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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση   
 

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

  

Άρθρο 1: Ορίζεται ο σκοπός του παρόντος σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο 2: Ορίζεται το αντικείμενο του παρόντος σχεδίου νόμου. 

 

Άρθρο 3: Με την προτεινόμενη διάταξη εξειδικεύεται η νομική μορφή των 

Φαρμακευτικών Συλλόγων, ως νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, σωματειακής 

μορφής, που δεν ανήκουν στον δημόσιο τομέα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 

του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), δεν χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό 

και έχουν δική τους περιουσία, οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια. 

 

Άρθρο 4: Με την προτεινόμενη διάταξη καταγράφονται οι σκοποί που επιδιώκουν 

οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι. 

 

Άρθρο 5: Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι 

διατηρούν την κατά τόπον αρμοδιότητα, δικαιοδοσία, έδρα, επωνυμία και 

περιουσία τους, σύμφωνα με τον ν. 3601/1928 (Α’ 119) περί συστάσεώς τους, όπως 

ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του αξιολογούμενου νομοσχεδίου. 

 

Άρθρο 6: Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζονται ως υπόχρεοι εγγραφής ως μέλη 

του Φαρμακευτικού Συλλόγου: α) όλοι οι φαρμακοποιοί που λειτουργούν νομίμως 

φαρμακείο στην περιφέρεια του οικείου Συλλόγου, επ’ ονόματι των οποίων έχει 

χορηγηθεί άδεια ιδρύσεως και άδεια λειτουργίας φαρμακείου, β) οι ορισθέντες, με 

απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη, υπεύθυνοι φαρμακοποιοί για τη 

λειτουργία κληρονομικού φαρμακείου και γ) οι ορισθέντες, με απόφαση του 

αρμόδιου Περιφερειάρχη, υπεύθυνοι φαρμακοποιοί σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρου 2 του π.δ. 64/2018 (Α΄ 124). Επιπλέον ορίζεται ότι οι υπό β) και γ) δεν έχουν 

το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου, καθώς 

και ότι τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου δεν δύνανται να είναι μέλη των 

εμπορικών επιμελητηρίων. 

 

Άρθρο 7: Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζονται οι κατηγορίες των υπόχρεων προς 

εγγραφή στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο φαρμακοποιών σύμφωνα με το άρθρο 

6. Οι εν λόγω φαρμακοποιοί υποχρεούνται να προβούν στην υποβολή αίτησης 

εγγραφής εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς 

των σχετικών αποφάσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας και, σε διαφορετική 

περίπτωση, ορίζονται οι κυρώσεις για τη μη τήρηση της διάταξης αυτής. 



Προβλέπεται, επίσης, η υποχρέωση του φαρμακοποιού, σε περίπτωση ανακλήσεως 

των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου με απόφαση του αρμόδιου 

Περιφερειάρχη, καθώς επίσης σε περίπτωση ανακλήσεως της αποφάσεως περί 

ορισμού υπευθύνου φαρμακοποιού, να καταστήσει τούτο γνωστό εγγράφως, εντός 

προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτόν της σχετικής 

αποφάσεως, στον Φαρμακευτικό Σύλλογο στον οποίο ανήκε μέχρι τότε και ορίζονται 

και οι κυρώσεις μη τήρησης της διάταξης αυτής. 

 

Άρθρο 8: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η τήρηση στα γραφεία 

εκάστου Φαρμακευτικού Συλλόγου, μητρώου των μελών του και περιγράφονται οι 

εγγραφές που γίνονται σε αυτό. 

 

Άρθρο 9: Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζονται ως όργανα διοίκησης των 

Φαρμακευτικών Συλλόγων η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η 

Εξελεγκτική Επιτροπή. 

 

Άρθρο 10: Με την προτεινόμενη διάταξη περιγράφονται λεπτομερώς το σχήμα και 

το περιεχόμενο της σφραγίδας των Φαρμακευτικών Συλλόγων, καθώς επίσης 

περιγράφεται από ποιους υπογράφονται και πώς σφραγίζονται τα έγγραφά τους. 

 

Άρθρο 11: Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ο τρόπος ψήφισης ή 

τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού κάθε Φαρμακευτικού Συλλόγου, το 

περιεχόμενό του και ο τρόπος έγκρισής του από τον οικείο Περιφερειάρχη. 

 

Άρθρο 12: (παρ. 1) Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι η καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο χρήση των τίτλων «Φαρμακευτικός Σύλλογος» και «Πανελλήνιος 

Φαρμακευτικός Σύλλογος» επιτρέπεται μόνο από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους 

και τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, αντίστοιχα. 

(παρ. 2) Με την προτεινόμενη διάταξη απαγορεύεται η σύσταση άλλων 

επαγγελματικών φαρμακευτικών σωματείων, πλην εκείνων που προβλέπει το υπό 

αξιολόγηση νομοσχέδιο. 

 

Άρθρο 13: Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζονται οι αρμοδιότητες της Γενικής 

Συνέλευσης του Φαρμακευτικού Συλλόγου. 

 

Άρθρο 14: Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζονται η διαδικασία σύγκλησης της 

τακτικής και έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κάθε Φαρμακευτικού Συλλόγου, η 

δυνατότητα συνεδρίασης ηλεκτρονικά, με τηλεδιάσκεψη των μελών, για λόγους 

ανωτέρας βίας, και οι διαδικασίες συμμετοχής όλων των μελών του στη συνεδρίαση, 

η διενέργεια ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καθώς και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής 

σύνδεσης. 

 



Άρθρο 15: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής από 

κάθε μέλος του Φαρμακευτικού Συλλόγου πρότασης προς συζήτηση στη Γενική 

Συνέλευση και εξειδικεύεται ο τρόπος υποβολής της πρότασης αυτής. 

 

Άρθρο 16: Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζονται ο τρόπος και η προθεσμία 

πρόσκλησης των μελών του Φαρμακευτικού Συλλόγου για τη συνεδρίαση της 

Γενικής Συνέλευσης. 

 

Άρθρο 17: Η προτεινόμενη διάταξη αναφέρεται στην απαρτία της Γενικής 

Συνέλευσης, προβλέπει τον ελάχιστο αριθμό απαρτίας της και τον τρόπο υποβολής 

ένστασης από τα μέλη της σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας. Τέλος, στην 

προτεινόμενη διάταξη ορίζονται οι λεπτομέρειες σύγκλησης και απαρτίας της νέας, 

επαναληπτικής, Γενικής Συνέλευσης, η οποία καλείται μετά από τη ματαίωση της 

αρχικής συνεδρίασης, λόγω έλλειψης απαρτίας. 

 

Άρθρο 18: Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζονται η διαδικασία συνεδρίασης της 

Γενικής Συνέλευσης των Φαρμακευτικών Συλλόγων, καθορίζεται ο τρόπος εκλογής 

και οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, προβλέπεται η τήρηση 

βιβλίων Πρακτικών (χειρόγραφων, απομαγνητοφωνημένων ή ηλεκτρονικών) που 

υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και 

τίθενται οι προϋποθέσεις συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. 

 

Άρθρο 19: Με την προτεινόμενη διάταξη περιγράφεται ο τρόπος ψηφοφορίας των 

μελών της Γενικής Συνέλευσης, ώστε να ληφθεί απόφαση. 

 

Άρθρο 20: Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ο τρόπος λήψης αποφάσεων της 

Γενικής Συνέλευσης, που είναι η πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

 

Άρθρο 21: Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ο αριθμός των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου, η διάρκεια της θητείας τους 

και η δυνατότητα επανεκλογής τους. 

 

Άρθρο 22: Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζονται οι αρμοδιότητες του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου. 

 

Άρθρο 23: Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζονται τα προσόντα και οι 

προϋποθέσεις εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού 

Συλλόγου. 

 

Άρθρο 24: Με την προτεινόμενη διάταξη περιγράφονται η διαδικασία θέσεως 

υποψηφιότητας για τη θέση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Φαρμακευτικού 

Συλλόγου, ο τρόπος κατάρτισης, εκτύπωσης και αποστολής των ψηφοδελτίων, ο 

αναγκαίος χρόνος προηγούμενης ενημέρωσης των μελών του Συλλόγου για τις 



επερχόμενες εκλογές και η διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου, υπό την εποπτεία 

διοικητικού αντιπροσώπου και της Εφορευτικής Επιτροπής. Ειδικώς, ωστόσο, 

ορίζεται ότι στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους που έχουν εγγεγραμμένα 

περισσότερα από πεντακόσια (500) μέλη, η εκλογή των μελών των Διοικητικών 

Συμβουλίων, όπως και των Πειθαρχικών Συμβουλίων και των αντιπροσώπων στον 

Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, διεξάγεται είτε δια αυτοπρόσωπης φυσικής 

παρουσίας είτε ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, με διασφάλιση, συγχρόνως, της 

ταυτότητας των προσώπων που συμμετέχουν στην ψηφοφορία και της προέλευσης 

της ψήφου, καθώς και της ασφάλειας της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. 

 

Άρθρο 25: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπονται οι περιπτώσεις στέρησης 

δικαιώματος ψήφου στις συνεδριάσεις προς εκλογή, καθώς και η κατάρτιση από το 

Διοικητικό Συμβούλιο αλφαβητικού καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου, ο 

οποίος υπόκειται στον έλεγχο κάθε μέλους του Συλλόγου. Για τον λόγο αυτόν 

ορίζεται επίσης η διαδικασία υποβολής ενστάσεων κατά του εν λόγω καταλόγου και 

ο τρόπος λήψης απόφασης επί των ενστάσεων αυτών. 

 

Άρθρο 26: Με την προτεινόμενη διάταξη περιγράφεται η διαδικασία της εκλογής 

του Διοικητικού Συμβουλίου από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και ορίζεται η 

απαρτία της για τη διενέργεια της ψηφοφορίας. 

 

Άρθρο 27: Με την προτεινόμενη διάταξη περιγράφεται ο τρόπος διαλογής των 

ψηφοδελτίων και συμπλήρωσης του σχετικού πρακτικού στις περιπτώσεις 

διεξαγωγής αρχαιρεσιών με το σύστημα των συνδυασμών. Τέλος, ορίζονται ποια 

ψηφοδέλτια θεωρούνται ως άκυρα. 

 

Άρθρο 28: Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζεται ο τρόπος κατανομής των 

θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αναλόγως με το αν ο Φαρμακευτικός Σύλλογος 

εφαρμόζει ή όχι το σύστημα των συνδυασμών κατά τη διενέργεια των εκλογών. 

 

Άρθρο 29: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η επανάληψη της 

συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και ορίζεται ο τρόπος ανάδειξης των 

συμβούλων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση που κατά την ορισθείσα προς 

εκλογή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης δεν προσέλθει προς ψηφοφορία ο 

απαιτούμενος αριθμός μελών. 

 

Άρθρο 30: Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζεται ο τρόπος γνωστοποίησης των 

αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών. 

 

Άρθρο 31: (παρ. 1) Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η υποχρέωση 

ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στα εκλεγέντα μέλη από τον Πρόεδρο της Γενικής 



Συνέλευσης και η υποχρέωση αποδοχής ή μη από αυτά της εκλογής τους, με 

έγγραφη δήλωση προς τον Πρόεδρο. 

