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                                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` 

                            ΟΝΟΜΑΣΙΑ - Ε∆ΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ 

                                       

                                            ΑΡΘΡΟ 1ο 

 

Ο Φαρµακευτικός Σύλλογος Xίου, είναι νοµικό πρόσωπο 

δηµοσίου δικαίου και  λειτουργεί σύµφωνα µε την ισχύουσα κάθε 

φορά Φαρµακευτική Νοµοθεσία και ειδικότερα µε τις διατάξεις 

περί "Φαρµακευτικών Συλλόγων" και του Κανονισµού αυτού. 

 

  Η έδρα του Φαρµακευτικού Συλλόγου Χίου είναι η πόλη και ο 

∆ήµος της Χίου και επί της οδού ∆ηµογεροντίας, αριθµ.14, 2ος 

όροφος, η δε περιφέρειά του είναι εκείνη του Νοµού Χίου,  

 

                                        ΑΡΘΡΟ 2ο 

 

   Ο Σκοπός του Φ.Σ.X. είναι ο καθορισµένος από τις σχετικές 

διατάξεις της "περί φαρµακευτικών συλλόγων" νοµοθεσίας και 

ιδιαίτερα του ν. 3601/5.10/6/1928 όπως αυτός τροποποιήθηκε και 

ισχύει, ιδίως µε τον ν. 1316/83 και όπως αναλυτικά περιγράφεται 

και µε το άρθρο αυτό του Εσωτερικού Κανονισµού. 

 

Ειδικότερα, και µέσα στα πλαίσια του σκοπού που 

αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο και στο άρθρο 7 του ν. 

3601/28 όπως ισχύει σήµερα, ο ΦΣX µπορεί ενδεικτικά:  

 

α) Να επιδιώκει την ενότητα των µελών των φαρµακοποιών 

µε κοινωνικές, πνευµατικές και άλλες εκδηλώσεις και ενέργειες, 

την επαγγελµατική τους κατοχύρωση και επιστηµονική τους 

ανάπτυξη και αναγνώριση και γενικότερα την ανύψωση του 

βιοτικού τους επιπέδου.  
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β) Να δραστηριοποιείται συνδικαλιστικά υπέρ των µελών του 

µε κάθε νόµιµο µέσο διεκδικώντας για λογαριασµό τους από την 

πολιτεία και κάθε αρχή την κατοχύρωση των επαγγελµατικών τους 

συµφερόντων και αιτηµάτων, διασφαλίζοντας τα κεκτηµένα τους 

δικαιώµατα και τις επαγγελµατικές και συνδικαλιστικές τους 

κατακτήσεις, εξυπηρετώντας και κάθε άλλη ανάγκη τους σε σχέση 

µε το επαγγελµατικό συµφέρον των µελών του,  

 

γ) Να παρεµβαίνει υπέρ των Μελών του, όταν αυτά 

βρίσκονται σε νοµιµότητα, σε σχέση µε το επάγγελµά τους, σε κάθε 

∆ικαστική, ∆ιοικητική, Αστυνοµική ή άλλη Αρχή, καθώς και σε κάθε 

οργανισµό, ΝΠ∆∆, Ασφαλιστικό Ταµείο ή οργανισµό, Τράπεζες και 

γενικά σε κάθε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει σχέση µε 

τις δραστηριότητες των Φαρµακοποιών, όσο αφορά την άσκηση 

του επαγγέλµατός τους και του φαρµακευτικού λειτουργήµατος, 

 

δ) Να εκπροσωπεί τα µέλη του φαρµακοποιούς, εάν αυτό 

ζητείται και εφόσον συντρέχει η πρὁπόθεση της παραγράφου (γ) 

σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 5, ενώπιον όλων των 

προσώπων που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο,  

 

ε) Να ενηµερώνει, βοηθάει, καταρτίζει και επιµορφώνει τα 

µέλη του πάνω σε κάθε θέµα επιστηµονικό, εµπορικό, φορολογικό, 

δηµοσιονοµικό, έρευνας ή νοµοθετικό, νοµικό και συνδικαλιστικό µε 

κάθε µέσο, ακόµη και µε την έκδοση περιοδικού, βιβλίων και 

εντύπων γενικά, την πραγµατοποίηση σεµιναρίων, συναντήσεων 

και διαλέξεων ή επιστηµονικών ανακοινώσεων, σύµφωνα µε τα 

ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 10 του Κανονισµού αυτού,  

 

στ) Να συνεργάζεται µε κάθε είδους επιστηµονικά ιδρύµατα 

και Οργανώσεις που έχουν σχέση µε την φαρµακευτική επιστήµη: 

Πανεπιστήµια ή άλλα Ανώτατα ή Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 

της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, να συµβάλλει στην ανάπτυξη του 

µορφωτικού και επιστηµονικού επιπέδου των µελών του, είτε µέσω 

ή µαζί µε τα παραπάνω αναφερόµενα Ιδρύµατα και Οργανώσεις, 

είτε µόνος του, είτε µε συνεργασία σε όλους τους τοµείς µε άλλους 



 3

Φαρµακευτικούς Συλλόγους της Χώρας και ιδιαίτερα µε τον 

Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο,  

 

ζ) Να ενηµερώνει τις Κρατικές Υπηρεσίες, τα κάθε φορά 

Κυβερνητικά Οργανα, τα επίσηµα πολιτικά κόµµατα και 

οργανώσεις πάνω στις επαγγελµατικές και συνδικαλιστικές 

επιδιώξεις των µελών του και να ζητά βοήθεια και συνεργασία 

από αυτά, καθώς και να αµύνεται νόµιµα για την προάσπιση των 

παραπάνω συµφερόντων και ελευθεριών των µελών του,  

 

η) Να βοηθάει και συµβουλεύει το αρµόδιο Υπουργείο στο 

νοµοθετικό του έργο που έχει σχέση µε φαρµακευτικά θέµατα και 

εφόσον του ζητηθεί και στον βαθµό που η συµβολή του αυτή δεν 

θίγει τις αρµοδιότητες του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου,  

 

θ) Να συµβάλει στα γενικότερα κοινωνικά θέµατα και σε 

εκείνα που άπτονται της ∆ηµόσιας Υγείας, όπως θέµατα 

περιβάλλοντος, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης κ.ά. 

 

 

                                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β` 

 

                                ΜΕΛΗ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

 

                                            ΑΡΘΡΟ 3ο 

                                         

                                        ΜΕΛΗ ΤΑΚΤΙΚΑ 

 

 

  Ο Φ.Σ.Χ. αποτελείται από τους Φαρµακοποιούς που είναι 

εγκατεστηµένοι επαγγελµατικά στην περιφέρεια του Συλλόγου, 

όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 1.2. του Κανονισµού αυτού 

και οι οποίοι εγγράφονται υποχρεωτικά µέλη του σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του ν. "περί Φαρµακευτικών. 

Συλλόγων». Κάθε εγγραφόµενος στον ΦΣΧ φαρµακοποιός 

καθίσταται αυτοδικαίως και µέλος του «∆ιανεµητικού 

Λογαριασµού Μελών Φαρµακευτικού Συλλόγου Χίου», 
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αναλαµβάνοντας τις εκ τούτου απορρέουσες υποχρεώσεις και 

απολαµβάνοντας τα προβλεπόµενα σε αυτόν δικαιώµατα. 

 

 

                                      ΑΡΘΡΟ 4ο 

                                  

                          ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ, ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ 

 

Ο Φ.Σ.Χ. έχει το δικαίωµα, µε απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης των Τακτικών του Μελών, που παίρνεται µε 

πλειοψηφία των 3/4 των ψηφισάντων µελών στην συνηθισµένη 

απαρτία, να ανακηρύσσει Επίτιµα Μέλη, ∆ωρητές και Ευεργέτες 

του Συλλόγου, τις παρακάτω κατηγορίες προσώπων:  

 

α) Επίτιµα µέλη αναγορεύονται Φαρµακοποιοί ή άλλοι Ειδικοί 

Επιστήµονες Έλληνες ή Αλλοδαποί, οι οποίοι προσέφεραν, 

προσφέρουν ή διέπρεψαν στην Φαρµακευτική Επιστήµη ή 

προσέφεραν σπουδαίο έργο στην όλη ανάπτυξη και ποιοτική 

αναβάθµιση του Έλληνα Φαρµακοποιού.  

 

β) ∆ωρητές ανακηρύσσονται τα πρόσωπα εκείνα (φυσικά ή 

νοµικά) που προσφέρουν στο Ταµείο του Συλλόγου ποσά άνω των 

1000 ευρώ  υπέρ του Συλλόγου ή των Μελών του και 

 

γ) Ευεργέτες δε, εκείνα τα πρόσωπα που δωρίζουν υπέρ των 

σκοπών του Συλλόγου ποσά από 6.000 ευρώ και άνω ή ακίνητα ή 

κινητά µεγάλης αξίας. Τα πρόσωπα αυτά, ανάλογα µε το ύψος της 

προσφοράς τους ανακηρύσσονται Ευεργέτες ή Μεγάλοι Ευεργέτες. 

 

Η απονοµή των ανωτέρω τιµητικών διακρίσεων γίνεται σε 

ειδική τελετή ανάλογη της τιµής που απονεµήθηκε, έπειτα από την 

αναφερθείσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφάσισε 

µετά από σχετική εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τα 

παραπάνω τιµηθέντα πρόσωπα, έχουν δικαίωµα να 

παραβρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις του Φ.Σ.Π. χωρίς όµως 

να ψηφίζουν, καθώς και στις κοινωνικές και επιστηµονικές 

δραστηριότητες του Συλλόγου. 
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                                           ΑΡΘΡΟ 5ο 

                                     

                                  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

 

Οι φαρµακοποιοί, τακτικά µέλη του Φ.Σ.Χ. δικαιούνται να 

µετέχουν στην δράση του συνδικαλιστικού - επαγγελµατικού τους 

Οργάνου, καθώς και στην επιστηµονική, κοινωνική και µορφωτική 

ζωή του, να συµµετέχουν στις εκλογές των οργάνων του, να 

ελέγχουν τις πράξεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, να 

εναντιώνονται σε ενέργειες µη νόµιµα εκλεγµένων Οργάνων, να 

ζητούν την βοήθεια του Συλλόγου τους σε επαγγελµατικά, 

διοικητικά, λειτουργικά ή άλλα τους προβλήµατα που ανάγονται 

στην άσκηση του λειτουργήµατός τους, να ζητούν την διαιτησία 

του Συλλόγου σε τυχόν διαµάχες ή αντιθέσεις ή παράνοµες 

πράξεις που έχουν σχέση µε το επάγγελµά τους. 

