
                            Αθήνα, 20 Μαΐου 2020 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

                               ΝΠΔΔ 

  

Αριθμ. Πρωτ. 1704 

 

Προς :  

1. Τακτικούς Αντιπροσώπους των Φαρμακευτικών Συλλόγων στον Π.Φ.Σ. 

2. Αναπληρωματικούς Αντιπροσώπους των Φαρμακευτικών Συλλόγων στον 

Π.Φ.Σ. 

3. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της χώρας 

 

Θέμα: «Προκήρυξη αρχαιρεσιών για την εκλογή του δεκαπενταμελούς 

Συμβουλίου του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ., καθώς και 4 τακτικών και 4 αναπληρωματικών 

μελών του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου. Προθεσμία 

υποβολής υποψηφιοτήτων και συνδυασμών» 

  

 Σας αποστέλλουμε συνημμένα αντίγραφο του αποσπάσματος πρακτικών του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ. της 15
ης

 Μαΐου 2020. 

Δυνάμει των υπ’ αριθμόν 1 και 2 αποφάσεών του, το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. 

προκηρύσσει αρχαιρεσίες για την 25
η
 Ιουλίου 2020, ημέρα Σάββατο, και σε 

περίπτωση ελλείψεως απαρτίας για την 26
η
 Ιουλίου 2020, ημέρα Κυριακή, για την 

ανάδειξη: 

1. Δεκαπέντε (15) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ. 

2. Τεσσάρων (4) τακτικών και τεσσάρων (4) αναπληρωματικών μελών του 

Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατά την εξής αναλογία: 

α) Τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη από τους τακτικούς 

αντιπροσώπους του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, και 

β) Ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος από τους τακτικούς 

αντιπροσώπους του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιώς. 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_iiluUEluqEA/R9azs5KQbgI/AAAAAAAAAAM/iQoPv6m4Jwo/s1600/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF.jpg&imgrefurl=http://grizaniotis.blogspot.com/2010/01/10_28.html&usg=__6Z93BlfP684HVcWKxwJMMua7g2k=&h=430&w=448&sz=57&hl=el&start=0&zoom=1&tbnid=fsG0nY9eg5bHlM:&tbnh=127&tbnw=132&ei=flE4TYHJLces8gPkr7StCA&prev=/images?q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B1&hl=el&gbv=2&biw=1345&bih=523&output=images_json&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=285&vpy=56&dur=1622&hovh=220&hovw=229&tx=101&ty=133&oei=g1E4Te-wFYGt8gOricWcCA&esq=1&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:0


Το Δ.Σ. ενέκρινε τον καταρτισθέντα κατάλογο των εχόντων δικαίωμα ψήφου 

αντιπροσώπων των Φαρμακευτικών Συλλόγων της χώρας, τακτικών και 

αναπληρωματικών, και όρισε ως ημερομηνία αναρτήσεως του ως άνω πίνακα την 24
η
 

Μαΐου 2020, ημέρα Κυριακή, στα γραφεία του Π.Φ.Σ. (Πειραιώς αρ. 134 και 

Αγαθημέρου, Αθήνα).  

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3601/1928 και στον Εσωτερικό 

Κανονισμό του Π.Φ.Σ., αποφασίστηκε ότι η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας 

και των δηλώσεων των συνδυασμών θα πρέπει να λάβει χώρα στον Π.Φ.Σ. 

(προκειμένου να γίνουν δεκτές) μέχρι και την 15.00 της 24
ης

 Ιουνίου 2020, ημέρα 

Τετάρτη.     

Σας γνωρίζουμε επιπροσθέτως ότι οι επιθυμούντες να υποβάλουν υποψηφιότητα 

για μέλος α) του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ. και β) του Ανώτατου 

Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου (τακτικό ή αναπληρωματικό), θα πρέπει 

ρητώς, σαφώς και ορισμένως να αναφέρουν στην αίτηση υποψηφιότητας που θα 

υποβάλουν, για ποιο αξίωμα θέτουν υποψηφιότητα, ως επίσης με ποιο συνδυασμό 

κατέρχονται ως υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες, άλλως κατέρχονται ως ανεξάρτητοι – 

μεμονωμένοι υποψήφιοι. Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να φέρει υπογραφή και 

σφραγίδα του φαρμακείου του τακτικού αντιπροσώπου. Στην αίτηση το όνομα του 

υποψηφίου θα πρέπει να αναγράφεται στην κανονική μορφή και όχι στο υποκοριστικό 

του, το δε υποκοριστικό όνομα μπορεί να αναφέρεται εντός παρενθέσεως μετά το κύριο 

όνομα. 

Επίσης, έκαστος συνδυασμός που επιθυμεί να κατέλθει στις αρχαιρεσίες, θα 

πρέπει να υποβάλει δήλωση – κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων 

που περιλαμβάνονται σε αυτόν (άρθρο 22 του Ν. 3601/1928 ως σήμερα ισχύει), μέχρι 

την ως άνω προθεσμία (15.00 της 24
ης

 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη). Η δήλωση 

αυτή θα πρέπει να αναφέρει τον τίτλο του συνδυασμού, ο οποίος θα αναγράφεται στα 

ψηφοδέλτια. Στην περίπτωση που υφίσταται σήμα του συνδυασμού, θα πρέπει να 

αποτυπώνεται στην εν λόγω δήλωση.  

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και οι δηλώσεις των συνδυασμών δύνανται να 

υποβληθούν από τον υποψήφιο ή/και τον εκπρόσωπο του συνδυασμού, στον Π.Φ.Σ., 

εντός της ανωτέρω ορισμένης προθεσμίας, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αποστολής 

αυτών, είτε ταχυδρομικώς, είτε με ΦΑΞ, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(έχοντας υποχρεωτικά προηγουμένως σκαναριστεί).   

 



Επί σκοπώ ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών όλων των υποψηφίων και των 

συνδυασμών εν όψει των Αρχαιρεσιών και ενημέρωσή Σας για το εκλογικό πρόγραμμά, 

τις θέσεις και τις προτάσεις τους, ο Π.Φ.Σ. θα γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας 

Σας που έχει στην διάθεσή του και του έχετε νομίμως διαθέσει (διεύθυνση, σταθερό 

τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε όποιον υποψήφιο ή/και 

συνδυασμό τα ζητήσει εγγράφως από τον Π.Φ.Σ. Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε 

να γνωστοποιηθούν τα στοιχεία αυτά, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγγράφως 

την Γραμματεία του Π.Φ.Σ. σχετικώς, το αργότερο μέχρι την 26
η
 Μαΐου 2020, 

ημέρα Τετάρτη, και ώρα 15.00. Στην περίπτωση αυτή ο Π.Φ.Σ. θα γνωστοποιήσει 

στους αιτούντες μόνο το ονοματεπώνυμο σας καθώς και τον Φαρμακευτικό Σύλλογο 

όπου είστε μέλη. Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, ο 

Π.Φ.Σ. θα γνωστοποιήσει τα ανωτέρω στοιχεία σας στους αιτούντες, ως ορίζεται 

ανωτέρω.   

Για κάθε πληροφορία – ζήτημα που αφορά τη διαδικασία και την κείμενη  

νομοθεσία των αρχαιρεσιών του Π.Φ.Σ., παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στον κ. Ηλία 

Δημητρέλλο, Νομικό Σύμβουλο του Π.Φ.Σ. 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.  

 

Με εκτίμηση 

 

           

 