(παρ. 2) Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η διαδικασία συμπλήρωσης 

κενών θέσεων συμβούλων από τους επιλαχόντες, τηρουμένης της σειράς επιτυχίας 

τους, καθώς και η διαδικασία συμπλήρωσης κενών θέσεων του Προέδρου, του 

Αντιπροέδρου, του Προέδρου και του Ταμία. 

 

Άρθρο 32: Με την προτεινόμενη διάταξη περιγράφεται ο τρόπος που το νεοεκλεγέν 

Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και συγκροτείται σε σώμα και περιγράφεται η 

διαδικασία εκλογής Προέδρου, Γραμματέα, Ταμία και Αντιπροέδρου, εφόσον όμως 

αυτός προβλέπεται. 

 

Άρθρο 33: Με την προτεινόμενη διάταξη περιγράφονται οι αρμοδιότητες του 

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος διευθύνει τις συνεδριάσεις του, 

εκπροσωπεί τον Φαρμακευτικό Σύλλογο, ασκεί το σύνολο των δικαιωμάτων που 

προβλέπει ο παρών νόμος και επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και ο τρόπος 

αναπλήρωσής του. 

 

Άρθρο 34: Με την προτεινόμενη διάταξη περιγράφονται οι αρμοδιότητες του 

Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος συντάσσει τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης και τηρεί το μητρώο 

των μελών, καθώς και το σύνολο των βιβλίων του συλλόγου, πλην των βιβλίων του 

ταμείου. 

 

Άρθρο 35: Με την προτεινόμενη διάταξη περιγράφονται οι αρμοδιότητες του Ταμία 

του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος εισπράττει εισφορές, δωρεές και κάθε εν 

γένει έσοδο, τηρεί το βιβλίο απογραφής της περιουσίας του συλλόγου και το βιβλίο 

εσόδων – εξόδων και λογοδοτεί στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, καθώς και ο 

τρόπος αναπλήρωσής του. 

 

Άρθρο 36: Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζονται οι περιπτώσεις και η διαδικασία 

έκπτωσης Συμβούλου και καθορίζεται ο τρόπος πλήρωσης της θέσεως μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση έκπτωσης ή παραίτησης αυτού. 

 

Άρθρο 37: Με την προτεινόμενη διάταξη περιγράφεται η διαδικασία συνεδρίασης 

του Διοικητικού Συμβουλίου των Φαρμακευτικών Συλλόγων. 

 

Άρθρο 38: Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η απαρτία του Διοικητικού 

Συμβουλίου, για την οποία απαιτούνται τα μισά του συνολικού αριθμού των μελών 

του. 

 



Άρθρο 39: Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η διαδικασία λήψης των 

αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία απαιτείται απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών, ενώ σε προσωπικά ζητήματα και στις 

περιπτώσεις που ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου οι αποφάσεις 

λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια.  

 

Άρθρο 40: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η τήρηση κατά τις 

συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πρακτικών (χειρόγραφων ή 

απομαγνητοφωνημένων ή ηλεκτρονικών) υπογεγραμμένων από τον Πρόεδρο και 

τον Γραμματέα, στα οποία καταχωρίζονται οι αποφάσεις, οι μειοψηφούσες γνώμες, 

καθώς και οι προτάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Άρθρο 41: Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των 

Φαρμακευτικών Συλλόγων υπόκειται στον αποκλειστικό έλεγχο του Διοικητικού 

Συμβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης και της Εξελεγκτικής Επιτροπής τους. 

 

Άρθρο 42: Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζονται οι πόροι και τα έξοδα του 

Φαρμακευτικού Συλλόγου. 

 

Άρθρο 43: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης 

από το Διοικητικό Συμβούλιο του αναγκαίου προσωπικού και συνεργατών, κατόπιν 

ειδικώς αιτιολογημένης αποφάσεώς του, για την κάλυψη των λειτουργικών 

αναγκών και την εύρυθμη λειτουργία του Φαρμακευτικού Συλλόγου, με κάλυψη των 

σχετικών εξόδων από πόρους του ίδιου του Συλλόγου.  

 

Άρθρο 44: Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ο τρόπος καθορισμού και 

καταβολής των εισφορών των μελών του Φαρμακευτικού Συλλόγου, καθώς επίσης 

προβλέπεται η δυνατότητα τήρησης αρχείου από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους 

με ηλεκτρονικό τρόπο για την είσπραξη των εισφορών των μελών, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 

 

Άρθρο 45: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η διαδικασία είσπραξης των 

εισφορών των Φαρμακευτικών Συλλόγων και των προστίμων που επιβάλλονται από 

τα Πειθαρχικά Συμβούλια σε φαρμακοποιούς, όπως και κάθε άλλο έσοδο του 

Συλλόγου. 

 

Άρθρο 46: Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι το οικονομικό έτος του 

Φαρμακευτικού Συλλόγου άρχεται από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η 

Δεκεμβρίου εκάστου έτους. 

 

Άρθρο 47: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η διαδικασία εκλογής τριών 

(3) ελεγκτών, κατά την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση εκάστου έτους, για τον 

έλεγχο της εν γένει ετήσιας διαχείρισης του Φαρμακευτικού Συλλόγου και 



προβλέπεται η υποβολή της σχετικής ετήσιας έκθεσής τους στα μέλη του 

Φαρμακευτικού Συλλόγου πριν την τελευταία τακτική Γενική Συνέλευση του έτους, 

η οποία και την εγκρίνει. Προαιρετικά, ωστόσο, μπορούν να οριστούν και ορκωτοί 

ελεγκτές για να διενεργήσουν τον έλεγχο διαχείρισης, ενώ ο εν λόγω διορισμός 

ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτικός για Φαρμακευτικούς Συλλόγους με 

περισσότερα από διακόσια (200) μέλη και γίνεται με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης. 

 

Άρθρο 48: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα ανάληψης 

δικαστικών ενεργειών από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους για την τήρηση της 

φαρμακευτικής νομοθεσίας, την προστασία της δημόσιας υγείας, την αποτροπή 

παράβασης δικαιωμάτων και καθηκόντων των φαρμακοποιών και για κάθε εν γένει 

προσβολή του φαρμακευτικού επαγγέλματος, όπως επίσης όταν τίθενται ζητήματα 

γενικότερου ενδιαφέροντος για την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος και, 

επίσης, ρυθμίζεται η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση των Φαρμακευτικών 

Συλλόγων. 

 

Άρθρο 49: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα συνεργασίας 

των Φαρμακευτικών Συλλόγων με τις δημόσιες αρχές, οι οποίες υποχρεούνται να 

τους παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή, καθώς και κάθε αναγκαία πληροφορία για 

την εκπλήρωση των σκοπών τους, καθώς επίσης να παρέχουν πληροφορίες που 

αφορούν παραβατικές συμπεριφορές κατά την εφαρμογή της φαρμακευτικής 

νομοθεσίας, ελεγχόμενες πράξεις, διώξεις ή επιβληθείσες κυρώσεις από άλλα 

αρμόδια όργανα από τα μέλη τους, με την επιφύλαξη, ωστόσο, τυχόν ειδικότερων 

διατάξεων. 

 

Άρθρο 50: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπονται η δυνατότητα και η 

διαδικασία ένωσης δύο (2) ή περισσότερων Φαρμακευτικών Συλλόγων σε έναν 

Σύλλογο, κατόπιν αποφάσεων των αντίστοιχων Γενικών Συνελεύσεών του, ώστε να 

αποτελούν εφεξής ένα νομικό πρόσωπο. 

 

Άρθρο 51: Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζεται η νομική μορφή του 

Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.) ως νομικού προσώπου δημοσίου 

δικαίου σωματειακής μορφής, η διοικητική και περιουσιακή αυτοτέλεια αυτού, 

καθώς επίσης καθορίζονται η διαχείριση των οικονομικών και της περιουσίας του 

Π.Φ.Σ., η έδρα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του και, τέλος, καθορίζεται πως 

η εποπτεία του Π.Φ.Σ. ασκείται από το Υπουργείο Υγείας. 

 

Άρθρο 52: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι ο Π.Φ.Σ. εδρεύει στην 

Αθήνα και διοικείται από δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τριετούς θητείας, 

αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, έναν (1) Γενικό 

Γραμματέα, έναν (1) αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ταμία και οκτώ (8) 

συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τους 



αντιπροσώπους των Φαρμακευτικών Συλλόγων στον Π.Φ.Σ. με μυστική ψηφοφορία 

με ψηφοδέλτια και, περαιτέρω, θα πρέπει και τα ίδια, για την εκλογή τους, κατά την 

ημέρα των αρχαιρεσιών, να έχουν την ιδιότητα του αντιπροσώπου στον Π.Φ.Σ..  

 

Άρθρο 53: Στην προτεινόμενη διάταξη απαριθμούνται αναλυτικά οι σκοποί του 

Π.Φ.Σ., ο οποίος έχει επιφορτιστεί με την εν γένει επιμέλεια και διαχείριση των 

ζητημάτων που αφορούν το φαρμακευτικό επάγγελμα στην ελληνική επικράτεια. 

 

Άρθρο 54: Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι τη Γενική Συνέλευση του Π.Φ.Σ. 

την αποτελούν οι αντιπρόσωποι των κατά τόπους Φαρμακευτικών Συλλόγων στον 

Π.Φ.Σ. και ρυθμίζεται λεπτομερώς ο τρόπος της εκλογής τους και της διεξαγωγής 

των σχετικών αρχαιρεσιών.  

 

Άρθρο 55: Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η εποπτεία του Π.Φ.Σ. επί των 

Φαρμακευτικών Συλλόγων, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ενημέρωσή 

τους για ζητήματα ενδιαφέροντος του επαγγέλματος του φαρμακοποιού και την 

παροχή οδηγιών ομαλής λειτουργίας, την αποστολή εγκυκλίων και ενημερωτικού 

υλικού, τον συμβουλευτικό, διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο. 

 

Άρθρο 56: Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι ο Π.Φ.Σ. διέπεται από 

Εσωτερικό Κανονισμό, ο οποίος υπόκειται στην έγκριση του Υπουργού Υγείας και 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παράλληλα προβλέπεται 

μεταβατική περίοδος δώδεκα (12) μηνών για την προσαρμογή του Εσωτερικού 

Κανονισμού, που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του αξιολογούμενου 

νομοσχεδίου, στις προβλέψεις αυτού. 

 

Άρθρο 57: Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η τακτική συνεδρίαση της Γενικής 

Συνέλευσης του Π.Φ.Σ. δύο (2) φορές κατ’ έτος και προβλέπεται η δυνατότητα 

διεξαγωγής της με τηλεδιάσκεψη και άσκηση του δικαιώματος της ψήφου από τους 

ηλεκτρονικά παρόντες. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Φ.Σ. ορίζεται ως 

αρμόδιο για την ορθή προετοιμασία και διεξαγωγή της διαδικασίας της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 

 

Άρθρο 58: Με την προτεινόμενη διάταξη περιγράφεται η διαδικασία αποστολής 

προσκλήσεων συμμετοχής στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης προς τους 

αντιπροσώπους των τοπικών Φαρμακευτικών Συλλόγων και τους αναπληρωτές τους 

δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. 

 

Άρθρο 59: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή των 

άρθρων 15 έως 20 του αξιολογούμενου νομοσχεδίου για τα ζητήματα πρόσκλησης 

των μελών για συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, απαρτίας, υποβολής των 



προτάσεων θεμάτων προς συζήτηση, διεξαγωγής των συνεδριάσεων και τήρησης 

των πρακτικών, ψηφοφορίας και λήψης αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 

 

Άρθρο 60: Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται λεπτομερώς η διαδικασία εκλογής 

των μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ. με πρόβλεψη της αναλογικής 

εφαρμογής των άρθρων 24 έως 29, 31 και 32 του αξιολογούμενου νομοσχεδίου. 