 

Τα µέλη του ΦΣΧ έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν προς τον 

Σύλλογο αιτήσεις για την χορήγηση διαφόρων πιστοποιητικών ή 

βεβαιώσεων, για τα οποία είναι αρµόδιος ο Σύλλογος, καθώς και 

να τον ενηµερώνουν για επαγγελµατικές τους υποθέσεις και 

πάντα σε σχέση προς την Φαρµακευτική Νοµοθεσία, ώστε να 

µπορεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, εφόσον κρίνεται τούτο σκόπιµο, 

να παρεµβαίνει, όταν και όπου χρειάζεται. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή ο Πρόεδρος του Φ.Σ.Χ. που 

παραλαµβάνουν την παραπάνω αλληλογραφία, υποχρεούνται 

µέσα σε δεκαπέντε  (15) ηµέρες το αργότερο από την υποβολή της 

αίτησης, να χορηγούν τα διάφορα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, 

στους ενδιαφερόµενους Φαρµακοποιούς ή άλλα ενδιαφερόµενα, 

και αποδεδειγµένως έχοντα έννοµο συµφέρον πρόσωπα. 

 

Γενικά τα µέλη του ΦΣΧ µπορούν να κάνουν χρήση των 

δικαιωµάτων τους που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. "περί 

Φαρµακευτικών Συλλόγων" άρθρα 14 και επόµ. του Κεφαλαίου Γ`. 
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                                        ΑΡΘΡΟ 6ο 

                                  

                                 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

 

Τα τακτικά µέλη του ΦΣΧ υποχρεούνται να συµµορφώνονται 

µε τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας "περί Φαρµακευτικών 

Συλλόγων" των νόµων 3601/28, 1384/38 και 1316/83 και 

1539/1985 όπως αυτές συµπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν ή όπως θα ισχύουν κάθε φορά. 

 

Ειδικότερα υποχρεούνται να συµµετέχουν στις τακτικές και 

έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, ιδιαίτερα όταν αυτές αφορούν 

εκλογές Οργάνων ∆ιοίκησης του ΦΣΧ, επίλυση επαγγελµατικών 

προβληµάτων, συνδικαλιστικές και απεργιακές κινητοποιήσεις, 

διεκδικήσεις του κλάδου και άλλα σηµαντικά θέµατα που έχουν 

σχέση µε το επάγγελµα και λειτούργηµα του φαρµακοποιού. 

 

Η αποχή από τις Γενικές Συνελεύσεις της παραγράφου αυτής 

και η µη συµµόρφωση προς τις αποφάσεις των Γενικών αυτών 

Συνελεύσεων που κατά νόµο δεσµεύουν άπαντα τα µέλη του 

Φαρµακευτικού Συλλόγου, θα συνεπάγεται κυρώσεις που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 3601/28 όπως ισχύει, εν 

συνδυασµώ προς την παράγραφο 4 άρθρο 1 ν. 328/76, όπως 

επιβολή προστίµου στον αδικαιολογήτως απέχοντα από τις 

διαδικασίες φαρµακοποιό. 

 

Τα Μέλη του Φ.Σ.Χίου, είναι υποχρεωµένα να σέβονται και 

εφαρµόζουν τις Αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου τους, εφόσον αυτές 

πάρθηκαν νόµιµα σύµφωνα µε τον νόµο και τον Κανονισµό αυτό. 

Την ίδια υποχρέωση τήρησης και σεβασµού των παραπάνω 

αποφάσεων έχουν και οι απόντες ή διαφωνούντες φαρµακοποιοί 

µέλη του ΦΣΧ. 

 

Οι Φαρµακοποιοί που διατηρούν φαρµακείο - προσωπική 

επιχείρηση ή εταιρίες συστεγασµένων φαρµακείων ή εταιρείες του 

άρθρου 6 ν. 328/76 ή κληρονοµικά φαρµακεία, που έχουν την έδρα 
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τους στην περιφέρεια του ΦΣΧ κατά την διάταξη του άρθρου 1.2. 

του Κανονισµού αυτού µπορούν να υποβάλλουν τους 

λογαριασµούς τους προς τα Ασφαλιστικά Ταµεία µε τα οποία ο 

Φ.Σ.Χ. τυχόν έχει υπογράψει συλλογικές ή άλλες συµβάσεις, για την 

δε περαιτέρω κίνησή των στα αντίστοιχα Ασφαλιστικά Ταµεία 

εξουσιοδοτούν προς τούτο τον εκάστοτε Πρόεδρο του ∆.Σ., 

σύµφωνα µε τον ∆ιανεµητικό Λογαριασµό Μελών Φαρµακευτικού 

Συλλόγου Χίου. 

 

Κάθε τακτικό µέλος Φαρµακοποιός, που εγκαθίσταται στην 

περιφέρεια του ΦΣΧ, υποχρεούται να υποβάλλει στη  αρµόδια 

∆ιεύθυνση Υγείας σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της 

φαρµακευτικής νοµοθεσίας, µέσα σε 15 ηµέρες το αργότερο, 

δήλωση ότι εγκατέστησε το φαρµακείο του στην περιφέρεια του 

ΦΣΧ µε όλα τα στοιχεία της διευθύνσεώς του, συνοδεύοντάς την µε 

α) αντίγραφο του πτυχίου του, β) αντίγραφο της άδειας άσκησης 

επαγγέλµατος, γ) πιστοποιητικό εγγραφής στα µητρώα ∆ήµου ή 

Κοινότητας. 

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, µαζί µε την άδεια ίδρυσης 

φαρµακείου, την σχετική άδεια λειτουργίας - που στέλνει 

υπηρεσιακά η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, 

Πρόνοιας, καθώς και ό,τι σχετικό προβλέπει ο ν. 328/76 σε 

περίπτωση συστέγασης φαρµακείων κ.ά. φυλάσσονται στον 

ατοµικό φάκελλο του µέλους, σύµφωνα µε την ρύθµιση του 

άρθρου 14 του Κανονισµού αυτού. 

 

Οι Φαρµακοποιοί, τακτικά µέλη του Φ.Σ.Χ., είναι 

υποχρεωµένοι να γνωστοποιούν στον Σύλλογο µε έγγραφό τους 

κάθε µεταβολή της επαγγελµατικής τους κατάστασης (π.χ. αλλαγή 

διεύθυνσης, συστέγαση, ίδρυση εταιρείας, µεταστέγαση σε 

περιφέρεια άλλου Φαρµ. Συλλόγου κ.ά.) µέσα σε προθεσµία 15 

ηµερών από την επέλευση του κάθε γεγονότος. 

 

Τα µέλη του Φ.Σ.Χίου, είναι υποχρεωµένα να τηρούν χωρίς 

παρεκκλίσεις την Φαρµακευτική ∆εοντολογία. 
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Οι Φαρµακοποιοί που ανήκουν στον Φ.Σ.Χ, υποχρεούνται σε 

περίπτωση που δεν µπορούν για οποιοδήποτε λόγο να 

λειτουργήσουν αυτοπρόσωπα το Φαρµακείο τους, να 

αντικατασταθούν από άλλο αδειούχο του ΚΕΣΥ Φαρµακοποιό χωρίς 

φαρµακείο, σύµφωνα µε την Φαρµακευτική νοµοθεσία, 

γνωστοποιώντας την αντικατάσταση αυτή έγγραφα στον 

Φαρµακευτικό Σύλλογο Χίου. 

 

                              

                                        ΑΡΘΡΟ 7ο 

                          

                       ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 

                              ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΝΗΣΙΩΝ 

 

 

Οι Φαρµακοποιοί, µέλη του ΦΣΧ, που διατηρούν φαρµακείο µε 

οποιαδήποτε νοµική µορφή, σε ένα από τα παρακάτω νησιά: 

Οινούσσες, Ψαρρά, είναι υποχρεωµένοι, εκτός των γενικών 

υποχρεώσεων που ισχύουν για όλα τα τακτικά µέλη, λόγω των 

συγκοινωνιακών δυσκολιών που αντιµετωπίζουν, ιδιαίτερα λόγω 

κακοκαιρίας, να γνωστοποιούν τηλεγραφικά, πριν τις Γενικές 

Συνελεύσεις του άρθρου 6στον Πρόεδρο του ΦΣΧ την αδυναµία 

προσέλευσή τους και τον λόγο της αδυναµίας αυτής. 

 

   Ακόµη, οι ίδιοι φαρµακοποιοί θα καταθέτουν τους 

λογαριασµούς των ταµείων αυτών µέσω του συστηθησοµένου 

Σωµατείου µε την επωνυµία «∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΙΟΥ» και σε συντοµογραφία «∆ΙΛΟΦΑΡ 

Χίου», κάνοντας γι` αυτό µνεία στην σύµβαση που υπογράφουν ή 

εξουσιοδοτώντας για την υπογραφή της τον Πρόεδρο του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φαρµακευτικού Συλλόγου (ΦΣΧ), που θα 

είναι ταυτοχρόνως και Πρόεδρος του ∆Σ του ∆ΙΛΟΦΑΡΧίου. 

