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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ
ΝΠΔΔ
Αρηζκ. Πρφη. 2745
Προς
Σοσς Φαρκαθεσηηθούς σιιόγοσς ηες Υώρας

Θέκα : «Εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 222 ηος Ν. 4281/2014 για ηην
ςποσπέωζη δήλωζηρ ηηρ πεπιοςζιακήρ ηοςρ καηάζηαζηρ ηος Πποέδπος και ηων
Ανηιπποέδπων ηων Φαπμακεςηικών Σςλλόγων ηηρ σώπαρ»
Δσλάκεη ηοσ άρζροσ 222 ηοσ Ν. 4281/2014 αληηθαηαζηάζεθε ηο άρζρο 1 ηοσ Ν.
3213/2003. Έηζη, ζύκθφλα κε ηο άρζρο 1 περ. η΄ σπότρεοη ζε δήιφζε ηες περηοσζηαθής
ηοσς θαηάζηαζες, ηφλ ζσδύγφλ ηοσς θαη ηφλ αλήιηθφλ ηέθλφλ ηοσς είλαη : «Οη
Πξόεδξνη, νη Αληηπξόεδξνη, νη Δηνηθεηέο, νη Υπνδηνηθεηέο, ηα εθηειεζηηθά κέιε, νη
δηεπζύλνληεο ή εληεηαικέλνη ζύκβνπινη θαη νη Γεληθνί Δηεπζπληέο λνκηθώλ πξνζώπωλ
δεκνζίνπ δηθαίνπ, δεκνζίωλ επηρεηξήζεωλ, δεκνζίωλ νξγαληζκώλ, θαζώο θαη λνκηθώλ
πξνζώπωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ, πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή επηρνξεγνύληαη, ηαθηηθώο, από
θξαηηθνύο πόξνπο θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπο ή ηε δηνίθεζε
ηωλ νπνίωλ νξίδεη άκεζα ή έκκεζα ην Δεκόζην κε δηνηθεηηθή πξάμε ή ωο κέηνρνο.»
Ο Ν. 3601/1928, φς ηζτύεη, ρσζκίδεη ηε ιεηηοσργία ηφλ Φαρκαθεσηηθώλ
σιιόγφλ ηες τώρας. Έηζη, κέιε ηοσς είλαη οη θαρκαθοποηοί ποσ δηαηερούλ λοκίκφς
θαρκαθείο ζηελ περηθέρεηα ηοσ θάζε ζσιιόγοσ. Οη Φαρκαθεσηηθοί ύιιογοη
ιεηηοσργούλ φς ΝΠΔΔ θαη δηοηθούληαη από ηο Δηοηθεηηθό σκβούιηο. Η εθιογή ηοσ
Δ.. θαη ηφλ Πεηζαρτηθώλ σκβοσιίφλ ιακβάλεη τώρα ζε ηαθηηθή ζσλεδρίαζε ηφλ
ζσιιόγφλ, κε κσζηηθή υεθοθορία θαη ασηοπρόζφπε παροσζία ηφλ υεθοθόρφλ, ηο
πρώηο δεθαπελζήκερο ηοσ κήλα Νοέκβρε θάζε ηρηεηίας (άρζρο 22).
ύκθφλα κε ηο άρζρο 45 ορίδεηαη όηη : «Πόξνη ηνπ Σπιιόγνπ είλαη: 1. Αη
ηαθηηθαί θαη εηδηθαί εηζθνξαί ηωλ κειώλ απηνύ ζπκθώλωο πξνο ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ

47. 2. Δωξεαί θαη θιεξνδνηήκαηα πξνο ηνλ Σύιινγνλ. 3. Χξεκαηηθά πξόζηηκα
επηβαιιόκελα ππό ηνπ πεηζαξρηθνύ ζπκβνπιίνπ εηο κέιε ηνπ Σπιιόγνπ.»
σλεπώς:
1ολ. Οη Φαρκαθεσηηθοί ύιιογοη δηοηθούληαη από ηο Δηοηθεηηθό σκβούιηο, ηο
οποίο εθιέγεηαη από ηοσς θαρκαθοποηούς κέιε ηοσς θαη δελ δηορίδεηαη από ηο Δεκόζηο
άκεζα ή έκκεζα.
2ολ. Οη Φαρκαθεσηηθοί ύιιογοη δελ τρεκαηοδοηούληαη από ηολ θραηηθό
προϋποιογηζκό, αιιά προθύπηεη ζαθώς όηη είλαη ασηοτρεκαηοδοηούκελα ΝΠΔΔ.
Καηόπηλ ηφλ αλφηέρφ θρολούκε όηη θαζίζηαηαη ζαθές όηη οη Πρόεδροη θαη οη
Αληηπρόεδροη ηφλ Φαρκαθεσηηθώλ σιιόγφλ ηες τώρας δελ είλαη σπότρεοη ζε σποβοιή
δειώζεφς ηες περηοσζηαθής ηοσ θαηάζηαζες θαη’ άρζρολ 222 ηοσ Ν. 4281/2014 κε ηο
οποίο αληηθαηαζηάζεθε ηο άρζρο 1 ηοσ Ν. 3213/2003 (περ. η΄).
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