 

Άρθρο 61: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η διαδικασία που θα 

ακολουθηθεί σε περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης με οποιοδήποτε τρόπο μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ., αν δεν υπάρχουν επιλαχόντα μέλη. 

 

Άρθρο 62: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή των 

άρθρων 33 έως 40 του αξιολογούμενου νομοσχεδίου αναφορικά με τις 

αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ., τις συνεδριάσεις του, τη 

διοικητική – διαχειριστική λογοδοσία και τα καθήκοντα του Προέδρου, του 

Γραμματέα και του Ταμία του. 

 

Άρθρο 63: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης 

από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Φ.Σ. του αναγκαίου προσωπικού και 

συνεργατών, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης αποφάσεώς του, για την κάλυψη των 

λειτουργικών αναγκών και την εύρυθμη λειτουργία του Π.Φ.Σ., με κάλυψη των 

σχετικών εξόδων από πόρους του ίδιου του Π.Φ.Σ..  

 

Άρθρο 64: Με την προτεινόμενη διάταξη αναλύονται οι πηγές των πόρων και των 

εξόδων του Π.Φ.Σ. 

 

Άρθρο 65: Στην προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται η συνεργασία του Π.Φ.Σ. με τις 

δημόσιες αρχές, με κοινό στόχο την πάταξη παραβατικών συμπεριφορών κατά την 

εφαρμογή της φαρμακευτικής νομοθεσίας και τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν 

στο φαρμακευτικό εν γένει επάγγελμα, με την επιφύλαξη, ωστόσο, τυχόν 

ειδικότερων διατάξεων. 

 

Άρθρο 66: Με την προτεινόμενη διάταξη περιγράφεται η σφραγίδα του Π.Φ.Σ. 

καθώς επίσης και ο τρόπος αλληλογραφίας του με όλους τους ιδιώτες και τις αρχές.  

 

Άρθρο 67: Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται στον Π.Φ.Σ. η δυνατότητα 

ανάληψης δικαστικών ενεργειών για την τήρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας, 

την προστασία της δημόσιας υγείας, την αποτροπή παράβασης δικαιωμάτων και 

καθηκόντων των φαρμακοποιών και για κάθε εν γένει προσβολή του 

φαρμακευτικού επαγγέλματος, όπως επίσης όταν τίθενται ζητήματα γενικότερου 

ενδιαφέροντος για την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος πανελλαδικά, 



μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του και, επίσης, ρυθμίζεται η 

δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή του από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. 

 

Άρθρο 68: Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζονται οι υποχρεώσεις των 

φαρμακοποιών, η παράβαση των οποίων επισύρει την πειθαρχική τους τιμωρία. 

 

Άρθρο 69: Με την προτεινόμενη διάταξη συγκροτούνται τα Πειθαρχικά Συμβούλια 

Φαρμακευτικών Συλλόγων, καθορίζεται η σύνθεσή τους και ρυθμίζονται θέματα 

σχετικά με την απαρτία τους, την αποζημίωση των μελών τους και την περιγραφή 

της σφραγίδας τους. 

 

Άρθρο 70: Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η θητεία των μελών των 

Πειθαρχικών Συμβουλίων ως τριετής, με δυνατότητα επανεκλογής, η οποία άρχεται 

ταυτόχρονα με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των 

Φαρμακευτικών Συλλόγων. Περαιτέρω, προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή των 

άρθρων 24 έως 31 του αξιολογούμενου νομοσχεδίου για την εκλογή των μελών των 

Πειθαρχικών Συμβουλίων, του άρθρου 23 του αξιολογούμενου νομοσχεδίου για τα 

απαραίτητα προσόντα τους και του άρθρου 36 του αξιολογούμενου νομοσχεδίου σε 

περίπτωση παραίτησης ή έλλειψής τους με οποιοδήποτε τρόπο. 

 

Άρθρο 71: Με την προτεινόμενη διάταξη αναλύεται η διαδικασία που ακολουθείται 

έπειτα από μία καταγγελία και καθορίζεται ο τρόπος εκδίκασης της υπόθεσης 

ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, η μυστικότητα των συνεδριάσεων και η 

τήρηση πρακτικών, χειρογράφων ή απομαγνητοφωνημένων ή ηλεκτρονικών, και 

απαριθμούνται οι πειθαρχικές ποινές και πρόστιμα, με πρόβλεψη της δυνατότητας 

άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατ’ αυτών ενώπιον του Ανώτατου 

Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου εντός προθεσμίας από την κοινοποίηση 

της πειθαρχικής απόφασης. 

 

Άρθρο 72: Με την προτεινόμενη διάταξη περιγράφονται αναλυτικά η δυνατότητα 

άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά των αποφάσεων των Πειθαρχικών 

Συμβουλίων ενώπιον του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου στον τιμωρηθέντα φαρμακοποιό, ειδάλλως, σε περίπτωση άπρακτης 

παρόδου της προθεσμίας, οι αποφάσεις αυτές καθίστανται άμεσα εκτελεστές. 

Αποφάσεις του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου 

προσβάλλονται στο κατά τόπον αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο. 

 

Άρθρο 73: Με την προτεινόμενη διάταξη εισάγεται και ρυθμίζεται η δυνατότητα του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου να επεμβαίνει διαιτητικά προς επίλυση διαφορών που 



αναφύονται μεταξύ φαρμακοποιών και ανάγονται στις επαγγελματικές τους 

σχέσεις, καθώς και διαφορών που αναφύονται μεταξύ φαρμακοποιού και τρίτου. 

 

Άρθρο 74: Με την προτεινόμενη διάταξη συνίσταται Ανώτατο Φαρμακευτικό 

Πειθαρχικό Συμβούλιο. Επίσης, γίνεται αναφορά στα μέλη αυτού, στις συνεδριάσεις 

και στην σύνθεσή του και περιγράφεται η σφραγίδα του. 

 

Άρθρο 75: Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η θητεία των μελών του Ανώτατου 

Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου ως τριετής, με δυνατότητα επανεκλογής, 

η οποία άρχεται ταυτόχρονα με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Περαιτέρω προβλέπεται η αναλογική 

εφαρμογή των άρθρων 24 έως 31 του αξιολογούμενου νομοσχεδίου για την εκλογή 

των μελών του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου, του άρθρου 23 

του αξιολογούμενου νομοσχεδίου για τα απαραίτητα προσόντα τους και του 

άρθρου 36 του αξιολογούμενου νομοσχεδίου σε περίπτωση παραίτησης ή έλλειψής 

τους με οποιοδήποτε τρόπο. 

 

Άρθρο 76: Με την προτεινόμενη διάταξη καθιερώνεται ότι είναι ασυμβίβαστη και 

δεν δύναται να συμπίπτει η ιδιότητα του μέλους των Πειθαρχικών Συμβουλίων των 

Φαρμακευτικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς με την ιδιότητα του μέλους του 

Ανωτάτου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου στο ίδιο πρόσωπο. 

 

Άρθρο 77: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης 

νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) με την επωνυμία «Ινστιτούτο 

Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών», με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Π.Φ.Σ., διοικούμενου από Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία 

που ορίζεται, ομοίως, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ.. Το 

συσταθησόμενο ν.π.ι.δ. θα εδρεύει στην Αθήνα, θα διαθέτει στρογγυλή σφραγίδα 

σε ελληνική και αγγλική έκδοση και θα αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στη μελέτη και 

προαγωγή επιστημονικών θεμάτων που αφορούν σε ζητήματα υγείας και φαρμάκου 

και στην πιστοποιημένη εκπαίδευση των φαρμακοποιών και των βοηθών τους. Το 

ν.π.ι.δ. θα στελεχωθεί από εμπειρογνώμονες με ειδικές γνώσεις φαρμακευτικής, 

νομικούς, εμπειρογνώμονες επί ασφαλιστικών και οικονομικών θεμάτων και 

διοικητικό προσωπικό, οι οποίοι θα προσληφθούν με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Π.Φ.Σ.  

 

Άρθρα 78-81: Περιλαμβάνουν τις εξουσιοδοτικές, μεταβατικές και καταργούμενες 

διατάξεις καθώς και την έναρξη ισχύος του αξιολογούμενου νομοσχεδίου.  

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

  



Άρθρα 1-81: Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου εκσυγχρονίζεται και κωδικοποιείται 

η νομοθεσία, που αφορά στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και τη λειτουργία τους, 

συµπεριλαµβανόµενου και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.), 

δεδομένου ότι το ισχύον σήμερα θεσμικό πλαίσιο που ορίζεται από τον ν. 

3601/1928 (Α’ 119), όπως έχει πολλές φορές τροποποιηθεί έκτοτε και ισχύει, 

δηλαδή ενενήντα πέντε (95) έτη μετά την ψήφισή του, είναι πια παρωχημένο, µε 

ρυθμίσεις, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις συγκρούονται ή 

αλληλεπικαλύπτονται ή έχουν καταργηθεί. Αντιμετωπίζεται, συνεπώς, η ανάγκη της 

επίτευξης βέλτιστης λειτουργίας των Φαρμακευτικών Συλλόγων και του Π.Φ.Σ. κατά 

τρόπο, αφενός μεν, σύγχρονο, αποτελεσματικό και διαφανή, αφετέρου δε, που να 

προσιδιάζει στον διφυή χαρακτήρα τους ως νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 

σωματειακής μορφής. Η αρχική πρόταση του Π.Φ.Σ. προς το Υπουργείο Υγείας περί 

εκσυγχρονισμού του ν. 3601/1928 έχει εγκριθεί δυνάμει α) της υπ’ αρ. 2/3.11.2018 

απόφασης της Γ.Σ. του Π.Φ.Σ. περί τροποποίησης – συμπλήρωσης των διατάξεων 

του ν. 3601/1928 και β) της υπ’ αρ. 38/14.4.2021 αποφάσεως του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ., 

κατόπιν πολύμηνης επεξεργασίας από διαπαραταξιακή επιτροπή που 

συγκροτήθηκε επί τούτου από τον Π.Φ.Σ. με τη συνδρομή του νομικού συμβούλου 

του, με μοναδικό γνώμονα τον εκσυγχρονισμό των διατάξεων της φαρμακευτικής 

νομοθεσίας. Το δε προτεινόμενο σχέδιο νόμου περιλαμβάνει διατάξεις που 

βασίστηκαν μεταξύ άλλων και σε πρόσφατες τροποποιήσεις του ιδρυτικού νόμου 

των Ιατρικών Συλλόγων και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου καθώς και του 

Κώδικα Δικηγόρων για τους Δικηγορικούς Συλλόγους, καθώς τόσο οι Ιατρικοί, και οι 

λοιποί υγειονομικοί, όσο και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι αποτελούν επίσης νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σωματειακής μορφής και διέπονται από το αυτό 

νομικό και νομολογιακό καθεστώς. 

 

  

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

  

Άρθρο 1-50: Τους φαρμακοποιούς και τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους 

 

Άρθρο 51-67: Τους φαρμακοποιούς και τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο 

 

Άρθρο 68-76: Τους φαρμακοποιούς, τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους, τα 

Πειθαρχικά Συμβούλια Φαρμακευτικών Συλλόγων και το Ανώτατο Φαρμακευτικό 

Πειθαρχικό Συμβούλιο 

 

Άρθρο 77: Τους φαρμακοποιούς, το Ινστιτούτο Φαρμακευτικών Επιστημονικών 

Ερευνών, τον Π.Φ.Σ. 