 

 

                                            ΑΡΘΡΟ 8ο  

                       

                       ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ 
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Η συνδικαλιστική συµπεριφορά των µελών του Συλλόγου 

Φαρµακοποιών, πρέπει να είναι η προσήκουσα σε επιστήµονες 

µέλη επιστηµονικού συλλόγου, δηλαδή να τηρείται απαρέγκλιτα η 

Φαρµακευτική δεοντολογία, να γίνεται σεβαστή η γνώµη και άποψη 

του κάθε µέλους, να υπάρχει σεβασµός στην διατύπωση 

οποιασδήποτε γνώµης, να υπάρχει ευπρέπεια και ήθος σε κάθε 

συνδικαλιστική δραστηριότητα είτε κατά την διάρκεια των 

εργασιών των Γενικών Συνελεύσεων, είτε σε άλλες εκδηλώσεις 

της δραστηριότητας αυτής. 

 

Τα µέλη του ΦΣΧ, οφείλουν σεβασµό και υπακοή στον 

Πρόεδρο της Γ.Σ. και στις αποφάσεις που παίρνει για την ευταξία 

και οµαλή λειτουργία των εργασιών των Γεν. Συνελεύσεων. 

 

 Η παράβαση των παραπάνω διατάξεων, επισύρει ανάλογα, 

την πειθαρχική δίωξη των µη συµµορφουµένων µελών, 

εφαρµοζοµένων των σχετικών διατάξεων του άρθρου 67ν του ν. 

3601 όπως αυτός ισχύει ή θα ισχύσει καθώς και των διατάξεων 

των άρθρων του Κεφαλαίου Η` του Κανονισµού αυτού. 

 

Κατά την διάρκεια των εργασιών των Γ.Σ., ο Πρόεδρος ή 

Προεδρεύων της Γ.Σ. έχει το δικαίωµα να αποφασίζει την 

παραποµπή του παραβάτη των παραπάνω διατάξεων των 

παραγράφων 8.1. και 8.2. κατευθείαν στο Πειθαρχικό Συµβούλιο, 

το οποίο δύναται να επιβάλει, εκτός των ποινών που 

προβλέπονται και πρόστιµο µέχρι του µισού του ποσού που 

καθορίζεται από την περίπτωση 3 του άρθρου 67 του νόµου "περί 

Φαρµ. Συλλόγων» 

 

Τα µέλη του ΦΣΧ υπάγονται πειθαρχικά στο Περιφερειακό 

Πειθαρχικό Συµβούλιο Περιφερείας Βορείου Αιγαίου. 

 

                                             ΑΡΘΡΟ 9ο 

                           

                       ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

                                         ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΛΩΝ 
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Τα µέλη του ΦΣΧ, είναι υποχρεωµένα να τηρούν τις διατάξεις 

του Κανονισµού αυτού, όσον αφορά τις µεταξύ τους σχέσεις στον 

τοµέα της λειτουργίας του επαγγέλµατός τους, πέρα από τις 

προβλεπόµενες σχετικές ρυθµίσεις του ν. 3601/1928 όπως ισχύει 

σήµερα ή θα ισχύει κάθε φορά. 

 

Ειδικότερα, ως προς τις σχέσεις των µελών µεταξύ τους, τα 

καθήκοντά τους, την συµβολή τους στην δηµόσια υγεία, την ευθύνη 

και την αξιοπρέπεια των µελών του ΦΣΧ, τις σχέσεις τους µε το 

κοινό κ.λπ., ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα της Ελληνικής 

Φαρµακευτικής ∆εοντολογίας που τέθηκαν σε ισχύ µε το Π.∆. 

340/93. 

 

Ο Φαρµακευτικός Σύλλογος Χίου, µε εξουσιοδοτηµένα κάθε 

φορά Οργανά του, ελέγχει την αυτοπρόσωπη παρουσία του 

φαρµακοποιού στο Φαρµακείο. Η υποκατάσταση του υπεύθυνου 

φαρµακοποιού από αναρµόδια πρόσωπα απαγορεύεται, 

επιφυλασσοµένης της διατάξεως της παραγράφου 6.8. του 

Κανονισµού αυτού, σε περίπτωση δε παράβασης της διάταξης 

αυτής, το ∆.Σ. του Συλλόγου θα είναι υποχρεωµένο, πέρα της 

πειθαρχικής δίωξης, να κρίνει και για τις παραπέρα ενέργειές του, 

εφόσον βέβαια το πρόσωπο που αναπληρώνει τον ή τους 

φαρµακοποιούς, δεν είναι νόµιµος αντικαταστάτης τους. 

  

                                         ΑΡΘΡΟ 10ο 

                 

                 ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

 

Τα µέλη του ΦΣΧ,  σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

Φαρµακευτικής Νοµοθεσίας και του άρθρου 2.2. παρ. α` και στ` 

του Κανονισµού αυτού, έχουν δικαίωµα να πραγµατοποιούν 

διαλέξεις, επιστηµονικές ανακοινώσεις, συνέδρια ετήσια ή 

έκτακτα, εκθέσεις νέων φαρµακευτικών σκευασµάτων µε 

ενηµερωτικές ηµερίδες για τα σηµαντικότερα από αυτά, κ.λπ. που 

εν γένει θα έχουν ως θέµα τους ζητήµατα της φαρµακευτικής 
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επιστήµης, έρευνας και τεχνολογίας ή θέµατα που αφορούν το 

φαρµακευτικό γενικά λειτούργηµα. Η πραγµατοποίηση των άνω 

εκδηλώσεων θα γίνεται στην αίθουσα του ΦΣΧ ή σε άλλη αίθουσα 

κατάλληλη για τους σκοπούς αυτούς, η οποία θα υποδειχθεί ως 

τοιαύτη από το Φαρµακευτικό Σύλλογο Χίου, κατόπιν εγγράφου 

αιτήσεως του ενδιαφεροµένου φαρµακοποιού προς το ∆Σ του 

Συλλόγου. Στην διοργάνωση τέτοιων εκθέσεων, διαλέξεων κλπ 

µπορεί να προβεί  µέλος του ΦΣΧ  ή άλλος επιστήµονας ειδικός, 

φαρµακοποιός ή όχι, συµπεριλαµβανοµένων και των προσώπων 

του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισµού και έχει σε κάθε 

περίπτωση την υποχρέωση να ανακοινώσει την πρόθεσή του αυτή 

στο ∆.Σ. του Συλλόγου, υποβάλλοντας την σχετική αίτηση και 

αναφέροντας ταυτόχρονα το θέµα και επιγραµµατικά το νόηµα και 

τον σκοπό της διάλεξης ή της ανακοίνωσής του. Το ∆Σ δύνται να 

απορρίψει την αίτηση για την πραγµατοποίηση των παραπάνω 

όταν τα θέµατα της εκδήλωσης αναφέρονται σε προσωπικά ή 

γενικά πολιτικά ζητήµατα ή όταν αυτή θέλει κριθεί από το ∆Σ ως 

προσβλητική, αντιεπιστηµονική, ανάρµοστη και γενικά αντίθετη 

προς την αξιοπρέπεια, το ήθος και το κοινωνικό και επιστηµονικό 

επίπεδο των φαρµακοποιών. 

 

Το ∆.Σ. αποφασίζει ως προελέχθη για την αποδοχή του 

παραπάνω αιτήµατος, και σε περίπτωση αποδοχής του, ορίζει σε 

συνεννόηση µε τον ενδιαφερόµενο, τον τόπο και τις λεπτοµέρειες 

της πραγµατοποίησης της εκδήλωσης. Οι προσκλήσεις στέλνονται 

από τον Σύλλογο, τα δε έξοδα δύνανται να βαρύνουν τον 

πρὁπολογισµό του.  

 

                         

                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ` 

                       

                        ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Φ.Σ.Χ. 

 

                                       ΑΡΘΡΟ 11ο 

                    

                                   ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ 
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  Το Μητρώο Μελών του Φαρµακευτικού Συλλόγου Χίου, που 

τηρείται από τον Σύλλογο µε ευθύνη του Γραµµατέα, είναι το 

βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν τα 

µέλη και γράφεται σε δυο αντικρυστές σελίδες, µε τον παρακάτω 

τρόπο: 

 

   Α. Στην αριστερή σελίδα περιλαµβάνονται: α) Ο αύξων 

αριθµός µητρώου, β) το όνοµα, επώνυµο, όνοµα πατέρα και 

µητέρας, όνοµα και επώνυµο συζύγου, γ) ο αριθµός, η χρονολογία 

και το Πανεπιστήµιο αποφοίτησης, δ) οι αποφάσεις ίδρυσης και 

λειτουργίας του φαρµακείου (αριθµοί και χρονολογίες), ε) η 

απόφαση άδειας άσκησης φαρµακευτικού λειτουργήµατος και για 

τους τυχόν προερχόµενους από αλλοδαπά Πανεπιστήµια, η 

αναγνώριση του πτυχίου τους,  

 

   Β. Στην δεξιά σελίδα περιλαµβάνονται: α) ο τόπος και η 

ηµεροµηνία γέννησης, β) η διεύθυνση του Φαρµακείου και της 

κατοικίας του φαρµακοποιού καθώς και οι αριθµοί τηλεφώνων 

του, γ) Οι τυχόν µεταβολές στα υπό στοιχεία β, ε και ζ της 

παραγράφου 1Α, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών της 

επωνυµίας λόγω συστέγασης ή ίδρυσης εταιρείας του άρθρου 6 ν. 

328, δ) η µεταφορά του φαρµακείου µέσα στα όρια του ∆ΣΠ ή 

εκτός της περιφερείας του, ε) η ηµεροµηνία θανάτου του 

φαρµακοποιού, τα ονόµατα των κληρονόµων του και το όνοµα του 

υπεύθυνου φαρµακοποιού κληρονοµικού φαρµακείου, στ) Οι τυχόν 

πειθαρχικές ποινές του µέλους. 

  

Οι άδειες απουσίας και προσωρινού κλεισίµατος 

τοποθετούνται σε ειδικό φάκελλο µε την σχετική ένδειξη. 

