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Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΙΓΙΔΕΣ  

Η ΕΕΜΗ μπορεί να παρέχει επιστημονική αιγίδα σε επιστημονικές εκδηλώσεις άλλων φορέων, 

εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΙΓΙΔΑ ΕΕΜΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 Το θέμα της επιστημονικής εκδήλωσης αφορά τα νοσήματα ήπατος-χοληφόρων. 

 Η εκδήλωση οργανώνεται από μη κερδοσκοπική, επιστημονική εταιρεία ακαδημαϊκού 

προσανατολισμού, που συμπεριλαμβάνει μέλη και άλλης/ων ειδικότητας/ειδικοτήτων, ή 

από κρατικό/κυβερνητικό φορέα. Φορείς του αμιγώς ιδιωτικού χώρου ή Κλινικές 

(Πανεπιστημιακές/ΕΣΥ) δεν θεωρούνται υποψήφια για αιγίδα της ΕΕΜΗ. Οι αιγίδες για 

εκδηλώσεις φαρμακευτικών εταιρειών δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό τον κανονισμό.  

 Το πρόγραμμα της επιστημονικής εκδήλωσης είναι συμπληρωματικό, όπως εκδηλώσεις 

εστιασμένες σε θέματα που δεν καλύπτονται επαρκώς από την ΕΕΜΗ και όχι ανταγωνιστικό 

με τις εκδηλώσεις της ΕΕΜΗ. 

 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίκαιρα θέματα με ομιλητές ειδικούς στο κάθε θέμα και είναι 

ελεύθερο από εμπορική επίδραση και δορυφορικές εκδηλώσεις φαρμακευτικών εταιρειών.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΙΓΙΔΑΣ ΕΕΜΗ  

 Οι κατάλληλοι φορείς υποβάλλουν τουλάχιστον 4 μήνες πριν από την εκδήλωση αίτηση, 

που πρέπει να συμπεριλαμβάνει: 

o Όνομα-Στοιχεία του φορέα που διοργανώνει την εκδήλωση. 

o Τόπος και Ημερομηνία της εκδήλωσης. 

o Συμμετέχοντες στόχος και αναμενόμενος αριθμός. 

o Σκοπός της εκδήλωσης. 

o Προκαταρκτικό πρόγραμμα με θέματα και προτεινόμενους ομιλητές.  

 Οι αιτήσεις αξιολογούνται από το ΔΣ της ΕΕΜΗ.  

 Η ΕΕΜΗ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση αιγίδας χωρίς σχόλια.  

 Η χορήγηση επιστημονικής αιγίδας ΔΕΝ σημαίνει οργανωτική αιγίδα – Η ΕΕΜΗ δεν 

αναλαμβάνει την οργάνωση εκδήλωσης οποιουδήποτε άλλου φορέα. 

 Εφόσον δοθεί έγκριση, η ΕΕΜΗ στέλνει επίσημη επιστολή και στο πρόγραμμα της 

εκδήλωσης αναγράφεται «Υπό την επιστημονική αιγίδα της ΕΕΜΗ» και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το λογότυπο της ΕΕΜΗ . 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΙΓΙΔΑΣ ΕΕΜΗ  

 Η ΕΕΜΗ πρέπει να λαμβάνει αντίγραφο του τελικού προγράμματος και να ενημερώνεται 

για τον αριθμό των συμμετεχόντων και την τυχόν αξιολόγηση του προγράμματος από τους 

συμμετέχοντες εντός 3 μηνών από την ολοκλήρωση της εκδήλωσης. 
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Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Η ΕΕΜΗ μπορεί να συμμετέχει/συνεργάζεται στο πρόγραμμα επιστημονικών εκδηλώσεων 

άλλων φορέων, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΕΜΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

 Το θέμα της επιστημονικής εκδήλωσης είναι ευρύτερο της Ηπατολογίας.  