 
 



Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; 
ΝΑΙ     Χ            ΟΧΙ      

 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 

 Άρθρο 1-80: ν. 3601/1928 (Α΄ 119) 
Άρθρα 1-5 του ν. 328/1976 (Α΄ 128) 
 

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

i)   με αλλαγή προεδρικού 
διατάγματος, 
υπουργικής απόφασης 
ή άλλης κανονιστικής 
πράξης; 

 
Άρθρα 1-80: Πρόκειται για θέσπιση νέας ή για 
τροποποίηση υφιστάμενης νομοθετικής ρύθμισης, η 
οποία είναι δυνατή μόνο με διατάξεις της ίδιας τυπικής 
ισχύος. 

ii)  με αλλαγή διοικητικής  
πρακτικής 
συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 
υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

 
Δεν κρίνεται πρόσφορη, καθώς απαιτείται παρέμβαση 
στο νομοθετικό επίπεδο. 

iii) με διάθεση 
περισσότερων 
ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

 
Δεν κρίνεται πρόσφορη, καθώς απαιτείται παρέμβαση 
στο νομοθετικό επίπεδο. 
 

Συναφείς πρακτικές  

6. 

 
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ     Χ 
 
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 
 

i)   σε άλλη/ες 
χώρα/ες της Ε.Ε. ή 
του ΟΟΣΑ: 

 

ii)  σε όργανα της Ε.Ε.:  

iii) σε διεθνείς 
οργανισμούς: 

 

 
 



Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. 
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

 

 
Χ                                                                                                                                                                                     

 
 
 
                                                                                               
 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
                                                                                     
 

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

i)   βραχυπρόθεσμοι: 

 
 
Άρθρα 1-80: Ο εκσυγχρονισμός και η 
κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά 
στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και τη 
λειτουργία τους, συµπεριλαµβανόµενου και 
του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. 
 

ii)  μακροπρόθεσμοι: 

 
Άρθρα 1-77: Η βέλτιστη λειτουργία των 
Φαρμακευτικών Συλλόγων και του 
Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου κατά 
τρόπο αφενός μεν σύγχρονο, αποτελεσματικό 
και διαφανή, αφετέρου δε που να προσιδιάζει 
στον διφυή χαρακτήρα τους ως νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου, σωματειακής 
μορφής. 
 

                      
9. 

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7 

 
 
 

                                                 
7   Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ 

(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/). 

https://data.oecd.org/Greece.htm
http://www.statistics.gr/


Ψηφιακή διακυβέρνηση 
 

Δεν βρίσκει εφαρμογή 

10. 
Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι 
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:         
ΑΜΕΣΗ       Χ    ή/και      ΕΜΜΕΣΗ     Χ 

i)   Εάν είναι άμεση, 
εξηγήστε: 

 
 
 
 

ii)  Εάν είναι έμμεση, 
εξηγήστε: 

 
 
 
 
 

11. 
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή 
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);                                     
  ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

Εξηγήστε: 

 
 
 
 
 
 

12. 
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με 
άλλα υφιστάμενα συστήματα;     ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

Αναφέρατε ποια είναι 
αυτά τα συστήματα: 

 
 
 
 
 
 

13. 
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 
συστήματος;                           ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

Εξηγήστε: 

 
 
 
 
 
 

 
 

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

Άρθρο Στόχος 



 

Άρθρο 3 

Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στη ρύθμιση της νομικής 

μορφής των Φαρμακευτικών Συλλόγων, ως νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου, σωματειακής μορφής, τα οποία δεν ανήκουν 

στον δημόσιο τομέα κατά την έννοια της περ. α) της παρ. 1 του 

άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), δεν χρηματοδοτούνται 

από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, έχουν δική τους περιουσία, 

οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια, δύνανται 

να ιδρύουν νομικά πρόσωπα με εταιρική ή μη μορφή προς 

εξυπηρέτηση των σκοπών τους, υπάγονται στην εποπτεία του 

κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη και υπόκεινται στον 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45). 

 

Άρθρο 4 Η προτεινόμενη διάταξη αποβλέπει στην εξειδίκευση των 

σκοπών του Φαρμακευτικού Συλλόγου, μεταξύ των οποίων, 

κυρίως, συγκαταλέγονται η προαγωγή της φαρμακευτικής 

επιστήμης και των επαγγελματικών συμφερόντων των 

φαρμακοποιών, η μέριμνα για την τήρηση της κείμενης 

φαρμακευτικής νομοθεσίας, η μέριμνα για συνδρομή κάθε 

φύσεως των μελών τους και για επίλυση των όποιων διαφορών 

μεταξύ τους, η διαρκής επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση των μελών τους, η σύναψη συλλογικών συμβάσεων 

για λογαριασμό των μελών τους με άλλους οργανισμούς ή 

νομικά πρόσωπα, η δυνατότητα διεξαγωγής σεμιναρίων, 

ημερίδων, διαλέξεων και αντίστοιχων εκδηλώσεων, που 

αφορούν σε φαρμακευτικά ζητήματα, καθώς και η υποβολή 

προτάσεων προς τις Αρχές, για τη ρύθμιση των ζητημάτων που 

αφορούν στο φαρμακευτικό εν γένει επάγγελμα.  

Στόχος της διάταξης είναι να καταστούν οι φαρμακευτικοί 

σύλλογοι το μέσον της προαγωγής της φαρμακευτικής 

επιστήμης και των επαγγελματικών συμφερόντων των 

φαρμακοποιών, της προώθησης των θέσεων και προάσπισης 

των εννόμων συμφερόντων τους ενώπιον κάθε αρχής της 

χώρας και της αλλοδαπής και, εν τέλει, της διασφάλισης της 

αποτελεσματικότερης επίτευξης των σκοπών τους, με την 

παροχή κάθε δυνατής συνδρομής από τις δημόσιες αρχές. 

 

Άρθρο 5 Η προτεινόμενη διάταξη προβλέπει ότι οι φαρμακευτικοί 

σύλλογοι διατηρούν την τοπική αρμοδιότητα, δικαιοδοσία, 

έδρα, επωνυμία και περιουσία που διαθέτουν κατά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, έτσι ώστε να αποκλειστεί οποιοδήποτε 

κενό κατά την ομαλή μετάβαση στη νέα, κωδικοποιημένη με το 

παρόν, νομοθεσία περί φαρμακευτικών συλλόγων και 

Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. 



Άρθρο 6 Η προτεινόμενη διάταξη αποβλέπει στην πρόβλεψη της 

υποχρεωτικότητας εγγραφής ως μελών του οικείου 

Φαρμακευτικού Συλλόγου των κάτωθι κατηγοριών: α) όλων 

των φαρμακοποιών που λειτουργούν νομίμως φαρμακείο στην 

περιφέρεια του οικείου Συλλόγου, επ’ ονόματι των οποίων έχει 

χορηγηθεί άδεια ιδρύσεως και άδεια λειτουργίας φαρμακείου, 

β) των ορισθέντων, με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη, 

υπεύθυνων φαρμακοποιών για τη λειτουργία κληρονομικού 

φαρμακείου, και γ) των ορισθέντων, με απόφαση του αρμόδιου 

Περιφερειάρχη, υπεύθυνων φαρμακοποιών του άρθρου 2 παρ. 

2 του π.δ. 64/2018 (Α΄ 124), με απώτερο σκοπό τη μεγαλύτερη 

δυνατή συμμετοχή, εκπροσώπηση, αλλά και εποπτεία των 

φαρμακοποιών από τους οικείους συλλόγους τους. Επιπλέον 

ορίζεται ότι οι υπό (β) και (γ) δεν έχουν το δικαίωμα του 

εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου, 

καθώς και ότι τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου δεν 

δύνανται να είναι μέλη Εμπορικών Επιμελητηρίων. 

 

Άρθρο 7 Η προτεινόμενη διάταξη αποβλέπει στην εξασφάλιση της 

άμεσης εκπλήρωσης της υποχρέωσης εγγραφής στον οικείο 

Φαρμακευτικό Σύλλογο από πλευράς των φαρμακοποιών 

στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας φαρμακείου 

με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη, καθώς και των 

ορισθέντων, με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη, 

υπεύθυνων φαρμακοποιών είτε για τη λειτουργία 

κληρονομικού φαρμακείου, είτε του φαρμακείου του άρθρου 2 

παρ. 2 του π.δ. 64/2018 (Α΄ 124) και δη εντός προθεσμίας 

δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς των 

ανωτέρω αποφάσεων, ορίζοντας παράλληλα κυρώσεις σε 

περίπτωση μη τήρησης της διάταξης αυτής. Προβλέπεται 

επίσης η υποχρέωση του φαρμακοποιού, σε περίπτωση 

ανακλήσεως των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας 

φαρμακείου με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη, καθώς 

επίσης σε περίπτωση ανακλήσεως της αποφάσεως περί 

ορισμού υπευθύνου φαρμακοποιού των περιπτώσεων του 

άρθρου 6 παρ. 1 περ. β΄ και γ΄ του παρόντος, να καταστήσει 

τούτο γνωστό εγγράφως και εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) 

ημερών από την έκδοση της σχετικής αποφάσεως, στον 

Φαρμακευτικό Σύλλογο, στον οποίο ανήκε μέχρι τότε, και 

ορίζονται οι κυρώσεις μη τήρησης της διάταξης αυτής. 

Σκοπός της διάταξης είναι η διασφάλιση της πραγματικής 

εγγραφής των πραγματικά ασκούντων το επάγγελμα 

φαρμακοποιών, και μέσω αυτής, της συμμετοχής, 



εκπροσώπησης και εποπτείας τους από τους οικείους 

Φαρμακευτικούς Συλλόγους. 

 

Άρθρο 8 Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στη διαφάνεια και 

δημοσιότητα κατά τη λειτουργία του Συλλόγου, προβλέποντας 

την τήρηση, στα γραφεία εκάστου Φαρμακευτικού Συλλόγου, 

μητρώου των μελών του και περιγράφοντας τις εγγραφές που 

γίνονται επ’ αυτού. 

 

Άρθρο 9 Η προτεινόμενη διάταξη αποβλέπει στην καθιέρωση ενός 

διαφανούς συστήματος οργάνωσης και λειτουργίας των 

φαρμακευτικών συλλόγων, καθιερώνοντας ως όργανα 

διοικήσεώς τους τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο 

και την Εξελεγκτική Επιτροπή. 

 

Άρθρο 10 Με την προτεινόμενη διάταξη περιγράφεται λεπτομερώς το 

σχήμα και το περιεχόμενο της σφραγίδας των Φαρμακευτικών 

Συλλόγων και καθορίζεται ο τρόπος αλληλογραφίας τους με τις 

δημόσιες αρχές και τους ιδιώτες, καθώς επίσης τα πρόσωπα 

που δύνανται να υπογράφουν τα έγγραφα και ο τρόπος 

σφράγισής τους, προς αποφυγή παρανοήσεων ή αμφιβολιών 

αναφορικά με τη νομιμότητα της εκπροσώπησής τους. 