 

Τα στοιχεία της προηγουµένης παραγράφου γράφονται κατά 

την σειρά που αναφέρονται, το δε βιβλίο του Μητρώου των Μελών, 

τηρείται µε ευθύνη του Γραµµατέα, απαγορευοµένων των 

σβησιµάτων, διαγραφών, ξυσµάτων και διορθώσεων. Εάν κατά 

λάθος έγινε εσφαλµένη καταχώρηση, γίνεται σχετική αναφορά και 

υπογράφεται από τον Πρόεδρο Φ.Σ.Χ. και τον Γραµµατέα. Το 
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παραπάνω Μητρώο Μελών είναι ένα ενιαίο και χρησιµοποιείται 

και ως Μητρώο των Μελών, στο οποίο γράφονται τα µέλη από την 

σύσταση του Φαρµακευτικού Συλλόγου Χίου. Τα νέα µέλη, κάθε 

φορά, παίρνουν τον επόµενο αριθµό µητρώου, ανεξάρτητα εάν 

µέχρι αυτόν αριθµούνται και διαγραφέντες ή αποβιώσαντες. 

 

Εκτός των παραπάνω, το ∆.Σ., µπορεί να χρησιµοποιεί και 

Μητρώο Αλφαβητικό των Μελών, ως βοηθητικό. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, έχει από την διάταξη αυτή το 

δικαίωµα και την εξουσιοδότηση της Γ.Σ., να ενηµερώνει και 

συµπληρώσει το υπάρχον Μητρώο Μελών, σύµφωνα µε τις 

ρυθµίσεις των προηγουµένων παραγράφων του άρθρου αυτού. 

 

                                           ΑΡΘΡΟ 12ο 

          

                            ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΜΕΛΟΥΣ 

 

Στον Φ.Σ. Χίου, τηρείται Ατοµικός Φάκελλος Μέλους, µε 

αύξοντα αριθµό εκείνον του Μητρώου Μελών, που αντιστοιχεί στο 

Μέλος. Στον Ατοµικό Φάκελλο Μέλους (Α.Φ.Μ.) τοποθετούνται, 

εκτός από τα αναφερόµενα στο άρθρο 6 του Κανονισµού αυτού 

δικαιολογητικά, όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται και 

αφορούν τα στοιχεία του άρθρου 12 παράγραφος 1Α και 1Β και 

αναφέρονται στο Μέλος. 

 

Οι ΑΦΜ τηρούνται µε ευθύνη του Γραµµατέα στο 

πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που φαρµακοποιός χάσει για 

οποιονδήποτε λόγο την ιδιότητα του Μέλους του Φ.Σ.Χ., ο ΑΦΜ 

κλείνεται µε σηµείωση που υπογράφεται εξωτερικά και 

τοποθετείται στο Αρχείο. 

 

 

                                          ΑΡΘΡΟ 13ο 

         

                                         ΒΙΒΛΙΑ Φ.Σ.Χ. 
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   Κατά τον νόµο και τον Κανονισµόν αυτόν, ο Φ.Σ.Χίου, τηρεί 

τα παρακάτω βιβλία και Φακέλλους: 

 

       α) Μητρώο Μελών,  

β) Ατοµικούς Φακέλλους των Μελών,  

γ) Φακέλλους Αρχείου,  

δ) Αλφαβητικό Ευρετήριο Μελών του Συλλόγου,  

ε) Βιβλίο Πρωτοκόλλου, στ) Βιβλίο Πρακτικών Γενικών 

Συνελεύσεων,  

ζ) Βιβλίο Πρακτικών ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  

η) Φάκελλοι δικαιολογητικών Γεν. Συνελεύσεων,  

θ) Τα από το άρθρο 44 ν. 3601/28 και του άρθρου 31 του 

Κανονισµού αυτού οριζόµενα Βιβλία,  

ι) Βιβλίο παρακολουθήσεως εισπράξεων εισφορών και 

προστίµων,  

κ) διάφορα Βιβλία που ορίζονται από ειδικούς νόµους για τα 

ΝΠ∆∆ ή το ∆.Σ. ως βοηθητικά µε απόφασή του. 

 

Η φροντίδα και ευθύνη της κανονικής τήρησης των βιβλίων 

ανήκει στους υπαλλήλους του ΦΣΧ που ορίζονται για τον σκοπό 

αυτό από το ∆.Σ. του Συλλόγου καθώς και τα καθοριζόµενα από 

τον Νόµο και τον Κανονισµό µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω πρόσωπα, για την κανονική 

τήρηση των Βιβλίων και Φακέλλων ευθύνη έχει και ο Πρόεδρος του 

Φ.Σ.Χ., ο οποίος έχει την γενική επίβλεψη και εποπτεία στην όλη 

λειτουργία του Συλλόγου. 

 

Τα βιβλία και οι Φάκελλοι αριθµούνται και µονογράφονται 

από τον Πρόεδρο και Γραµµατέα (ως προς τους Φακέλλους είναι 

δυνητική η αρίθµηση και η µονογραφή), κάθε δε πληρωµή 

ενεργείται µε εντολή του Προέδρου και Γραµµατέα. 

 

Ο Ταµίας κωλυόµενος αναπληρώνεται από µέλος του 

Συλλόγου που υποδεικνύει ο Πρόεδρος και εγκρίνεται από το ∆. 

Συµβούλιο, σε περίπτωση δε επείγουσας περίπτωσης, το ∆.Σ. 

αντικαθιστά τον Ταµία προσωρινά µε ένα από τα µέλη του (άρθρο 

44 ν. 3601/28). 
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                                              ΑΡΘΡΟ 14ο 

        

                         ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 

   

Στα Γραφεία του Φ.Σ.Χ. τηρείται ειδικό Βιβλίο Γενικού 

Πρωτοκόλλου, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα εισερχόµενα και 

εξερχόµενα έγγραφα του Συλλόγου. Το Πρωτόκολλο τηρείται από 

τον, γι` αυτό τον σκοπό, οριζόµενο υπάλληλο του Φ.Σ.Χ. µε την 

επίβλεψη και ευθύνη του Γραµµατέα. 

 

Τα εισερχόµενα έγγραφα του Συλλόγου θέτονται υπόψει του 

Προέδρου, χαρακτηρίζονται και πρωτοκολλούνται από τον 

αρµόδιο υπάλληλο. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η µη 

πρωτοκόλληση εγγράφου που φθάνει στον Φ.Σ.Χ., από 

οποιαδήποτε Αρχή ή Πρόσωπο και εάν προέρχεται το έγγραφο, η 

επιστολή, αίτηση, αναφορά ή οτιδήποτε άλλο υποβάλλεται προς 

τον Σύλλογο. 

 

 Ο Φαρµακευτικός Σύλλογος Χίου, αλληλογραφεί απ` ευθείας 

µε όλες τις Αρχές του Κράτους και µε οποιοδήποτε Πρόσωπο 

φυσικό ή νοµικό. Τα έγγραφα του Συλλόγου υπογράφονται από τον 

Πρόεδρο και τον Γραµµατέα, σφραγίζονται µε την σφραγίδα του 

Συλλόγου και αποστέλλονται στον προορισµό τους ταχυδροµικά, 

απλά ή συστηµένα ή επί αποδείξει ή µε επίδοση από αρµόδιο 

υπάλληλο του Φ.Σ.Χ. τηρουµένου γι` αυτό του από το άρθρο 14 στ` 

βιβλίου. 

 

                                             ΑΡΘΡΟ 15ο 

     

                                         ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ Φ.Σ.Χ. 

 

Ολα τα εισερχόµενα έγγραφα του Φ.Σ.Χ. καθώς και τα 

αντίγραφα των εξερχοµένων εγγράφων, φυλάσσονται στο Αρχείο, 

εκτός από εκείνα που αφορούν τα Μέλη του Συλλόγου, που 

ταξινοµούνται στους ΑΦΜ. Στο Αρχείο επίσης φυλάσσονται τα 
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παλαιά Μητρώα: Πρακτικά ΓΣ και ∆Σ, διαχειριστικά βιβλία 

προηγουµένων χρήσεων, δικαιολογητικά εσόδων και δαπανών, οι 

ατοµικοί φάκελοι των µη υπαρχόντων πλέον για οποιαδήποτε 

αιτία µελών του ΦΣΧ και γενικά κάθε έγγραφο που αφορά τη 

λειτουργία του Συλλόγου. 

 

Το αρχείο τηρείται από την λειτουργία του Συλλόγου. Το 

αρχείο τηρείται από τον αρµόδιο επί του Πρωτοκόλλου υπάλληλο 

του ΦΣΧ ή από άλλο υπάλληλο που καθορίζει το ∆.Σ. του Φ.Σ.Χ., µε 

ευθύνη και επίβλεψη του Γραµµατέα του ∆.Σ. 

 

Στο τέλος κάθε έτους ή ανάλογα κάθε δύο έτη, µε απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Φ.Σ.Χ. µπορεί να γίνει 

εκκαθάριση του Αρχείου από την πενταµελή Επιτροπή 

Εκκαθάρισης του Αρχείου, που αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο 

∆.Σ., τον Γραµµατέα και τρία (3) Μέλη του ΦΣΧ που ορίζονται από 

την Γενική Συνέλευση. Η Επιτροπή εκκαθάρισης Αρχείου, 

καταστρέφει τα άχρηστα για τον Σύλλογο έγγραφα και στοιχεία 

και συντάσσει γι` αυτό σχετικό Πρακτικό Καταστροφής, που 

υπογράφεται από τα Μέλη της Επιτροπής. 

 

Κανένα έγγραφο ή στοιχείο του Συλλόγου δεν καταστρέφεται  

α) Εάν δεν έχει περάσει δεκαετία (10ετία) από την 

τοποθέτησή του στο Αρχείο και  

β) Εάν τα µέλη του ∆.Σ. που είναι στην Επιτροπή δηλώσουν 

ότι είναι χρήσιµο στον Φ.Σ.Χίου. 

 

∆εν καταστρέφονται τα παλαιά Μητρώα και Πρακτικά ΕΣ και 

∆Σ του Συλλόγου καθώς και έγγραφα συνυφασµένα µε την ιστορία 

του Φαρµακευτικού Συλλόγου Χίου. 

  

                                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆` 

          

                                    ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ Φ.Σ.Χ. 

 

                                         ΑΡΘΡΟ 16ο 
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   Πόροι του Συλλόγου είναι: 

 

1.Οι τακτικές εισφορές των µελών του σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος. 

