
 

ΕΝΤΥΠΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ   

 

 
 
         

Να σταλεί στην Επιτροπή Μοριοδότησης του ΙΔΕΕΑΦ, στα γραφεία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού 
Συλλόγου. 
Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου, 11854, Αθήνα  
Τηλ.:2103450753,     Fax: 210 3459324,    Εmail: info@pfs.gr 
 
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα : 
 
Τίτλος  της Επιστημονικής Εκδήλωσης 
 

 
 

Διαδικτυακός Τόπος της Εκδήλωσης 
(website) 

 

Διοργανωτής 
 

 

Κύρια Ειδικότητα 
 

 

Υπεύθυνος για την Εκδήλωση 
(Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής) 

 
 

Στοιχεία υπευθύνου για την εκδήλωση 
(τηλέφωνα, φαξ, e-mail) 

 

Ανάδοχος Οργάνωσης της Εκδήλωσης 
(PCO) 

 
 

Στοιχεία Αναδόχου Οργάνωσης  
(τηλέφωνα, φαξ, e-mail) 

 

Τόπος της Εκδήλωσης 
(Συνέδριο, σεμινάριο, κλπ) 

 
 

Ημερομηνία έναρξης 
 

 

Ημερομηνία λήξης 
 

 

Κύρια γλώσσα της Εκδήλωσης 
 

 

Ταυτόχρονη διερμηνεία στα 
 

 

Αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων 
 

 

Είδος ακροατηρίου 
(στο οποίο απευθύνεται η Εκδήλωση) 

 
 

Εκπαιδευτικοί Σκοποί και Στόχοι 
 

 



Αναμενόμενα αποτελέσματα 
 

 

Σύγκρουση Συμφερόντων Εκδήλωσης 
(Εξασφάλιση ανεξαρτησίας από εμπορική 
επιρροή της Εκδήλωσης) 

 

Σύγκρουση Συμφερόντων Εκπαιδευτών 
 

 

Διασφάλιση ποιότητας (Τρόποι 
Αξιολόγησης εκδήλωσης εκ των 
εκπαιδευομένων –Feedback) 

 

 
 
Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε τα ακόλουθα έγγραφα: 
- Πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα της Εκδήλωσης (Ώρες – Θέματα – Ομιλητές). 
- Ονόματα και τίτλοι των μελών της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής και των 

προσκεκλημένων ομιλητών. 
- Δείγμα του ερωτηματολογίου αξιολόγησης της Εκδήλωσης. 
- Δείγμα του πιστοποιητικού/βεβαίωσης παρακολούθησης, των συμμετεχόντων. 
- Στοιχεία επικοινωνίας με τον επιστημονικό φορέα, το γραφείο οργάνωσης και τους υπευθύνους της 

διοργάνωσης και Ταχυδρομική Διεύθυνση συστημένης αλληλογραφίας. 
- Αντίγραφο του καταθετηρίου του ποσού των εξόδων που αντιστοιχεί σε κάθε εκδήλωση (βλ. 

παρακάτω)  
 

Η παραλαβή των αιτήσεων, πλήρως συμπληρωμένων, για μοριοδότηση εκδηλώσεων πρέπει να γίνεται 
από το ΙΔΕΕΑΦ το αργότερο 1 μήνα προ της έναρξης των Εκδηλώσεων. 

 
Μετά το τέλος της Εκδήλωσης, θα πρέπει να αποστέλλεται στο Γραφείο ΣΕΦ ένα συγκεντρωτικό 
έγγραφο με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στο ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Εκδήλωσης. 

 
 

ΕΞΟΔΑ ΙΔΕΕΑΦ για ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
 
Για κάθε αίτηση μοριοδότησης προς την Επιτροπή Μοριοδότησης του ΙΔΕΕΑΦ, θα πρέπει να κατατίθεται 
ένα ποσόν, ως κατωτέρω: 

Μέχρι 150 συμμετέχοντες 100 € + ΦΠΑ 
151 – 500 συμμετέχοντες 200 €+ ΦΠΑ 
501 – 1,000 συμμετέχοντες 250 € + ΦΠΑ 
1,001 – 2,000 συμμετέχοντες 300 € + ΦΠΑ 
Περισσότεροι από 2,000 συμμετέχοντες  
Σεμινάρια μέσω διαδικτύου 

500 € + ΦΠΑ 
100 € + ΦΠΑ / σεμινάριο 

 
Αρ. Λογ/σμού ΙΔΕΕΑΦ:   ALPHA BANK   441002002004898 
                                              ΙΒΑΝ:  GR59 0140 4410 4410 0200 2004 898 
 