 

Άρθρο 11 Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην εξασφάλιση της 

απαραίτητης νομιμότητας, δημοσιότητας και διαφάνειας κατά 

τη διαδικασία σύστασης και λειτουργίας του Φαρμακευτικού 

Συλλόγου, ορίζοντας τον τρόπο ψήφισης ή τροποποίησης του 

Εσωτερικού Κανονισμού κάθε Φαρμακευτικού Συλλόγου, το 

περιεχόμενό του, τον τρόπο έγκρισής του από τον οικείο 

Περιφερειάρχη και τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

Άρθρο 12 Η προτεινόμενη διάταξη: 

(παρ. 1) ορίζει ότι η χρήση των τίτλων «Φαρμακευτικός 

Σύλλογος» και «Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος» 

επιτρέπεται μόνο από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και τον 

Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο αντίστοιχα. 

(παρ. 2) απαγορεύει τη σύσταση άλλων επαγγελματικών 

φαρμακευτικών σωματείων, πλην των υπό του παρόντος νόμου 

προβλεπομένων. 

Σκοπός της διάταξης είναι η καλύτερη δυνατή λειτουργία των 

Φαρμακευτικών Συλλόγων και του Π.Φ.Σ., η προάσπιση των 

συμφερόντων των ίδιων και των μελών τους, καθώς και η 



προστασία των τίτλων «Φαρμακευτικός Σύλλογος» και 

«Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος» και η διασφάλιση της 

χρήσης τους, μόνο από τους επίσημους και λειτουργούντες με 

βάση τον παρόντα νόμο, Φαρμακευτικούς Συλλόγους και 

Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο αντίστοιχα. 

 

Άρθρο 13 Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην εξασφάλιση της 

εύρυθμης λειτουργίας κάθε Φαρμακευτικού Συλλόγου, 

καθορίζοντας με ακρίβεια τις αρμοδιότητες της Γενικής του 

Συνέλευσης. 

 

Άρθρο 14 Η προτεινόμενη διάταξη έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση της 

συμμετοχής όλων των μελών του Συλλόγου στις συνεδριάσεις 

της Γενικής Συνέλευσης, του ανώτατου οργάνου λήψεως 

αποφάσεων του Συλλόγου και, εν τέλει, την καλύτερη δυνατή 

και αντιπροσωπευτική λειτουργία των Φαρμακευτικών 

Συλλόγων, προβλέποντας τη διαδικασία σύγκλησης της 

τακτικής και έκτακτης Γ.Σ. κάθε Φαρμακευτικού Συλλόγου, τη 

δυνατότητα συνεδρίασης αυτής ηλεκτρονικά, με τηλεδιάσκεψη 

των μελών, για λόγους ανωτέρας βίας και τη διαδικασία 

διασφάλισης της συμμετοχής όλων των μελών του Συλλόγου 

στη συνεδρίαση. 

 

Άρθρο 15 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα 

υποβολής από κάθε μέλος του Συλλόγου πρότασης προς 

συζήτηση στη Γ.Σ. και εξειδικεύεται ο τρόπος υποβολής της 

πρότασης αυτής. Σκοπός της διάταξης είναι να προβάλλονται 

και να συζητούνται οι απόψεις, οι θέσεις, οι προτάσεις, οι 

γνώμες και οι προβληματισμοί όλων των μελών του Συλλόγου 

και, εν τέλει, η καλύτερη δυνατή εκπλήρωση των σκοπών του 

Συλλόγου. 

 

Άρθρο 16 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζονται ο τρόπος και η 

προθεσμία πρόσκλησης των μελών του Συλλόγου για τη 

συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, με σκοπό τη διασφάλιση 

της δυνατότητας συμμετοχής όλων των μελών του Συλλόγου 

στη Γ.Σ.. 

 

Άρθρο 17 Η προτεινόμενη διάταξη αναφέρεται στην απαρτία, προβλέπει 

την ελάχιστη απαρτία της Γ.Σ. και τον τρόπο υποβολής ένστασης 

από τα μέλη της Γ.Σ. σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας. Τέλος, 

στην προτεινόμενη διάταξη ορίζονται οι λεπτομέρειες 

σύγκλησης και απαρτίας της νέας Γ.Σ., η οποία καλείται μετά τη 



ματαίωση συνεδρίασης της Γ.Σ. λόγω έλλειψης απαρτίας. Η 

διάταξη διασφαλίζει δημοκρατικές διαδικασίες κατά τη 

σύγκληση και συνεδρίαση της Γ.Σ., ως ανώτατου οργάνου 

λήψεως αποφάσεων του Συλλόγου και την τήρηση της 

νομιμότητας κατά τη διαδικασία λήψεως των αποφάσεων, με 

απώτερο σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της Γ.Σ. και των 

Φαρμακευτικών Συλλόγων εν γένει. 

 

Άρθρο 18 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η διαδικασία 

συνεδρίασης της Γ.Σ., ο τρόπος εκλογής Προέδρου των Γ.Σ. των 

Φαρμακευτικών Συλλόγων, οι αρμοδιότητές του και οι 

προϋποθέσεις συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης 

και προβλέπεται η τήρηση βιβλίων πρακτικών (χειρόγραφων, 

απομαγνητοφωνημένων ή ηλεκτρονικών) που υπογράφονται 

από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Η διάταξη διασφαλίζει 

την εύρυθμη λειτουργία της Γ.Σ. και τη δημοσιότητα των 

αποφάσεών της. 

 

Άρθρο 19 Με την προτεινόμενη διάταξη περιγράφεται ο τρόπος 

ψηφοφορίας των μελών της Γ.Σ., ώστε να ληφθεί απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση 

δημοκρατικών και διαφανών διαδικασιών κατά την 

ψηφοφορία για την λήψη των αποφάσεων της Γ.Σ. του 

Συλλόγου. 

 

Άρθρο 20 Η προτεινόμενη διάταξη ορίζει ως τρόπο λήψης αποφάσεων 

της Γ.Σ. την πλειοψηφία των παρόντων μελών, εξασφαλίζοντας 

με τον τρόπο αυτό τη δημοκρατικότητα και 

αντιπροσωπευτικότητα των αποφάσεων της Γ.Σ. του Συλλόγου. 

 

Άρθρο 21 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ο αριθμός των μελών 

του Δ.Σ. του Συλλόγου, η διάρκεια της θητείας τους ορίζεται ως 

τριετής και προβλέπεται η δυνατότητα επανεκλογής τους, με 

σκοπό την καλύτερη δυνατή λειτουργία του Δ.Σ.. 

 

Άρθρο 22 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζονται οι αρμοδιότητες του 

Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου, ως ανώτατου 

διαχειριστικού οργάνου του Συλλόγου, με σκοπό την εύρυθμη 

λειτουργία του Συλλόγου. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η 

δυνατότητα πρόσληψης από το Δ.Σ. του αναγκαίου 

προσωπικού και συνεργατών, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης 

αποφάσεώς του, για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 

επί τω τέλει της κάλυψης αναγκών του Συλλόγου. 



Η διάταξη διασφαλίζει, οριοθετεί και διασαφηνίζει τις 

αρμοδιότητες του Δ.Σ. και με τον τρόπο αυτό εγγυάται την 

καλύτερη δυνατή λειτουργία του Δ.Σ. κατά την εκπλήρωση των 

καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του. 

 

Άρθρο 23 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζονται τα προσόντα και οι 

προϋποθέσεις, αλλά και τα κωλύματα εκλογής μέλους του Δ.Σ., 

με σκοπό την αξιοκρατική εκπροσώπηση των μελών στο Δ.Σ. 

και, εν τέλει, την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου. 

 

Άρθρο 24 Η προτεινόμενη διάταξη, περιγράφοντας με ακρίβεια τη 

διαδικασία διεξαγωγής αρχαιρεσιών για την εκλογή μέλους του 

Δ.Σ., αποσκοπεί στη διασφάλιση του αδιάβλητου και 

δημοκρατικού χαρακτήρα των σχετικών διαδικασιών. 

 

Άρθρο 25 (παρ. 1) Η προτεινόμενη διάταξη προβλέπει στέρηση 

δικαιώματος ψήφου στις συνεδριάσεις προς εκλογή σε:  

α) Μέλη που έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση  

β) Μέλη, στα οποία έχει επιβληθεί η πειθαρχική ποινή 

στέρησης του δικαιώματος του εκλέγειν, για όσο διάστημα 

διαρκεί η ποινή. 

(παρ. 2) Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η 

κατάρτιση από το Δ.Σ. αλφαβητικού καταλόγου των εχόντων 

δικαίωμα ψήφου, εξήντα ημέρες προ της εκλογής, ο οποίος 

υπόκειται στον έλεγχο κάθε μέλους του Συλλόγου. 

(παρ. 3) Με την προτεινόμενη διάταξη περιγράφεται η 

διαδικασία υποβολής ενστάσεων κατά του καταλόγου της παρ. 

2 και ο τρόπος λήψης απόφασης επί των ενστάσεων αυτών. 

Η διάταξη ορίζει ουσιαστικά ως μόνες προϋποθέσεις 

συμμετοχής των μελών του φαρμακευτικού συλλόγου στις 

αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών Δ.Σ. τη δικαιοπρακτική 

τους ικανότητα και την απουσία πειθαρχικής ποινής στέρησης 

του δικαιώματος, αποβλέποντας στη μέγιστη δυνατή 

συμμετοχή των μελών στις σχετικές διαδικασίες.  

 

Άρθρο 26 Με την προτεινόμενη διάταξη περιγράφεται η διαδικασία της 

εκλογής του Δ.Σ. από τη Γ.Σ., με τον διορισμό τριών (3) εκ των 

συμμετεχόντων ψηφοφόρων ως ψηφολεκτών και την 

απαραίτητη, έστω και μη ταυτόχρονη, συμμετοχή των μισών 

συν ενός μελών του φαρμακευτικού συλλόγου, με σκοπό την 

τήρηση της νομιμότητας και της δημοκρατικότητας κατά τις 

διαδικασίες ανάδειξης των μελών του Δ.Σ.. 

 



Άρθρο 27 Με την προτεινόμενη διάταξη περιγράφεται ο τρόπος διαλογής 

των ψηφοδελτίων και συμπλήρωσης του σχετικού πρακτικού 

στις περιπτώσεις διεξαγωγής αρχαιρεσιών με το σύστημα των 

συνδυασμών. Τέλος, ορίζονται ως άκυρα τα ψηφοδέλτια που: 

α) δεν φέρουν τα στοιχεία που ορίζονται από τον νόμο ή τη 

σφραγίδα της Περιφέρειας ή του αρμόδιου Ειρηνοδίκη, β) 

φέρουν ενδείξεις με τις οποίες είναι εμφανής η πρόσθεση της 

παραβάσεως της μυστικότητας της ψηφοφορίας και γ) φέρουν 

περισσότερους από ένα σταυρούς προτίμησης. 

Σκοπός είναι η διεξαγωγή αρχαιρεσιών με δημοκρατικές 

διαδικασίες.  

 

Άρθρο 28 Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζεται ο τρόπος κατανομής 

των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αναλόγως με το αν ο 

οικείος φαρμακευτικός σύλλογος εφαρμόζει ή όχι το σύστημα 

των συνδυασμών κατά τη διενέργεια των εκλογών, έτσι ώστε η 

ανάδειξή τους να γίνει με διαφανείς και δημοκρατικές 

διαδικασίες. 

