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ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ  
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΤΥΠΟΥ Β΄ 

 
 
 
Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα την …………. ηµέρα ………....…… µεταξύ των 
συµβαλλοµένων:  
 

Α.  Του κ.                         , ∆ιοικητή της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας 
και Θράκης και Προέδρου του Ε.Λ.Κ.Ε.Α ( Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων 
Έρευνας και Ανάπτυξης ) της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και 
Θράκης, που έχει συσταθεί σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. ∆Υ5γ/Γ.Π. Οικ.75762/ 
ΦΕΚ 1037/τ.Β΄/18.7.2005 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών --Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε έδρα την Θεσσαλονίκη επί 
της οδού Αριστοτέλους 16, µε Α.Φ.Μ. 999122126 και αρµόδια ∆.Ο.Υ. την ∆΄ 
Θεσσαλονίκης, 

 
 
Β. Της Εταιρείας µε την Επωνυµία................................................…………………… 

………………………….……..................................................................................... 
που εδρεύει στ……….............................................................................................. 
στοιχεία επικοινωνίας............................................................................................... 
µε Α.Φ.Μ. …………..………., ∆.Ο.Υ........................................................................ 
και εκπροσωπείται νόµιµα από τ........................................................................... 
......................………………………….…....................………µε Α.∆.Τ ..................... 
∆/νση & στοιχεία επικοινωνίας................................................................................ 
που εντεύθεν θα αποκαλείται  «Χορηγός» 

 
Γ. Του/της κ. ……………………………………….......................................................... 

που υπηρετεί στο ………………………………………….…………………................ 
σε θέση (ιδιότητα).................................................................................................... 
µε Α.∆.Τ .........................Α.Φ.Μ...................................∆.Ο.Υ.................................. 
στοιχεία επικοινωνίας................................................................................ 
που εντεύθεν θα αποκαλείται « Οµιλητής », 

 
 
συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
 
1. Ο Χορηγός, συµφωνεί να καταβάλλει στον Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 4ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας 

και Θράκης) και που αυτός αποδέχεται (σύµφωνα µε την υπ. 
αριθ.............................Απόφαση της Επιτροπής του Ε.Λ.Κ.Ε.Α) να 
πραγµατοποιήσει την οικονοµική διαχείριση του χρηµατικού ποσού των 
…………..........................................ευρώ(..…..…...€), σύµφωνα µε τον 
Προϋπολογισµό που κατατέθηκε και εγκρίθηκε και από τον Ε.Ο.Φ,. ως συνηµµένο 
µε την υπ. αρ. πρωτ:       Αίτησή του προς τον Ε.Ο.Φ. 
Το ποσό της χορηγίας διατίθεται για τιµητική αµοιβή του «Οµιλητή» για τη 
διενέργεια οµιλίας µε θέµα: «        » της Εκδήλωσης Επιστηµονικής ενηµέρωσης 
Τύπου Β΄, µε  τίτλο:................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
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η οποία θα πραγµατοποιηθεί στην ........................................................................... 
το χρονικό διάστηµα από ......……………… έως ……….………………....,  
µε διοργανωτή τον «Χορηγό» και υπό την αιγίδα .του Επιστηµονικού Φορέα 
................................................................................................................................ 

Η διεξαγωγή της εν λόγω Εκδήλωσης Επιστηµονικής ενηµέρωσης, έχει 
εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ) σύµφωνα µε την υπ. αριθ. 
.............................. Απόφασή του ως επιστηµονική. 

Από το ανωτέρω ποσό της χορηγίας, θα γίνει παρακράτηση του Φ.Π.Α,, 
κράτηση ποσοστού 15% υπέρ του ΕΛΚΕΑ της 4ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας και Θράκης) 
και το υπόλοιπο καθαρό πληρωτέο ποσό θα διατεθεί για την καταβολή Τιµητικής 
Αµοιβής στον/την Οµιλητή. 