2.∆ωρεές και κληροδοτήµατα προς το Σύλλογο. 

3.Χρηµατικά πρόστιµα επιβαλλόµενα από το Πειθαρχικό 

Συµβούλιο στα µέλη του Συλλόγου. 

 

  Εξοδα του Συλλόγου είναι: 

 

   1) Εξοδα διοικήσεως συµπεριλαµβανοµένων των 

οδοιπορικών, εξόδων παραστάσεως και διαµονής των µελών του 

Συλλόγου ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν εκτελούν υπηρεσίες 

κατ` εντολήν του Συλλόγου, του ∆ιοικητικού ή του εδρεύοντος στον 

Πειραιά Πειθαρχικού Συµβουλίου. 

2) Μισθοδοσία - Ασφαλιστική κάλυψη προσωπικού. 

3) Αλλες δαπάνες που αποφασίζονται από το ∆.Σ. είτε από 

τη Γ.Σ. προς εκπλήρωση συγκεκριµένων σκοπών. 

 

                                       ΑΡΘΡΟ 17ο 

          

                                  ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ 

 

   Κάθε µέλος του Φαρµακευτικού Συλλόγου υποχρεούται σε 

ετήσια εισφορά. Προκειµένου να επιτευχθεί ισοµοιρία καταβολής 

και ν` αποφευχθούν άνισες καταβολές εκ µέρους νέων και 

παλαιών µελών, η ετήσια εισφορά καθορίζεται κατ` έτος από το 

∆.Σ. για τα µέλη του και ανάλογα µε το ύψος των διακινουµένων 

από αυτά συνταγών µέσω του ΦΣΧ, νόµος 3601/28, εφόσον 

τηρείται διανεµητικός λογαριασµός. 

 

Εκτός από την πιο πάνω εισφορά επιτρέπεται η επιβολή 

ειδικών εισφορών και για ορισµένο σκοπό κατόπιν αποφάσεως 

του ∆.Σ. 

 



 18

Οι εισφορές καθώς και κάθε άλλο έσοδο του Συλλόγου 

εισπράττονται από τον ταµία µε έκδοση αντιστοίχων διπλοτύπων 

αποδείξεων. 

 

Η καταβολή των ετησίων εισφορών, στην περίπτωση 

άρνησης καταβολής µέλους, επιτυγχάνεται σύµφωνα µε τις ειδικές 

διατάξεις του ν. 1316/83 παραγρ. 6, αρ. 37. 

 

                                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε` 

        

            ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΙΟΥ 

 

                                           ΑΡΘΡΟ 18ο 

       

                                   ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Τα όργανα ∆ιοίκησης του Φ.Σ.Χ. είναι: α) η Γενική Συνέλευση 

των Μελών του Φ.Σ.Χ., β) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, γ) τριµελής 

επιτροπή οικονοµικού ελέγχου. 

 

 

                                           ΑΡΘΡΟ 19ο 

      

                            ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΦΣΧ 

 

Η Γενική Συνέλευση των Μελών του Φ.Σ. Χίου είναι αρµόδια 

να αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αναφέρονται στις 

διατάξεις των άρθρων 7 και 8 ν. 3601/28 όπως ισχύει σήµερα 

τροποποιηθείς από τους νόµους 1316/1983 και 1539/1985, καθώς 

και για όσα θέµατα παραπέµπει σ` αυτή ο Κανονισµός αυτός στις 

διατάξεις των άρθρων. 

 

Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών του 

Φαρµακευτικού Συλλόγου Χίου γίνεται πάντοτε µε προσωπικές 

Προσκλήσεις προς τα µέλη που αποστέλλονται ταχυδροµικά ειδικά 

δε για τις τακτικές Γεν. Συνελεύσεις ή εκείνες που αφορούν εκλογές 

µελών ∆.Σ., Αντιπροσώπων στον Π.Φ.Σ., έγκριση ή τροποποίηση 
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Εσωτερικού Κανονισµού, έγκριση πρὁπολογισµού, απολογισµού ή 

ισολογισµού, καθώς και επί θεµάτων των άρθρων 22.1. παρ. 11 

του Κανονισµού αυτού, απαιτείται, ταχυδροµική επί συστάσει 

αποστολή των προσκλήσεων. 

 

Οι προσκλήσεις για την Γ.Σ., υπογράφονται υπό του 

Προέδρου και Γραµµατέα του ∆.Σ. του Φ.Σ.Χ. και αναφέρουν 

υποχρεωτικά: α) τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεις, β) τον τόπο, 

την αίθουσα, την ηµεροµηνία, την ηµέρα και ώρα συνεδρίασης 

κάθε Γ.Σ. (τακτικής, έκτακτης, ύστερα από αίτηση), γ) σε 

περίπτωση µη απαρτίας την επαναληπτική συνεδρίαση µε όλα 

τα υπό (β) στοιχεία και την απαιτούµενη απαρτία. 

 

Εκτός από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, κανένα άλλο 

θέµα δεν µπορεί να συζητηθεί. Κατ` εξαίρεση, εκτός ηµερησίας 

διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 4, 18 

παρ. 3 ν. 3601/28 και 37 παρ. Η 1 ν. 1316/83, µπορούν να 

συζητηθούν: 

 

 

α) Πρόταση για σύγκληση νέας Γ.Σ. µετά τις ορισθείσες από 

την πρόσκληση συνεδριάσεις της, 

 

β) Κάθε θέµα που προτείνεται έγγραφα πριν όµως από την 

αρχή της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και 

εφόσον η πρόταση γίνεται από το 1/10 τουλάχιστον του συνολικού 

αριθµού των µελών του Φ.Σ.Χ. Εάν η Γ.Σ. έχει αρχίσει την συζήτηση 

πάνω στα θέµατα της διάταξης, και υποβληθεί η παραπάνω 

πρόταση, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. είναι υποχρεωµένος να απορρίψει 

την πρόταση και να µην επιτρέψει καµµία συζήτησή της. 

 

γ) Εάν σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του Φ.Σ.Χ., δεν επαρκέσει 

ο χρόνος προς ολοκλήρωση των συζητήσεων και λήψη 

αποφάσεων, µπορεί η συνεδρίαση της Γ.Σ. να συνεχισθεί, µε 

απόφαση της Γ.Σ. και ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, σε 

άλλη ηµέρα και ώρα, αλλά στον ίδιο τόπο, χωρίς κανένα 

χρονικό περιορισµό. 
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 Την σύγκληση των τακτικών και έκτακτων Γεν. Συνελεύσεων 

αποφασίζει κάθε φορά το ∆.Σ. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον 

νόµο και τον Κανονισµό αυτό, που ορίζει και τα θέµατα που θα 

συζητηθούν. 

 

α) Η Τακτική Γ.Σ. συνέρχεται κατά τον µήνα Ιούνιο-εκτός από 

αυτήν που διεξάγεται κάθε τριετία για εκλογή µελών ∆Σ και 

γίνεται υποχρεωτικά το πρώτο 15νθήµερο του µηνός Νοεµβρίου- 

και µεταξύ των θεµάτων τους συµπεριλαµβάνουν υποχρεωτικά, 

την ψήφιση του ετήσιου πρὁπολογισµού εσόδων - εξόδων, τον 

έλεγχο της διαχείρισης και την έγκριση του απολογισµού. Επίσης η 

τροποποίηση του Εσωτερικού αυτού Κανονισµού, γίνεται πάντοτε 

από Τακτική Γενική Συνέλευση. 

 

β) Οι Εκτακτες Γ.Σ. συνέρχονται όσες φορές κρίνει αναγκαίο ή 

απαραίτητο το ∆.Σ. ή το ζητήσουν µέλη του Φ.Σ.Χ. που 

αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού 

αριθµού των Μελών του Φ.Σ. Χίου. Στην δεύτερη αυτή περίπτωση, 

πρέπει να υποβληθεί προς το ∆Σ έγγραφη αίτηση υπογεγραµµένη 

από τον παραπάνω αναφερόµενο αριθµό µελών, στην οποία να 

αναγράφονται τα θέµατα της ζητουµένης να συγκληθεί Γ.Σ. καθώς 

και ο λόγος σύγκλησής της. Από την ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης 

της αίτησης, ο Πρόεδρος του ∆Σ, αφού διαπιστώσει ότι η αίτηση 

έχει υπογραφεί νόµιµα κατό την διάταξη του άρθρου 11 ν. 3601/28 

όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 37 παρ. Η2 ν. 1316/83, έχει 

υποχρέωση να συγκαλέσει την Γ.Σ. των µελών µέσα σε είκοσι (20) 

ηµέρες. Εάν τα προς συζήτηση θέµατα της ζητηθείσας, όπως 

παραπάνω, έκτακτης Γ.Σ., απορριφθούν απ` αυτή, τότε τα θέµατα 

αυτό δεν µπορούν να συζητηθούν ξανά, παρά µόνον µετά από την 

παρέλευση έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία της Γ.Σ. που τα 

απέρριψε. 

 

Ακόµα, την ΓΣ µπορεί να συγκαλέσει έκτακτα το ∆Σ, σύµφωνα 

µε τους όρους και πρὁποθέσεις της διάταξης του άρθρου 14 ν. 

3601/28. 
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                                         ΑΡΘΡΟ 20ο 

          

                      ΣΥΝΕ∆ΡIΑΣΕIΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 

 

1) Κατά την αρχή της συνεδρίασης, τα προσερχόµενα στην 

Γ.Σ. Μέλη του ΦΣΧ, υπογράφουν σε ξεχωριστό κατάλογο που 

τηρείται σε κάθε συνεδρίαση και χρησιµεύει για να βεβαιώνεται η 

απαρτία. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ., αφού βεβαιωθεί ότι υπάρχει 

απαρτία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην επόµενη παράγραφο 

22.2., ζητά από την Γ.Σ. να εκλέξει τον Πρόεδρό της µεταξύ των 

µελών του ΦΣΧ που παρευρίσκονται και που εκλέγονται µε 

ανάταση των χεριών των µελών. 