 

Άρθρο 29 Με την προτεινόμενη διάταξη (α) προβλέπεται η διαδικασία 

επανάληψης της συνεδρίασης της Γ.Σ. που έχει οριστεί για να 

αναδείξει Δ.Σ. του φαρμακευτικού συλλόγου και (β) ορίζεται ο 

τρόπος κάλυψης των θέσεων των μελών του Δ.Σ., σε περίπτωση 

που κατά την ορισθείσα προς εκλογή συνεδρίαση της Γ.Σ. δεν 

προσέλθει προς ψηφοφορία ο απαιτούμενος αριθμός μελών, 

έτσι ώστε ο φαρμακευτικός σύλλογος να μην παραμείνει άνευ 

ενός εκ των σημαντικότερων οργάνων διοικήσεώς του. 

Άρθρο 30 Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζεται ο τρόπος 

γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών, ώστε να 

ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν οι διαδικασίες 

εκλογής των μελών του Δ.Σ. των Φαρμακευτικών Συλλόγων. 

 

Άρθρο 31 (παρ. 1) Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η 

υποχρέωση ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στα εκλεγέντα 

μέλη από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. και η υποχρέωση αποδοχής ή μη 

από αυτά της εκλογής τους, με έγγραφη δήλωση προς τον 

Πρόεδρο εντός οκτώ το πολύ ημερών από την κοινοποίηση. 

(παρ. 2) Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η 

διαδικασία συμπλήρωσης κενών θέσεων συμβούλων από τους 

επιλαχόντες, τηρουμένης της σειράς επιτυχίας τους, καθώς και 

η διαδικασία συμπλήρωσης κενών θέσεων του Προέδρου, του 

Αντιπροέδρου, του Προέδρου και του Ταμία, με τη 

συμπλήρωση μεν του Διοικητικού Συμβουλίου από τους 



επιλαχόντες κατά τη σειρά της επιτυχίας αυτών, τη διενέργεια 

δε νέας εκλογής μεταξύ των μελών του Συμβουλίου, για την 

ανάδειξη του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμία, 

η θέση του οποίου κενώθηκε. 

Η διάταξη διασφαλίζει νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες 

κατά την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου, του 

Αντιπροέδρου, του Γραμματέα, του Ταμία και των μελών του 

Δ.Σ.. 

 

Άρθρο 32 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η διαδικασία 

συνεδρίασης του Δ.Σ. για τη συγκρότησή του σε Σώμα. Η 

διάταξη διασφαλίζει, σε κάθε περίπτωση, τη συγκρότηση του 

Δ.Σ. και την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου (όπου 

προβλέπεται αυτός), του Γραμματέα και του Ταμία του, καθώς 

και τη λειτουργία του Δ.Σ. μέχρι την ολοκλήρωση της 

συγκρότησής του σε σώμα. 

 

Άρθρο 33 Με την προτεινόμενη διάταξη περιγράφονται οι αρμοδιότητες 

του Προέδρου του Δ.Σ., ο οποίος διευθύνει τις συνεδριάσεις 

του Δ.Σ., εκπροσωπεί τον φαρμακευτικό σύλλογο, ασκεί το 

σύνολο των δικαιωμάτων που προβλέπει ο παρών νόμος και 

επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., 

καθώς και ο τρόπος αναπλήρωσής του, με στόχο τη σαφή 

κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και την 

εύρυθμη λειτουργία τόσο του Δ.Σ., όσο και του φαρμακευτικού 

συλλόγου. 

 

Άρθρο 34 Με την προτεινόμενη διάταξη περιγράφονται οι αρμοδιότητες 

του Γραμματέα του Δ.Σ., ο οποίος συντάσσει τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων Δ.Σ. και Γ.Σ. και τηρεί το μητρώο των μελών και 

το σύνολο των βιβλίων του συλλόγου, πλην των βιβλίων του 

ταμείου, με στόχο τη σαφή κατανομή των αρμοδιοτήτων 

μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και την εύρυθμη λειτουργία τόσο 

του Δ.Σ., όσο και του φαρμακευτικού συλλόγου. 

 

Άρθρο 35 Με την προτεινόμενη διάταξη περιγράφονται οι αρμοδιότητες 

του Ταμία του Δ.Σ., ο οποίος εισπράττει εισφορές, δωρεές και 

κάθε εν γένει έσοδο, τηρεί το βιβλίο απογραφής της περιουσίας 

του συλλόγου και το βιβλίο εσόδων – εξόδων και λογοδοτεί στο 

τέλος κάθε οικονομικού έτους, καθώς και ο τρόπος 

αναπλήρωσής του, με στόχο τη σαφή κατανομή των 

αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και την εύρυθμη 



λειτουργία τόσο του Δ.Σ., όσο και του φαρμακευτικού 

συλλόγου. 

 

Άρθρο 36 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζονται οι προϋποθέσεις και η 

διαδικασία έκπτωσης Συμβούλου, αλλά και ο τρόπος κάλυψης 

της θέσης μέλους του Δ.Σ. σε περίπτωση έκπτωσης ή 

παραίτησής του. Διασφαλίζεται έτσι ο πειθαρχικός έλεγχος των 

μελών του Δ.Σ., αλλά και η αδιάκοπη και εύρυθμη λειτουργία 

του Δ.Σ.. 

 

Άρθρο 37 Με την προτεινόμενη διάταξη περιγράφεται η διαδικασία 

συνεδρίασης των Δ.Σ. των Φαρμακευτικών Συλλόγων, με στόχο 

τη διευκόλυνση της συμμετοχής όλων των μελών στις 

συνεδριάσεις του Δ.Σ. και, εν τέλει, την καλύτερη δυνατή 

λειτουργία των Φαρμακευτικών Συλλόγων. 

 

Άρθρο 38 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι για να συνεδριάσει 

το Δ.Σ. είναι αναγκαίο να ευρίσκεται σε απαρτία, για τη 

διαπίστωση της οποίας απαιτείται να παρίστανται τα 

περισσότερα από τα μισά μέλη, λαμβανομένου υπ’ όψιν του 

όλου αριθμού των μελών του Δ.Σ.. 

Η διάταξη εγγυάται τη δημοκρατικότητα και 

αντιπροσωπευτικότητα των αποφάσεων του Δ.Σ. του Συλλόγου, 

με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Συμβουλίου και, κατ’ 

επέκταση, του Συλλόγου. 

 

Άρθρο 39 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η διαδικασία λήψης των 

αποφάσεων του Δ.Σ., για την οποία απαιτείται απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων, ενώ σε προσωπικά ζητήματα και 

στις περιπτώσεις που ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός του 

Συλλόγου οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία 

και με ψηφοδέλτια, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 

αντιπροσωπευτική, ελεύθερη, αδιάβλητη και πραγματική 

βούληση των μελών του Δ.Σ. 

 

Άρθρο 40 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η τήρηση κατά τις 

συνεδριάσεις του Δ.Σ. πρακτικών (χειρόγραφων, 

απομαγνητοφωνημένων ή ηλεκτρονικών), υπογεγραμμένων 

από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, στα οποία 

καταχωρίζονται οι αποφάσεις, οι μειοψηφούσες γνώμες, 

καθώς και οι προτάσεις των μελών του Δ.Σ. 

Η διάταξη διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του Δ.Σ. και τη 

δημοσιότητα των αποφάσεών του. 



Άρθρο 41 Με την προτεινόμενη διάταξη υπάγεται η οικονομική 

διαχείριση των φαρμακευτικών συλλόγων στον αποκλειστικό 

έλεγχο του Δ.Σ., της Γ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής τους. 

Με τον τρόπο αυτό τίθενται πολλαπλές ασφαλιστικές δικλίδες 

για τη διαφάνεια της οικονομικής διαχείρισης των 

φαρμακευτικών συλλόγων. 

 

Άρθρο 42 Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζονται οι πόροι και τα 

έξοδα του Φαρμακευτικού Συλλόγου και διασφαλίζεται η 

οικονομική αυτοτέλεια του Συλλόγου. 

 

Άρθρο 43 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα 

πρόσληψης από το Δ.Σ. του αναγκαίου προσωπικού και 

συνεργατών, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης αποφάσεώς του, 

για την κάλυψη των αναγκών και την εύρυθμη λειτουργία του 

φαρμακευτικού συλλόγου, με κάλυψη των σχετικών εξόδων 

από πόρους του ίδιου του συλλόγου. Με τον τρόπο αυτό 

διευκολύνονται, ιδίως πολυπληθέστεροι σύλλογοι, στην ομαλή 

εκπλήρωση των σκοπών τους. 

 

Άρθρο 44 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ο τρόπος καταβολής των 

εισφορών των μελών του Φαρμακευτικού Συλλόγου, καθώς 

επίσης προβλέπεται η δυνατότητα τήρησης αρχείου από τους 

Φαρμακευτικούς Συλλόγους με ηλεκτρονικό τρόπο για την 

είσπραξη των εισφορών των μελών, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

Με την εν λόγω διάταξη παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση 

στα μέλη του Συλλόγου, για την καταβολή των εισφορών τους. 

 

Άρθρο 45 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η διαδικασία 

είσπραξης των εισφορών του Συλλόγου και των προστίμων που 

επιβάλλονται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια σε 

φαρμακοποιούς, όπως και κάθε άλλο έσοδο του Συλλόγου. 

Η διάταξη διασφαλίζει την είσπραξη των εισφορών και 

προστίμων, καθώς και κάθε άλλου εσόδου του Συλλόγου. 

 

Άρθρο 46 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι το οικονομικό έτος 

του Συλλόγου άρχεται από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η 

Δεκεμβρίου εκάστου έτους. 

Η διάταξη διευκολύνει τον οικονομικό έλεγχο και τη λειτουργία 

του Συλλόγου. 

 



Άρθρο 47 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η διαδικασία 

εκλογής τριών ελεγκτών, κατά την πρώτη τακτική Γ.Σ. εκάστου 

έτους, και ορίζονται οι αρμοδιότητές τους. 

Σκοπός της διάταξης είναι ο έλεγχος των οικονομικών του 

Συλλόγου και κατ’ επέκταση η εύρυθμη λειτουργία του. 

 

Άρθρο 48 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα 

ανάληψης δικαστικών ενεργειών από τους φαρμακευτικούς 

συλλόγους για την τήρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας, την 

προστασία της δημόσιας υγείας, την αποτροπή παράβασης 

δικαιωμάτων και καθηκόντων των φαρμακοποιών και για κάθε 

εν γένει προσβολή του φαρμακευτικού επαγγέλματος, ως 

επίσης όταν τίθενται ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος για 

την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος και ρυθμίζεται 

η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση των Φαρμακευτικών 

Συλλόγων, προκειμένου να αποφευχθούν παρανοήσεις ή 

αμφιβολίες ως προς τη νομιμότητα της εκπροσώπησής τους. 

 

Άρθρο 49 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η συνεργασία των 

Φαρμακευτικών Συλλόγων με τις δημόσιες αρχές, οι οποίες 

υποχρεούνται να τους παρέχουν κάθε δυνατή ενίσχυση, καθώς 

και κάθε πληροφορία αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών 

τους, καθώς επίσης να παρέχουν πληροφορίες που αφορούν 

παραβατικές συμπεριφορές κατά την άσκηση της 

φαρμακευτικής, ελεγχόμενες πράξεις, διώξεις ή επιβληθείσες 

κυρώσεις από άλλα αρμόδια όργανα από τα μέλη τους. 

Η διάταξη διευκολύνει την επίτευξη των σκοπών των 

Φαρμακευτικών Συλλόγων, με την παροχή κάθε αναγκαίας και 

δυνατής συνδρομής από τις δημόσιες αρχές. 

