εξής:  

 

1. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Μ.Η.  

 

H EEMH δεν συμμετέχει σε οποιαδήποτε εκδήλωση που οργανώνεται από 

φυσικό πρόσωπο-μέλος της ΕΕΜΗ ως συνδιοργανωτής ή συνεργαζόμενος 

φορέας και δεν εξετάζει τέτοια αιτήματα ακόμα και αν αφορούν για 

χορήγηση αιγίδας. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν και εκδηλώσεις που 

διοργανώνουν φυσικά πρόσωπα-μέλη της Εταιρείας υπό την «σκέπη» 

Τμημάτων ή Κλινικών Ιδιωτικών Θεραπευτηρίων. 

 

2. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΥ.  

 

H E.E.M.H. δεν συμμετέχει στη συνδιοργάνωση και/ή επιστημονικών 

εκδηλώσεων με δημόσιες Πανεπιστημιακές ή μη Κλινικές και δεν εξετάζει 

τέτοια αιτήματα. Παρ’ όλα αυτά η Κλινική δύναται να υποβάλλει αίτημα 

προς την Εταιρεία για να τεθεί υπό την αιγίδα της επιστημονική εκδήλωση 

σχετική με τα νοσήματα του ήπατος, με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει κατά 

το παρελθόν η αιτούσα Κλινική να έχει επιδείξει σημαντική δραστηριότητα 

σε επιστημονικές και εκπαιδευτικές δράσεις σχετικών με τα νοσήματα του 

ήπατος. 



   
 
 

3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ, 

ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ. 

 

H EEMH δύναται να εξετάσει τη συνδιοργάνωση, συνεργασία και/ή 

χορήγηση αιγίδας επιστημονικών εκδηλώσεων με άλλες επιστημονικές  

εταιρείες και/ή επιστημονικά ινστιτούτα, ιδρύματα ή κολλέγια καθώς και 

συλλόγους ασθενών που είναι επίσημα αναγνωρισμένοι, εφόσον το  

επιστημονικό πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει   θέματα σχετικά με τα 

νοσήματα του ήπατος. Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις αφορούν μόνο 

για την περίπτωση συνδιοργάνωσης: 

 

Α) Η τελική σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής της εκδήλωσης γίνεται με τη 

σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. και είναι απαραίτητο να συμμετέχουν τουλάχιστον 

2 (δύο) εκπρόσωποι του Δ.Σ. της Εταιρείας σε αυτή. Σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ 

της Ε.Ε.Μ.Η. απαιτείται και για τη σύσταση της Επιστημονικής Επιτροπής.  

 

Β) Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ.Η. έχει σαφή ρόλο στη διαμόρφωση και έγκριση του 

επιστημονικού προγράμματος της εκδήλωσης, τελική πρόταση του οποίου, 

πρέπει να κατατίθεται από το συνδιοργανωτή υπόψη του Δ.Σ., τουλάχιστον 8 

μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης. 

 

Γ) Η διακίνηση της αλληλογραφίας της εκδήλωσης, γίνεται από την 

Γραμματεία της Ε.Ε.Μ.Η. ή από το Γραφείο Διοργάνωσης, έπειτα από έγκριση 

του περιεχομένου των κειμένων και από το Δ.Σ. της Εταιρείας. Για την 

αποστολή των προσκλήσεων και όποιας άλλης μορφής αλληλογραφίας, να 

χρησιμοποιείται ειδικά διαμορφωμένο για την εκάστοτε εκδήλωση 

επιστολόχαρτο που φέρει απαραιτήτως και το λογότυπο της Ε.Ε.Μ.Η. Τις 

επιστολές συνυπογράφουν ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και ο 

Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ.Η. 

 

Δ) Ο τελικός οικονομικός απολογισμός θα πρέπει να αιτιολογείται επακριβώς και 

να εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας. Σε περίπτωση θετικού απολογισμού το 

ποσοστό κέρδους που θα αποδίδεται στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, 

θα πρέπει να έχει καθοριστεί εξαρχής. 



   
 

4.  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

H E.E.M.H. δύναται να συμμετέχει με τη χορήγηση αιγίδας στην 

πραγματοποίηση επιστημονικών εκδηλώσεων  φαρμακευτικών εταιρειών. Οι 

όροι και προϋποθέσεις μια τέτοιας συνδιοργάνωσης  αναφέρονται παρακάτω: 

 

Α) Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ.Η. έχει σαφή ρόλο στην διαμόρφωση και έγκριση του 

επιστημονικού προγράμματος της εκδήλωσης, τελική πρόταση του οποίου, θα 

κατατίθεται από την φαρμακευτική εταιρεία υπόψιν του Δ.Σ. τουλάχιστον 3 

μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης. 

 

Β)  Η Ε.Ε.Μ.Η. για κάθε εκδήλωση επιχορηγείται από τη φαρμακευτική 

εταιρεία για ενίσχυση του επιστημονικού και ερευνητικού έργου της 

Εταιρείας με ποσό που θα καθορίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη κατά τη 

στιγμή του αρχικού αιτήματος. 

 

 

 

                                 Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου 

Καθηγητής Γεώργιος Ν. Νταλέκος 
Πρόεδρος ΕΕΜΗ 

 

 
 
 
 

Επικ. Καθηγητής Ευάγγελος Χολόγκιτας 
Γενικός Γραμματέας ΕΕΜΗ 

 
 
 