 

2) Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις της 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 

17 ν. 3601/28 όπως τροποποιήθηκε µε τον ν. 1316/83 και 

αποτελούν διατάξεις του Κανονισµού αυτού, έχει δε κατά την 

διάρκεια της Γ.Σ. όλα τα δικαιώµατα και καθήκοντα που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου και του Κανονισµού για 

τον Πρόεδρο του ∆. Συµβουλίου. 

 

3) Ακόµη ο Πρόεδρος της Γ.Σ. έχει την εξουσία να κάνει χρήση 

των δικαιωµάτων του που απορρέουν από την διάταξη του άρθρου 

8.3 του Κανονισµού αυτού και να παραπέµψει τον παρεκτραπέντα 

στο Πειθαρχικό Συµβούλιο και κατά το άρθ. 16 του ν. 3601/28. 

 

4) Μετά την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, ο Πρόεδρος της 

Γ.Σ. ορίζει ένα από τα παραβρισκόµενα στην Γ.Σ. µέλη του Φ.Σ.Χ. 

ως Γραµµατέα της Γεν. Συνέλευσης, που τηρεί τα Πρακτικά, 

βοηθούµενος, εάν χρειαστεί, από τον Γραµµατέα του ∆.Σ., ο οποίος 

και τα παραλαµβάνει µετά το τέλος της Γ.Σ., υπογεγραµµένα 

σύµφωνα µε το άρθρο 16 ν. 3601. Για την εγγραφή των πρακτικών 

της Γ.Σ., µπορεί να χρησιµοποιείται ηλεκτρονικό µηχάνηµα 

µαγνητικής εγγραφής (µαγνητόφωνο κ.λπ.). Το 

αποµαγνητοφωνηµένο κείµενο το οποίο αντιγράφεται κατά τα 

ουσιώδη στοιχεία του, κατά την κρίση του Προέδρου και 
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Γραµµατέα της Γ.Σ., στο Βιβλίο Πρακτικών της Γεν. Συνέλευσης. Η 

Γεν. Συνέλευση, έχει την δυνατότητα να ζητήσει σε επόµενη 

συνεδρίασή της, την ανάγνωση και επικύρωση των Πρακτικών 

προηγούµενης Γ.Σ. 

 

5) Τα αποµαγνητοφωνηµένα Πρακτικά, εφόσον έγινε χρήση 

µαγνητοφώνου κ.λπ. φυλάσσονται στο Αρχείο του ΦΣΧ, οι δε 

κασέτες ή µαγνητοταινίες, φυλάσσονται επί ένα χρόνο από την 

ηµεροµηνία της Γ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, τα Πρακτικά γράφονται 

στο ειδικό Βιβλίο Πρακτικών της Γεν. Συνέλευσης, µέσα σε ένα (10 

µήνα από την Γ.Σ. απαγορευοµένης της αλλοίωσης των Πρακτικών 

µε ξέσµατα, διορθώσεις ή ανακλήσεις των όσων 

γράφτηκαν στο Πρακτικό. 

 

6) Οταν εξαντληθούν τα προς συζήτηση θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την λήξη της 

συνεδρίασης, είτε αυτή εξαντλήθηκε σε µια συνεδρίαση ή σε 

πολλές. 

 

                                            

                                            ΑΡΘΡΟ 21ο 

                                               

                                              ΑΠΑΡΤΙΑ 

 

  Η Γενική Συνέλευση του Φ.Σ.Χ. (τακτική ή έκτακτη) βρίσκεται 

σε απαρτία, όταν είναι παρόντα το ένα τρίτο (1/3) των µελών και 

όταν βεβαιωθεί αυτή, θεωρείται ότι υπάρχει και κατά την διάρκεια 

των συζητήσεων, ανεξάρτητα εάν συνεχίζονται και σε άλλες 

ηµέρες και ώρες, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη εάν µερικοί 

αποχώρησαν ή προσήλθαν µέλη που δεν ήταν στην έναρξη της Γ.Σ. 

 

Ενσταση απαρτίας, µπορεί να υποβληθεί προς τον Πρόεδρο 

του ∆.Σ., πριν την εκλογή του Προέδρου τους Γ. Συνέλευσης, από 

είκοσι (20) µέλη του ΦΣΧ που παραβρίσκονται κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης. Σε περίπτωση κατά την οποία η Γ.Σ., όπως φαίνεται 

από τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης, δεν πρόκειται να πάρει 
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απόφαση, αλλά είναι ενηµερωτική, τότε αποκλείεται η υποβολή 

ένσταση απαρτίας. 

 

Εάν δεν βεβαιωθεί η απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση 

της Γ.Σ., η Γεν. Συνέλευση συνέρχεται χωρίς άλλη πρόσκληση, στον 

ίδιο τόπο, την εποµένη ηµέρα και σε καθορισµένη ώρα που 

αναράφεται στην αρχική πρόσκληση, στην οποία υποχρεωτικά 

µνηµονεύεται η επαναληπτική συνεδρίαση της Γ.Σ. σε περίπτωση 

έλλειψης απαρτίας της πρώτης. Στην επαναληπτική αυτή 

συνεδρίαση, η Γ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όσα µέλη 

και εάν παραβρίσκονται µε την επιφύλαξη των διατάξεων της 

εποµένης παραγράφου του άρθρου αυτού. 

 

Εάν τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης, σε τακτική Γενική 

Συνέλευση, συµπεριλαµβάνονται και εκλογές µελών ∆.Σ., 

διαχειριστικού ελέγχου από Ορκωτούς Λογιστές, τροποποίηση του 

Εσωτερικού Κανονισµού ή Πρακτικών των Γεν. Συνελεύσεων, στην 

επαναληπτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρίσταται 

τουλάχιστον το 1/5 των Μελών του Συλλόγου και σε περίπτωση 

που τα µέλη αυξηθούν πάνω από 400, το 1/10 των µελών του Φ. 

Συλλ.Χίου Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία στις περιπτώσεις 

αυτής της παραγράφου, τότε η Γενική Συνέλευση επαναλαµβάνεται 

µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες σε Τρίτη συνεδρίαση, τηρουµένης της 

διατάξεως της παραγράφου 22.3. και εφόσον παραβρίσκονται 

µέλη εκπροσωπούντα το ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού 

αριθµού των µελών του ΦΣΧ. 

 

                                              

                                     ΑΡΘΡΟ 22ο 

                               

                           ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

  

Μετά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις 

των προηγούµενων άρθρων, ο Πρόεδρος της Γ.Σ., αναπτύσσει στο 

Σώµα τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, όπως αυτά είναι 

διατυπωµένα στην Πρόσκληση ή όπως διαµορφώθηκαν σύµφωνα 
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µε την διάταξη της παραγράφου 18.3. του Κανονισµού αυτού και 

ανάλογα, ζητά από το Σώµα να εκλέξουν Εφορευτική Επιτροπή ή 

ό,τι άλλο προβλέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού αυτού, 

και δίνει τον λόγο στον Πρόεδρο του ∆.Σ., ή τον ορισθέντα από το 

∆.Σ. οµιλητή σε ειδικές περιπτώσεις µε υπόδειξη του Προέδρου του 

∆.Σ. για την εισαγωγή στα θέµατα που είναι για συζήτηση, την 

ανάλυσή τους και την ανάπτυξη των θέσεων και προτάσεων του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

  

Αποδοκιµασία του ∆.Σ. ή µελών ή µέλους του, από µέρος ή 

από όλη την Γενική Συνέλευση, δεν υποχρεώνει κατά τον νόµο το 

∆.Σ. ή το µέλος σε παραίτηση. 

 

Πρόταση µοµφής, µετά από αποτέλεσµα ψηφοφορίας που 

ενέχει καταφανή καταψήφιση πρότασης ή εισήγησης του ∆.Σ., 

µπορεί να προταθεί έγγραφα, και λαµβάνεται υπόψη µόνον όταν η 

πρόταση αυτή, έχει υπογραφεί από τον προβλεπόµενο αριθµό 

µελών του άρθρου 37 παρ. Η2 ν. 1316/83 που αντικατέστησε το 

άρθρο 11 ν. 3601/28. Στην περίπτωση αυτή, η πρόταση µοµφής 

θεωρείται ως αίτηση σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ. του άρθρου 20.4. 

περίπτωση β` η οποία συγκαλείται σύµφωνα µε την διάταξη αυτή 

(20) του Κανονισµού µε θέµα: "Απόφαση Γ.Σ. επί της προτάσεως 

µοµφής της Γ.Σ. ......". 

 

Η πρόταση µοµφής υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Γ Σ. και 

εάν έχει τον νόµιµο αριθµό των µελών, εγχειρίζεται στον Πρόεδρο 

του ∆.Σ. για την σύγκληση της Εκτακτης Γ.Σ. ∆ιαφορετικά, δεν 

λαµβάνεται υπόψη, αλλά γράφεται στα Πρακτικά. 

 

Τα ανωτέρω ισχύουν και εάν η πρόταση µοµφής αφορά 

µέλος ή µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

Σε περίπτωση παρεκτροπής ο Πρόεδρος της Γ.Σ., αφού 

ανακαλέσει στην τάξη το παρεκτραπέν µέλος και δεν υπάρξει 

συµµόρφωση, έχει το δικαίωµα της παραποµπής του στο 

Πειθαρχικό Συµβούλιο (άρθρο 3 ν. 3852/2010) και της αποβολής 

από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης.  
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                                                 ΑΡΘΡΟ 23ο 

                                ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

  

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε 

ψηφοφορία κατά τις παρακάτω διακρίσεις: 

 

α) Οταν υπάρχει θέµα ηµερήσιας διάταξης, εκτός των 

περιοριστικά αναφεροµένων στην περίπτωση β` της παραγράφου 

αυτής, η ψηφοφορία γίνεται µε ανάταση των χεριών ή µε 

ονοµαστική κλήση, όταν όµως αυτή κριθεί ότι πρέπει να γίνει από 

τον Πρόεδρο της Γ.Σ. ή το ζητήσουν είκοσι (20) από τα 

παριστάµενα στην συνέλευση µέλη. 