 

Άρθρο 50 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπονται η δυνατότητα και 

η διαδικασία ένωσης δύο ή περισσότερων Φαρμακευτικών 

Συλλόγων σε ένα Σύλλογο, κατόπιν αποφάσεων των Γ.Σ. τους, 

ώστε να αποτελούν εφεξής ένα νομικό πρόσωπο. 

Σκοπός της διάταξης είναι η βέλτιστη δυνατή προάσπιση των 

συμφερόντων των Φαρμακευτικών Συλλόγων και η εύρυθμη 

λειτουργία τους. 

 

Άρθρο 51 Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζεται η νομική μορφή του 

Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.), η διοικητική 

και περιουσιακή αυτοτέλεια αυτού, καθώς επίσης καθορίζονται 

η διαχείριση των οικονομικών και της περιουσίας του Π.Φ.Σ., η 

έδρα, το Δ.Σ. και τα μέλη του και τέλος αναφέρεται πως η 



εποπτεία και ο έλεγχος του Π.Φ.Σ. υπάγεται στο Υπουργείο 

Υγείας. Σκοπός της διάταξης είναι η βέλτιστη λειτουργία του 

Π.Φ.Σ., η διοικητική και περιουσιακή του αυτοτέλεια και η ορθή 

διαχείριση των οικονομικών του.  

 

Άρθρο 52 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι ο Π.Φ.Σ. εδρεύει 

στην Αθήνα και διοικείται από 15μελές Δ.Σ., τριετούς θητείας, 

αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, έναν 

Γενικό Γραμματέα, έναν αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, έναν 

Ταμία και οκτώ (8) συμβούλους. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται 

από τους αντιπροσώπους των Φαρμακευτικών Συλλόγων στον 

Π.Φ.Σ. διά μυστικής ψηφοφορίας με ψηφοδέλτια και θα πρέπει 

και τα ίδια, για την εκλογή τους, την ημέρα των αρχαιρεσιών να 

έχουν την ιδιότητα του αντιπροσώπου στον Π.Φ.Σ. Με την εν 

λόγω διάταξη αποσαφηνίζεται ο τρόπος εκλογής του βασικού 

διοικητικού οργάνου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού 

Συλλόγου, με σκοπό την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία 

του.  

 

Άρθρο 53 Στην προτεινόμενη διάταξη αναφέρεται αναλυτικά ο σκοπός 

του Π.Φ.Σ., ο οποίος έχει επιφορτιστεί με την εν γένει επιμέλεια 

και διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν το φαρμακευτικό 

επάγγελμα στην ελληνική επικράτεια, έτσι ώστε να είναι σαφές 

και οριοθετημένο το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σε σχέση 

με τους κατά τόπους φαρμακευτικούς συλλόγους, την πολιτεία 

και τους λοιπούς θεσμούς, αλλά και τους πολίτες. 

 

Άρθρο 54 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι τη Γ.Σ. του Π.Φ.Σ. 

αποτελούν οι αντιπρόσωποι των επιμέρους φαρμακευτικών 

συλλόγων στον Π.Φ.Σ. και ρυθμίζεται λεπτομερώς ο τρόπος της 

εκλογής τους και της διεξαγωγής των σχετικών αρχαιρεσιών, 

έτσι ώστε να καθίσταται ο Π.Φ.Σ. πραγματικά 

αντιπροσωπευτικός και εκφραστής των επαγγελματικών 

διεκδικήσεων του συνόλου των φαρμακοποιών της 

επικράτειας.  

 

Άρθρο 55 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η εποπτεία του Π.Φ.Σ. 

επί των Φαρμακευτικών Συλλόγων, με σκοπό α) την οικονομική 

συνδρομή των επιμέρους συλλόγων, β) την ενημέρωσή τους για 

ζητήματα ενδιαφέροντος του επαγγέλματος του 

φαρμακοποιού και την παροχή οδηγιών ομαλής λειτουργίας, γ) 

την αποστολή εγκυκλίων και ενημερωτικού υλικού, δ) τον 

συμβουλευτικό, διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχό τους, ε) τη 



νομική συνδρομή τους και, εν γένει, την εύρυθμη λειτουργία 

των επιμέρους συλλόγων και την προάσπιση των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων των φαρμακοποιών.  

 

Άρθρο 56 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι ο Π.Φ.Σ. διέπεται 

από Εσωτερικό Κανονισμό, για τον οποίο ισχύουν οι διατάξεις 

του άρθρου 11 και ο οποίος υπόκειται στην έγκριση του 

Υπουργού Υγείας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Παράλληλα δίδεται προθεσμία δώδεκα μηνών 

από τη δημοσίευση του παρόντος για την προσαρμογή του 

ισχύοντος κανονισμού του Π.Φ.Σ. στον παρόντα νόμο. Σκοπός 

της διάταξης είναι η οριοθέτηση του πλαισίου και η διαφανής 

και εύρυθμη λειτουργία του Π.Φ.Σ.. 

 

Άρθρο 57 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η τακτική συνεδρίαση 

της Γενικής Συνέλευσης του Π.Φ.Σ. δύο (2) φορές κατ’ έτος και 

προβλέπεται η δυνατότητα διεξαγωγής της με τηλεδιάσκεψη 

και άσκηση του δικαιώματος της ψήφου από τους ηλεκτρονικά 

παρόντες. Παράλληλα το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. ορίζεται ως το αρμόδιο 

για την ορθή προετοιμασία και διεξαγωγή της διαδικασίας της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Στόχος της διάταξης είναι η 

εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής των 

αντιπροσώπων των επιμέρους συλλόγων στη λήψη των 

κεντρικών αποφάσεων.  

 

Άρθρο 58 Με την προτεινόμενη διάταξη περιγράφεται η διαδικασία 

αποστολής προσκλήσεων συμμετοχής στη συνεδρίαση της Γ.Σ. 

προς τους αντιπροσώπους των επιμέρους φαρμακευτικών 

συλλόγων και τους αναπληρωτές τους δεκαπέντε ημέρες προ 

της συνεδρίασης, κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 16, με 

σκοπό την εμπρόθεσμη ενημέρωση των μελών της Γ.Σ. για την 

ημερομηνία της συνεδρίασης και τα θέματα συζήτησης και τη 

μεγαλύτερη δυνατή προετοιμασία και συμμετοχή τους. 

 

Άρθρο 59 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η αναλογική 

εφαρμογή των προβλεπόμενων στα άρθρα 15 έως 20 για τα 

ζητήματα της απαρτίας της Γ.Σ., των προτάσεων θεμάτων προς 

συζήτηση στη Γ.Σ., της πορείας των συνεδριάσεων της Γ.Σ., των 

ποινών κατά των αναρμόστως συμπεριφερομένων κατά τη 

συνεδρίαση της Γ.Σ., της ψηφοφορίας και της λήψης 

αποφάσεων της Γ.Σ., με σκοπό τη θέσπιση ενός ενιαίου 

πλαισίου για την εύρυθμη διεξαγωγή των συνεδριάσεων της 

Γ.Σ. του Π.Φ.Σ. 



Άρθρο 60 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται λεπτομερώς η 

διαδικασία εκλογής των μελών Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. με πρόβλεψη της 

αναλογικής εφαρμογής των άρθρων 24 έως 29, 31 και 32, έτσι 

ώστε να θεσπιστεί ένα ενιαίο πλαίσιο για την ομαλή ανάδειξη 

των μελών του κεντρικού οργάνου Διοίκησης του Π.Φ.Σ. 

 

Άρθρο 61 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η διαδικασία που 

θα ακολουθηθεί σε περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης με 

οποιοδήποτε τρόπο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Π.Φ.Σ., αν δεν υπάρχουν επιλαχόντα μέλη. Σκοπός της διάταξης 

είναι η εξασφάλιση, σε κάθε περίπτωση, της εύρυθμης 

λειτουργίας του Π.Φ.Σ.. 

 

Άρθρο 62 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η αναλογική 

εφαρμογή των άρθρων 33 έως 40 αναφορικά με τις 

αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ., τις 

συνεδριάσεις του, τη διοικητική – διαχειριστική λογοδοσία και 

τα καθήκοντα του Προέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία του, 

με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Δ.Σ. του 

Π.Φ.Σ. και, εν τέλει του ίδιου του Π.Φ.Σ.. 

 

Άρθρο 63 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα 

πρόσληψης από το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. του αναγκαίου προσωπικού 

και συνεργατών, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης αποφάσεώς 

του, για την κάλυψη των αναγκών και την εύρυθμη λειτουργία 

του Π.Φ.Σ., με κάλυψη των σχετικών εξόδων από πόρους του 

ίδιου του Π.Φ.Σ.. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η επάρκεια 

του Π.Φ.Σ. σε έμψυχο δυναμικό και η δυνατότητά του να 

ανταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις του ως 

εποπτεύοντος φορέα του συνόλου των φαρμακευτικών 

συλλόγων της επικράτειας.  

 

Άρθρο 64 Με την προτεινόμενη διάταξη αναλύονται λεπτομερώς οι πόροι 

και τα έξοδα του Π.Φ.Σ., με σκοπό τη διασφάλιση της μέγιστης 

δυνατής διαφάνειας κατά την οικονομική του διαχείριση. 

 

Άρθρο 65 Στην προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται νομοθετικά η 

υποχρέωση των δημοσίων αρχών να συνδράμουν τον Π.Φ.Σ. 

κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του. 

 

Άρθρο 66 Με την προτεινόμενη διάταξη περιγράφεται λεπτομερώς η 

σφραγίδα του Π.Φ.Σ. καθώς επίσης και ο τρόπος 

αλληλογραφίας του με όλους τους ιδιώτες και τις δημόσιες 



αρχές, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η δυνατότητα 

διακρίβωσης της αυθεντικότητας των εγγράφων του. 

 

Άρθρο 67 Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται στον Π.Φ.Σ. η 

δυνατότητα ανάληψης δικαστικών ενεργειών για την τήρηση 

της φαρμακευτικής νομοθεσίας, την προστασία της δημόσιας 

υγείας, την αποτροπή παράβασης δικαιωμάτων και 

καθηκόντων των φαρμακοποιών και για κάθε εν γένει 

προσβολή του φαρμακευτικού επαγγέλματος, όπως επίσης 

όταν τίθενται ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος για την 

άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος πανελλαδικά, μετά 

από απόφαση του Δ.Σ. του, και ρυθμίζεται η δικαστική και 

εξώδικη εκπροσώπησή του από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή το 

νόμιμο αναπληρωτή του. Με τον τρόπο αυτό επικυρώνεται ο 

θεσμικός ρόλος του Π.Φ.Σ. ως βασικού εποπτεύοντος φορέα 

για τη διαφύλαξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων των 

φαρμακοποιών.  

 

Άρθρο 68 Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζονται οι υποχρεώσεις 

των φαρμακοποιών, έτσι ώστε να είναι σαφές ποιες 

παραβάσεις τους επισύρουν την πειθαρχική τους τιμωρία. 

 

Άρθρο 69 Με την προτεινόμενη διάταξη συγκροτούνται τα Πειθαρχικά 

Συμβούλια των Φαρμακευτικών Συλλόγων και καθορίζεται 

λεπτομερώς η σύνθεσή τους, η απαρτία τους, η αποζημίωση 

των μελών τους και η περιγραφή της σφραγίδας τους, έτσι ώστε 

να εξασφαλίζονται η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα του 

ασκούμενου από μέρους τους πειθαρχικού ελέγχου. 