 Η εκδήλωση οργανώνεται από μη κερδοσκοπική, επιστημονική εταιρεία ακαδημαϊκού 

προσανατολισμού, που συμπεριλαμβάνει μέλη και άλλης/ων ειδικότητας/ειδικοτήτων, 

ή από κρατικό/κυβερνητικό φορέα. Φορείς του αμιγώς ιδιωτικού χώρου ή Κλινικές 

(Πανεπιστημιακές/ΕΣΥ) δεν θεωρούνται υποψήφιοι για συνεργασία/συμμετοχή της 

ΕΕΜΗ. Οι συμμετοχές/συνεργασίες με εκδηλώσεις φαρμακευτικών εταιρειών δεν 

συμπεριλαμβάνονται σε αυτό τον κανονισμό.   

 Το πρόγραμμα της επιστημονικής εκδήλωσης είναι συμπληρωματικό, και όχι ανταγωνιστικό 

με τις εκδηλώσεις της ΕΕΜΗ. 

 Η εκδήλωση απευθύνεται σε συμμετέχοντες με ενασχόληση όχι αποκλειστικά την 

Ηπατολογία. 

 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θέματα/αντικείμενα που αφορούν την Ηπατολογία. 

 Η ΕΕΜΗ είναι υπεύθυνη για την οργάνωση μέρους του προγράμματος (θέματα και 

πρόεδροι/εισηγητές) που αφορά την Ηπατολογία. 

 "Συμμετοχή" σημαίνει ότι Η ΕΕΜΗ είναι υπεύθυνη για την επιστημονική οργάνωση 

τουλάχιστον ενός στρογγυλού τραπεζιού διάρκειας τουλάχιστον 1,5 ωρών, ενώ 

"συνεργασία" σημαίνει ότι η ΕΕΜΗ είναι υπεύθυνη για την επιστημονική οργάνωση 

τουλάχιστον 25% του προγράμματος.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕΜΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

 Οι κατάλληλοι φορείς υποβάλλουν τουλάχιστον 4 μήνες πριν από την εκδήλωση 

συμπληρωμένη αίτηση, που πρέπει να συμπεριλαμβάνει: 

o Όνομα-Στοιχεία του φορέα που διοργανώνει την εκδήλωση. 

o Τόπος και Ημερομηνία της εκδήλωσης. 

o Σκοπός της εκδήλωσης. 

o Συμμετέχοντες: στόχος και αναμενόμενος αριθμός. 

o Προκαταρκτικό πρόγραμμα με σαφή περιγραφή του μέρους του προγράμματος που 

ζητείται να οργανώσει η ΕΕΜΗ.   

 Οι αιτήσεις αξιολογούνται από το ΔΣ της ΕΕΜΗ   

 Η ΕΕΜΗ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή/συνεργασία χωρίς σχόλια.  
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 Η συμμετοχή/συνεργασία της ΕΕΜΗ στο επιστημονικό πρόγραμμα ΔΕΝ σημαίνει 

συμμετοχή της ΕΕΜΗ στην οργάνωση της εκδήλωσης – Η ΕΕΜΗ δεν συμμετέχει στην 

οργάνωση εκδήλωσης οποιουδήποτε άλλου φορέα. 

 Εφόσον εγκριθεί το αίτημα, η ΕΕΜΗ στέλνει επίσημη επιστολή και στο πρόγραμμα της 

εκδήλωσης αναγράφεται «Με τη συμμετοχή (συνεργασία) της ΕΕΜΗ» και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το λογότυπο της ΕΕΜΗ . 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕΜΗ ΣΕ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

 Η ΕΕΜΗ πρέπει να λαμβάνει αντίγραφο του τελικού προγράμματος και να ενημερώνεται 

για τον αριθμό των συμμετεχόντων και την τυχόν αξιολόγηση του προγράμματος από τους 

συμμετέχοντες εντός 3 μηνών από την ολοκλήρωση της εκδήλωσης. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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