 

β) Μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων γίνεται, όταν στα 

θέµατα ηµερήσιας διάταξης περιλαµβάνονται: 

I.- Εκλογές για την ανάδειξη µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, Αντιπροσώπων στον Π.Φ.Σ., Τριµελούς Επιτροπής 

Οικονοµικής Επιτροπής, Αντιπροσώπου στο Περιφερειακό 

Πειθαρχικό Συµβούλιο κατ’άρθρα 63 επ Ν. 3601/1928,   

 II.- Για πραγµατοποίηση ∆ιαχειριστικού Ελέγχου από 

Ορκωτούς Λογιστές. 

III.- Στην περίπτωση του άρθρου 20.4 του Κανονισµού αυτού 

IV.- Επί προσωπικών θεµάτων. 

V.- Οπου αλλού στον Κανονισµό αυτό ή τον νόµο ρητά 

προβλέπεται µυστική ψηφοφορία. 

 

 

Η ψηφοφορία διεξάγεται ενώπιον Εφορευτικής Επιτροπής, 

µόνον στην περίπτωση Ι. του άρθρου 22. 1β` του παρόντος 

Κανονισµού, διαφορετικά από το Προεδρείο της Γ.Σ. είτε αυτή είναι 

µυστική είτε ονοµαστική είτε µε ανάταση των χεριών. 

 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των µελών του Φ.Σ.Χ. 
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παίρνονται µε πλειοψηφία των παρόντων µελών, ως παρόντων 

θεωρουµένων των παρευρισκοµένων κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης κατά την οποία βεβαιώθηκε η απαρτία. 

 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 ν. 

3601/28, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ` του 

ίδιου νόµου, που αναφέρονται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τις 

εκλογές. 

 

Τα µέλη του Φ.Σ. Χίου υποχρεούνται να προσέρχονται και 

ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις αυτοπρόσωπα. 

 

Οι παραπάνω διατάξεις της παραγράφου 24.4. έχουν ισχύ 

για όλους τους φαρµακοποιούς - µέλη του ΦΣΧ εκτός και εάν άλλες 

ειδικές διατάξεις του Κανονισµού αυτού ή του νόµου ορίζουν 

διαφορετικά 

 

 

                                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ` 

                           

                     ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ∆.Σ.- 

                    ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

                                                ΑΡΘΡΟ 24ο  

                      

                                      ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                       ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

  

 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Φαρµακευτικού Συλλόγου Χίου 

απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον ή τους Αντιπροέδρους, τον 

Γραµµατέα, τον Ταµία και τόσους Συµβούλους, όσους κάθε φορά 

καθορίζει η σχετική νοµοθεσία "Περί Φαρµακευτικών Συλλόγων". 

 

Ο αριθµός των εκλεκτέων µελών του ∆.Σ. καθορίζεται µε 

βάση τα εγγεγραµµένα µέλη στο Μητρώο του Φ.Σ.Χ. ένα µήνα πριν 

από τις Εκλογές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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Απαραίτητες πρὁποθέσεις για να εκλεγεί κάποιο µέλος του 

Συλλόγου, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι, εκτός των 

πρὁποθέσεων που προβλέπει ο νόµος. 

 

  α) Μέλος του Φ.Σ.Χ. νόµιµα. 

 

  β) Να έχει ελεύθερη την διαχείριση της περιουσίας του. 

 

  γ) Να µην καταδικάσθηκε σε ποινή ή τελεί υπό κατηγορία που 

συνεπάγεται ποινή που να επιφέρει στέρηση των πολιτικών του 

δικαιωµάτων. 

 

  δ) Να µην έχει καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση ή κακούργηµα 

που προβλέπεται και τιµωρείται από τον Ποινικό Κώδικα. 

 

Στην αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φ.Σ.Χ. 

υπάγεται κάθε θέµα διοίκησης, εποπτείας, ελέγχου και 

διαχείρισης, είτε ρητά αναφέρεται στον ισχύοντα κάθε φορά νόµο 

"περί Φαρµακευτικών συλλόγων" ή την φαρµακευτική νοµοθεσία 

γενικά, είτε όχι, εκτός εκείνων των θεµάτων που έχουν ανατεθεί 

από τον νόµο ή τον Κανονισµό αυτό ρητά στη Γεν. Συνέλευση ή 

άλλο Οργανο του Συλλόγου, και γενικά έχει κάθε εξουσία όπως 

αυτή προκύπτει και από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 35 ν. 

3601/1928, όπως αυτός ισχύει σήµερα. 

 

Οι συνεδριάσεις, διαδικασία, οι αποφάσεις και ότι άλλο 

αφορά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Φ.Σ.Χ., περιγράφονται στις 

διατάξεις των άρθρων 30 έως και 44 του νόµου 3601/1928 "περί 

φαρµακευτικών συλλόγων", όπως αυτές αντικαταστάθηκαν ή 

τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 37 παρ. Η3 και Η4 

ν. 1316/1983, οι οποίες και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του 

Εσωτερικού αυτού Κανονισµού. Σε περίπτωση αντικατάστασης ή 

τροποποίησης των διατάξεων αυτών από µελλοντικό νόµο, 

τότε µέρος του Κανονισµού αυτού θα είναι αντίστοιχα οι τυχόν 

νέες διατάξεις. Σε περίπτωση όµως κατάργησης κάποιας ή 

κάποιων από τις µνηµονευθείσες ανωτέρω διατάξεις, χωρίς 
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αντίστοιχη αντικατάστασή τους, τότε είναι ισχυρή η διάταξη που 

παρέµεινε στον εσωτερικό αυτό κανονισµό. 

 

Ως προς την συγκρότηση σε Σώµα του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του ΦΣΧ, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 32 και 33 ν. 

3601 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν από τα άρθρα 11 

και 12 ΑΝ 1384/1938 και 58 παρ. Ε` ν. 1539/1985, τον Ν. 

3852/2010 ή τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις του νόµου περί 

φαρµακευτικών συλλόγων. 

 

Εάν, για την συγκρότηση του ∆.Σ., ολικά ή µερικά, απαιτείται 

η παραποµπή σε Γενική Συνέλευση, τότε οι σχετικές προσκλήσεις 

στέλνονται από τον πλειοψηφίσαντα σύµβουλο ή τον εν τω µεταξύ 

εκλεγέντα Πρόεδρο του ∆. Συµβουλίου. 

 

Οι εκλεγέντες σύµβουλοι για το ∆.Σ. οι οποίοι κατά τις τρεις 

συνεχείς συνεδριάσεις συγκρότησης σε Σώµα του ∆.Σ. δεν έχουν 

λάβει αξιώµατα, υποχρεούνται να δηλώσουν στον 

πλειοψηφίσαντα σύµβουλο ή τον εν τω µεταξύ εκλεγέντα Πρόεδρο, 

τις θέσεις - αξιώµατα που επιθυµούν να ψηφισθούν από την 

ειδική Γ.Σ. που θα καθορίσει µε ψηφοφορία τα αξιώµατα του ∆. 

Συµβουλίου. 

 

Οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλοντα επτά (7) ηµέρες πριν 

την ηµέρα της σύγκλησης της παραπάνω Γ.Σ., ώστε να γίνει 

δυνατή η εκτύπωση του σχετικού ψηφοδελτίου από τον Φ.Σ.Χ. 

 

Τα τρία (3) µέλη της Τριµελούς Επιτροπής Οικονοµικού 

Ελέγχου απαιτείται να πληρούν τις ίδιες ακριβώς πρὁποθέσεις 

που απαιτούνται για την εκλογή µέλους του ΦΣΧ στο ∆Σ αυτού.  

 

Αρµοδιότητά τους είναι να ελέγχουν τα οικονοµικά του 

Συλλόγου συνυπογράφοντας µε τον Ταµία, τον Πρόεδρο και το 

Γραµµατέα του ∆Σ τους πρὁπολογισµούς και απολογισµούς του 

ΦΣΧ και διενεργώντας ό,τι άλλο ρητώς αναφέρεται στο παρόν 

καταστατικό και ιδίως στα άρθρα 29, 30, 31, 32 του παρόντος 

Κανονισµού. 
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                                       ΑΡΘΡΟ 25ο 

            

         ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και  

              ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

Οι εκλογές για την ανάδειξη των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του Φ.Σ. Χίου, των Αντιπροσώπων στον Πανελλήνιο 

Φαρµακευτικό Σύλλογο, του εκπροσώπου του Συλλόγου στο 

Περιφερειακό Πειθαρχικό Συµβούλιο καθώς και της Τριµελούς 

Επιτροπής Οικονοµικού Ελέγχου, γίνονται ανά τριετία (3ετία) 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 29 ν. 3601/28, 

όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν από τους ν. 1316/83 

και 1539/1985 και του άρθρου 54 (57 ν. 1539/85). Οι διατάξεις 

αυτές ή οι κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις εκλογών µελών ∆.Σ. και 

Αντιπροσώπων, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του Κανονισµού 

αυτού. 

 

Οι εκλογές για την ανάδειξη των µελών του ∆.Σ., των 

Αντιπροσώπων του Φαρµακευτικού Συλλόγου Χίου στον Π.Φ.Σ. και 

στο Πειθαρχικό Συµβούλιο και της Τριµελούς Επιτροπής 

Οικονοµικού Ελέγχου, γίνονται στην έδρα του ΦΣΧ ή όπου αλλού 

καθορίσει µε απόφασή του το ∆Σ. 

 

Σηµειωτέον ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση κατά την οποία 

εκλέγεται το ∆Σ γίνεται κατά το πρώτο 15νθήµερο του µηνός 

Νοεµβρίου κάθε τριετίας.  

 

Για τα µέλη του άρθρου 7 του κανονισµού αυτού, ισχύει, 

ύστερα από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που παίρνεται 

σύµφωνα µε τις εκλογικές διατάξεις, η διάταξη του άρθρου 37 

παρ. Α` ν. 1316/83 που αντικατέστησε το άρθρο 22 ν. 3601/28 

(παράγραφος 10). 