 

Άρθρο 70 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η θητεία των μελών των 

Πειθαρχικών Συμβουλίων ως τριετής, με δυνατότητα 

επανεκλογής, άρχουσα ταυτόχρονα με τη θητεία των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου των Φαρμακευτικών Συλλόγων. 

Περαιτέρω προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή των άρθρων 24 

έως 31 για την εκλογή των μελών των Πειθαρχικών 

Συμβουλίων, του άρθρου 23 για τα απαραίτητα προσόντα τους 

και του άρθρου 36 για την περίπτωση παραίτησης ή έλλειψής 

τους με οποιοδήποτε τρόπο. Με τον τρόπο αυτό 

εξασφαλίζονται η εύρυθμη λειτουργία των Πειθαρχικά 

Συμβούλια Φαρμακευτικών Συλλόγων και η αδιάλειπτη άσκηση 

πειθαρχικού ελέγχου από μέρους τους. 

 



Άρθρο 71 Με την προτεινόμενη διάταξη αναλύεται η διαδικασία που 

ακολουθείται έπειτα από μία καταγγελία και καθορίζεται ο 

τρόπος ενημέρωσης του καταγγελλόμενου, εκδίκασης της 

υπόθεσης ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, η 

μυστικότητα των συνεδριάσεων και η τήρηση πρακτικών, 

χειρόγραφων ή απομαγνητοφωνημένων ή ηλεκτρονικών, και 

απαριθμούνται οι πειθαρχικές ποινές και πρόστιμα, με 

πρόβλεψη της δυνατότητας άσκησης ενδικοφανούς 

προσφυγής κατ’ αυτών ενώπιον του Π.Φ.Σ.. Με τον τρόπο αυτό 

τίθεται ένα σαφές πλαίσιο στον ασκούμενο πειθαρχικό έλεγχο, 

εξασφαλίζεται η πλήρης καταγραφή σε πρακτικά της 

πειθαρχικής διαδικασίας και διασφαλίζονται πλήρως τα 

δικαιώματα πλήρους ενημέρωσης - ακρόασης του 

καταγγελλόμενου, αλλά και η δυνατότητά του να προσβάλλει 

την εις βάρος του πειθαρχική απόφαση. 

 

Άρθρο 72 Με την προτεινόμενη διάταξη περιγράφονται αναλυτικά η 

δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά των 

αποφάσεων των Πειθαρχικών Συμβουλίων ενώπιον του 

Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου στον τιμωρηθέντα 

φαρμακοποιό, ειδάλλως, σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της 

προθεσμίας, οι αποφάσεις αυτές καθίστανται άμεσα 

εκτελεστές. Αποφάσεις του Ανώτατου Φαρμακευτικού 

Πειθαρχικού Συμβουλίου προσβάλλονται στο κατά τόπον 

αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο. Με τον τρόπο αυτό 

προβλέπονται όλες οι αναγκαίες δικλίδες ασφαλείας για την 

άσκηση αντικειμενικού πειθαρχικού ελέγχου επί των μελών 

των φαρμακευτικών συλλόγων. 

 

Άρθρο 73 Με την προτεινόμενη διάταξη εισάγεται η διαιτητική επίλυση, 

με το οικείο πειθαρχικό συμβούλιο σε ρόλο διαιτητή, των 

διαφορών μεταξύ φαρμακοποιών ή μεταξύ φαρμακοποιών και 

τρίτων, με σκοπό την ανάδειξη εναλλακτικών, εξωδικαστικών 

μεθόδων επίλυσής τους. 

 

Άρθρο 74 Με την προτεινόμενη διάταξη συνίσταται Ανώτατο 

Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο. Επίσης, γίνεται 

αναφορά στα μέλη αυτού, στις συνεδριάσεις και στη σύνθεσή 

του και περιγράφεται η σφραγίδα του. Στόχος της διάταξης 

είναι η πρόβλεψη ενός δευτεροβάθμιου πειθαρχικού οργάνου, 

για τη διασφάλιση της νομιμότητας και της αντικειμενικότητας 



του πειθαρχικού ελέγχου των μελών των φαρμακευτικών 

συλλόγων. 

 

Άρθρο 75 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η θητεία των μελών του 

Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου ως 

τριετής, με δυνατότητα επανεκλογής, άρχουσα ταυτόχρονα με 

τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Περαιτέρω 

προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή των άρθρων 24 έως 31 για 

την εκλογή των μελών του Ανώτατου Φαρμακευτικού 

Πειθαρχικού Συμβουλίου, του άρθρου 23 για τα απαραίτητα 

προσόντα τους και του άρθρου 36 για την περίπτωση 

παραίτησης ή έλλειψής τους με οποιοδήποτε τρόπο. Με τον 

τρόπο αυτό διασφαλίζεται η αντικειμενική και 

αντιπροσωπευτική επάνδρωση του εν λόγω Συμβουλίου και, 

συνεπώς, η εύρυθμη λειτουργία του και η απόδοση 

ουσιαστικής πειθαρχικής δικαιοσύνης. 

 

 

Άρθρο 76 

Με την προτεινόμενη διάταξη γίνεται μνεία στο ασυμβίβαστο, 

ήτοι η ιδιότητα του μέλους των Πειθαρχικών Συμβουλίων των 

Φαρμακευτικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς δεν δύναται 

να συμπίπτει με την ιδιότητα του μέλους του Ανωτάτου 

Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου. Σκοπός της διάταξης 

είναι η εξασφάλιση της διαφάνειας κατά την άσκηση του 

πειθαρχικού ελέγχου, καθώς στη συντριπτική τους πλειοψηφία 

οι πρωτοβάθμιες πειθαρχικές ποινές θα αφορούν μέλη των 

πολυπληθέστερων Φαρμακευτικών Συλλόγων Αθηνών και 

Πειραιώς, συνεπώς η δευτεροβάθμια κρίση τους δεν είναι 

δυνατόν να γίνεται από άτομα που συμμετείχαν στην έκδοση 

της πρωτοβάθμιας πειθαρχικής απόφασης. 

 

Άρθρο 77 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα 

σύστασης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) με 

την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικών Επιστημονικών 

Ερευνών», με απόφαση του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ., διοικούμενου από 

Δ.Σ. τριετούς θητείας που ορίζεται ομοίως με απόφαση του Δ.Σ. 

του Π.Φ.Σ.. Το συσταθησόμενο ν.π.ι.δ. θα εδρεύει στην Αθήνα, 

θα διαθέτει στρογγυλή σφραγίδα σε ελληνική και αγγλική 

έκδοση και θα αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στη μελέτη και 

προαγωγή επιστημονικών θεμάτων που αφορούν σε ζητήματα 

υγείας και φαρμάκου και στην πιστοποιημένη εκπαίδευση των 

φαρμακοποιών και των βοηθών τους. Το ν.π.ι.δ. θα στελεχωθεί 

από εμπειρογνώμονες με ειδικές γνώσεις φαρμακευτικής, 



νομικούς, εμπειρογνώμονες επί ασφαλιστικών και οικονομικών 

θεμάτων και διοικητικό προσωπικό, οι οποίοι θα προσληφθούν 

με απόφαση του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ.. Σκοπός της διάταξης είναι η 

προαγωγή της μελέτης επιστημονικών θεμάτων που αφορούν 

ζητήματα υγείας και φαρμάκου. 

 

Άρθρο 78 Με την προτεινόμενη διάταξη γίνεται αναφορά στις 

καταργούμενες διατάξεις.  

 

 

Άρθρο 79 

Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η συνέχιση λειτουργίας 

του ήδη συγκροτηθέντος Ανώτατου Φαρμακευτικού 

Πειθαρχικού Συμβουλίου μέχρι τη λήξη της θητείας του. 

 

Άρθρο 80 Με την προτεινόμενη διάταξη γίνεται αναφορά στις 

καταργούμενες διατάξεις.  

 

Άρθρο 81 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται πως η ισχύς του 

παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

ENOTHTA Δ:  Έκθεση γενικών συνεπειών  

 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙ

Α 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜ
ΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚ
ΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ

Ο 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ

Ν 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗ

Σ 
ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων            

Μείωση δαπανών x   x  x     

Εξοικονόμηση 
χρόνου 

          

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότη
τα 

 x  x  x     

Άλλο           



ΕΜΜΕΣ
Α 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 

υπηρεσιών 
   x x      

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών 

  x   x     

Αυξημένη 
αξιοπιστία / 

διαφάνεια θεσμών 
          

Βελτιωμένη 
διαχείριση 
κινδύνων 

 x  x       

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Εν γένει το σύνολο των διατάξεων κατατείνει σαφώς και ξεκάθαρα στην καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση των 
φαρμακοποιών στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και στον Π.Φ.Σ. και στη βέλτιστη λειτουργία των 
Φαρμακευτικών Συλλόγων και του Π.Φ.Σ. κατά τρόπο αφενός μεν απολύτως σύγχρονο, αποτελεσματικό και 
διαφανή, αφετέρου δε που να προσιδιάζει στον διφυή χαρακτήρα τους ως νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου, σωματειακής μορφής. 

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙ

Α 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜ
ΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ
Σ ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ

Ο 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ

Ν 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ
Α 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗ

Σ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Σ ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασί

α 
          

Υποδομή / 
εξοπλισμός 

          

Προσλήψεις 
/ 

κινητικότητα 
          

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 
εμπλεκομέν

ων 

          

Άλλο           

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ

Α & 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΤΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 

          

Διαχείριση 
αλλαγών 
κατά την 
εκτέλεση 

          

Κόστος 
συμμετοχής 

στη νέα 
ρύθμιση 

          



Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.  
 

 
 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙ

Α 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ
Σ ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ

Ο 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ

Ν 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ
Α 

ΚΙΝΔΥΝΟ
Ι 

ΡΥΘΜΙΣΗ
Σ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ
Η 

ΚΙΝΔΥΝΩ
Ν 

Αναγνώριση 
/ εντοπισμός 

κινδύνου 
          

Διαπίστωση 
συνεπειών 
κινδύνων 

στους 
στόχους 

          

Σχεδιασμός 
αποτροπής / 
αντιστάθμισ
ης κινδύνων 

          

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩ

Ν 

Πιλοτική 
εφαρμογή 

          

Ανάδειξη 
καλών 

πρακτικών 
κατά την 

υλοποίηση 
της ρύθμισης 

          

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 
κινδύνων 

          

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
Το εν θέματι σχέδιο νόμου δεν εγκυμονεί κινδύνους, καθώς οι ρυθμίσεις του διασφαλίζουν πλήρως τα 
δικαιώματα όλων των κοινωνικών ομάδων στις οποίες αφορά. 
 



 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική 

επισύναψη).  

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης 

και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 

 - 

 

ENOTHTA ΣT:  Έκθεση νομιμότητας  

 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 Άρθρα 2, 5, 12, 21 και 25 του Συντάγματος. 

25. Ενωσιακό δίκαιο  

 
      
      

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

 

 
      
      

Κανονισμός 

 

 
      
      

Οδηγία 

 

      
 
      

Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών  

      
      

Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 
      

Διεθνείς συμβάσεις 

 



27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 
      
      

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 
δικαστήριο  
(αναφέρατε) 

 

 
 
      

Ανεξάρτητη Αρχή 
(αναφέρατε) 

 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 
 
      

Νομολογία Δικαστηρίου 
Ε.Ε. 

 

      
      

Νομολογία Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 
 
      

Άλλα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή δικαστήρια ή 
διαιτητικά όργανα 

 

 

  