 
3. Το Συνολικό ποσό της χορηγίας θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου στον Ε.Λ.Κ.Ε.Α., ο 

οποίος και θα εκδώσει στη συνέχεια το αντίστοιχο τιµολόγιο. Συγκεκριµένα, ο 
Χορηγός υποχρεούται να καταβάλλει εξ ολοκλήρου το συµφωνηθέν ποσό, 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και της παρακράτησης του ποσοστού 15% 
υπέρ του ΕΛΚΕΑ, στον τραπεζικό λογαριασµό του Ε.Λ.Κ.Ε.Α (Ειδικού 
Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης) της 4ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας και 
Θράκης), που τηρείται στην Αγροτική Τράπεζα  µε τα παρακάτω στοιχεία: 

 

Όνοµα ∆ικαιούχου 
Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας και 

Ανάπτυξης ( Ε.Λ.Κ.Ε.Α ) 4ης Υγειονοµικής 
Περιφέρειας (Μακεδονίας και Θράκης) 

Επωνυµία Τράπεζας ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ  ΕΛΛΑ∆ΟΣ  Α.Ε. 
∆ιεύθυνση Τράπεζας Αριστοτέλους 13,  τ.κ 54623   Θεσσαλονίκη 
Κωδικός Υποκαταστήµατος 
(Sort Code) Κατάστηµα Αριστοτέλους  ( 320 ) 

Αριθµός Τραπεζικού Λογαριασµού 215 03 0030 87 93 
Κωδικός   BIC  
IBAN /Sort Code  GR 700430200002150308793 

 
4. Η 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης και ο Ε.Λ.Κ.Ε.Α ( Ειδικός Λογαριασµός 

διαχείρισης Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης ) ουδεµία υποχρέωση ή άλλη 
ευθύνη έχουν: 

• Έναντι του Οµιλητή, πλην της εγκαίρου καταβολής σε αυτόν των χρηµάτων, 
υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί από την Χορηγό για το σκοπό 
αυτό και κατόπιν της έκδοσης σχετικής Εντολής πληρωµής από τον 
Εκπρόσωπο του Φορέα διοργάνωσης και χρηµατοδότησης της 
Επιστηµονικής Εκδήλωσης, 

• Έναντι του χορηγού εξ οιασδήποτε αιτίας. 
 
5. Αρµόδια δικαστήρια στην περίπτωση δικαστικής διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια 

της έδρας της 4ης Υ.ΠΕ.  Μακεδονίας και Θράκης  και σε περίπτωση ερµηνείας ή 
σύγκρουσης διατάξεων υπερισχύουν κατά σειρά η παρούσα Σύµβαση, οι 
Ελληνικοί Νόµοι, η Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία και οι ∆ιεθνείς Συµβάσεις. 

  
6. Στην παρούσα προσαρτώνται: 

α) Αίτηση για την Αποδοχή Οικονοµικής ∆ιαχείρισης Τιµητικών Αµοιβών 
(Honorarium) Εκδήλωσης Επιστηµονικής ενηµέρωσης Τύπου Β΄. ( έντυπο 1 ) 

β) Έγκριση του Ε.Ο.Φ 
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γ) Κατάσταση Μελών και Οµιλητών της Εκδήλωσης Επιστηµονικής ενηµέρωσης. 
(έντυπο 2 ) 

δ) Προϋπολογισµός για την καταβολή Τιµητικών αµοιβών της Εκδήλωσης 
Επιστηµονικής ενηµέρωσης. ( έντυπο 3 ). 

 
7. Κάθε τροποποίηση της παρούσας σύµβασης είναι έγκυρη και ισχύει µόνο εφ’ όσον 

υπογράφεται από όλους τους συµβαλλόµενους.  
 
 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

1. .................................………................ 
 
 
 
 
 

∆ιοικητής της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης 
                         και Πρόεδρος της Επιτροπής του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 

 
 
 
 
 
 

2.     ……………………………………………………….................... 
 
 
 
 

Εκπρόσωπος του Χορηγού. 
 
 
 
 
 
 

3.     ……………………………………………………….................... 
 
 
 
 
 

Ο Οµιλητής/τρια 