 

                                      ΑΡΘΡΟ 26ο 
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                                     ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

 

 

Οι εκλογές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, των 

Αντιπροσώπων για τον Π.Φ.Σ. και το Πειθαρχικό Συµβούλιο καθώς 

και της Τριµελούς Επιτροπής Οικονοµικού Ελέγχου, διεξάγονται 

κατά τις διατάξεις του νόµου δια ψηφοδελτίων και µε µυστική 

ψηφοφορία. 

 

Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται µε έξοδα και ευθύνη του Φ.Σ. 

Χίου.  

 

                                        ΑΡΘΡΟ 27ο 

               

           ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

Ο Φ.Σ.Χ. εκπροσωπείται ως προς τις έξω σχέσεις του, 

σύµφωνα µε το άρθρο 42 ν. 3601/28, από τον Πρόεδρο του ∆.Σ., 

ειδικά όµως, για την κατάθεση αίτησης ακυρώσεως στο Σ.Τ.Ε. ή 

αγωγής στα Πολιτικά ∆ικαστήρια ή σχετικού δικογράφου στα 

Ποινικά ∆ικαστήρια, καθώς επίσης και παραίτηση από το σχετικό 

δικαίωµα, απαιτείται προηγούµενη έγκριση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. Ο παραπάνω περιορισµός της έγκρισης του ∆.Σ., 

παρακάµπτεται σε επείγουσες κατά την κρίση του Προέδρου 

περιπτώσεις καθώς και ο διορισµός δικηγόρου, του ∆.Σ. 

επικουρούντος εκ των υστέρων τις παραπάνω πράξεις του 

Προέδρου. Η κρίση του ∆.Σ. για το εάν ο Πρόεδρος έπραξε 

σύµφωνα µε τα συµφέροντα του Συλλόγου, δεν επιδρά επί των 

γενοµένων πράξεων του, οι οποίες δεσµεύουν τον Φ.Σ.Χίου. 

 

Το ∆.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε µήνα, έκτακτα δε, σύµφωνα 

µε την κρίση του Προέδρου ή έπειτα από αίτηση µελών του κατά το 

άρθρο 36 ν. 3601/28 όπως αντικατασταθέν ισχύει. 

 

 

Στην περίπτωση του άρθρου 36 ν. 3601, ο Πρόεδρος του ∆.Σ., 
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υποχρεούται να συγκαλέσει το ∆.Σ. µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες και να 

στείλει τις σχετικές προσκλήσεις, από την πρωτοκόλληση της 

αίτησης. 

 

Τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης, ορίζονται από τον 

Πρόεδρο του ∆.Σ. Ο  Γραµµατέας του ∆.Σ. µπορεί να θέσει θέµα 

εκτός ηµερησίας διάταξης, όπως επίσης και τρία µέλη του ∆.Σ. 

Κατά τις συνεδριάσεις του ∆.Σ., πριν την ηµερήσια διάταξη, 

διαβάζονται τα Πρακτικά της προηγούµενης συνεδρίασης, 

τακτικής ή έκτακτης, επικυρώνονται και υπογράφονται. 

 

Το ∆.Σ. µπορεί µε απόφασή του, να οργανώσει τις κατ` ιδίαν 

υπηρεσίες του Φ.ΣΧ., καταργώντας όσες εξ` αυτών δεν έχουν 

πλέον αντικείµενο, άµα δε συστήνοντας νέες σύµφωνες µε τις νέες 

ανάγκες των µελών και προς εξυπηρέτηση τούτων, να ορίσει ένα 

από τα µέλη του ως Ειδικό Γραµµατέα, αναθέτοντας ειδικές 

αρµοδιότητες, εκτός εκείνων του Προέδρου και Ταµία. Είναι 

δυνατόν ο Ειδικός Γραµµατέας να αναπληρώνει τον Γραµµατέα, 

απόντα ή κωλυόµενο, οπότε έχει όλα τα δικαιώµατα και 

υποχρεώσεις εκείνου. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να διορίζει το αναγκαίον 

κατά την κρίσιν του υπαλληλικό ή βοηθητικό προσωπικό, τα 

προσόντα του οποίου, η αντιµισθία του και λοιποί όροι εργασίας 

του καθορίζονται µε πράξη του ∆.Σ. 

 

Το ∆.Σ. δύναται να ενοικιάζει γραφείο, το οποίο θα 

χρησιµεύει ως βοηθητικό γραφείο του Συλλόγου και για τις 

ανάγκες των µελών του, διενέργεια σεµιναρίων, ηµερίδων κ.λπ. 

 

Το ∆.Σ. δύναται µε απόφασή του ν` αναθέτει στα µέλη του 

Συλλόγου ή σε επιτροπή απαρτιζοµένη από αυτά, κάθε εργασία 

που κατά την κρίση του σχετίζεται µε τα κατά Νόµον έργα του, 

προάγει και προασπίζεται τα συµφέροντα απάντων των µελών. 

 

                                          

                                           ΑΡΘΡΟ 28ο 
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                       ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                   ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

  

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή διαρκούς κωλύµατος 

µελών ∆.Σ., και εφόσον δεν υπάρχουν επιλαχόντα µέλη ή τα 

υπάρχοντα δεν συµπληρώνουν τον αριθµό των παραιτηθέντων 

συµβούλων ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, έχουν εφαρµογή οι 

διατάξεις των άρθρων 29, 30 και 42 ν. 3601/1928 κατά τις 

αναγραφόµενες σ` αυτά διακρίσεις. 

 

Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης ολοκλήρου του ∆.Σ., 

έχει ισχύ η διάταξη του άρθρου 4 α.ν. 1384/1938, εφόσον όµως 

είναι αδύνατη η συγκρότηση ∆.Σ. από τα επιλαχόντα µέλη. Μέχρι 

τον διορισµό ∆ιοικούσας Επιτροπής, χρέη Προέδρου ∆.Σ. εκτελεί ο 

αρχαιότερος κατά την διάταξη του άρθρου 42 σύµβουλος, ο οποίος 

και προκαλεί την κατά τα ανωτέρω απόφαση διορισµού της ∆ιοικ. 

Επιτροπής. 

 

Ο σκοπός της ∆ιοικούσας Επιτροπής είναι, εκτός της 

ρύθµισης των τρεχούσης φύσεως ζητηµάτων του Φ.Σ.Χ. να 

προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

και για τον υπόλοιπο χρόνο θητείας µε απόφαση της που κρίνεται 

αµέσως στην πρώτη, µετά την ανάληψη των καθηκόντων της, 

συνεδρίαση. 

 

          Σε περίπτωση παραίτησης της Τριµελούς Επιτροπής 

Οικονοµικού Ελέγχου και µέχρι την προκήρυξη έκτακτης ΓΣ για την 

εκλογή νέας, τις αρµοδιότητές της ασκεί από κοινού ο Πρόεδρος, ο 

Γραµµατέας και ο Ταµίας του ∆Σ. Αν παραιτηθεί ένα µόνον µέλος 

της Τριµελούς Επιτροπής Οικονοµικού Ελέγχου, τότε παραδεκτώς 

και εγκύρως µπορούν να συνεχίσουν το έργο της τα εναποµείναντα 

δύο µέλη της µέχρι τέλους της θητείας της. 

                                          

 

                                         ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ` 
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                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Φ.Σ.ΧΙΟΥ 

 

                                          ΑΡΘΡΟ 29ο 

                          

                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

  

Το οικονοµικό έτος του ΦΣΧ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε 

ηµερολογιακού έτους και τελειώνει την 31η ∆εκεµβρίου του έτους 

αυτού. 

 

Η οικονοµική διαχείριση του ΦΣΧ διέπεται από τις διατάξεις 

των άρθρων 41 , 44, 46 έως και 48 του ν. 3601/28 όπως 

τροποποιήθηκε από τον N. 1316/83 και ισχύει ή θα ισχύει κάθε 

φορά. Επιπρόσθετα ισχύουν οι διατάξεις των νόµων που ισχύουν 

κάθε φορά για την διαχείριση των Ν.Π.∆.∆ικαίου, η δε διαχείριση 

που ανήκει στην αρµοδιότητα του Ταµία ∆Σ, υπάγεται στον έλεγχο 

του Προέδρου και Γραµµατέα του ∆.Σ., οι οποίοι ελέγχουν αυτήν 

µία φορά τουλάχιστον κάθε οικονοµικό έτος. Ο Πρόεδρος και ο 

Γραµµατέας του ∆Σ υποχρεούνται να καλούν στον διαχειριστικό 

έλεγχο και την Τριµελή Επιτροπή Οικονοµικού Ελέγχου, η οποία 

συνυπογράφει τα πορίσµατα και φέρει ιδία ευθύνη για την 

οικονοµική διαχείριση των οικονοµικών του Συλλόγου, 

παραλλήλως µε τον Ταµία, τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα του ∆Σ. 

 

Σε περίπτωση αντικατάστασης, παραίτησης ή για 

οποιαδήποτε αιτία αποχώρησης του Ταµία, τα βιβλία του Ταµείου 

κλείνονται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. και τον αποχωρούντα Ταµία, 

συνυπογράφονται από την Τριµελή Επιτροπή Οικονοµικού Ελέγχου  

και παραδίδονται στον νέο Ταµία. Ο κάθε φορά νέος Ταµίας, είναι 

υποχρεωµένος να τηρεί νέα βιβλία που αφορούν την διαχείρισή 

του. 

 

Σε περίπτωση άτακτης διαχείρισης από τον Ταµία, 

εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις για τους δηµόσιους 

υπόλογους. 
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                                         ΑΡΘΡΟ 30ο 

                                      

                                      ΒΙΒΛΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ 

 

 

Ο Ταµίας, εκτός από τα προβλεπόµενα από τον νόµο 

3601/28 Βιβλία Απογραφής της περιουσίας του ΦΣΧ, και Τακτικό 

Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων, τηρεί και τα εξής: α) Βιβλίο µη 

αναλωσίµου υλικού (έπιπλα κ.λπ.), β) Φάκελλο δικαιολογητικών 

δαπανών, γ) ∆ιπλότυπα εισπράξεων και εντάλµατα πληρωµών, δ) 

∆ιπλότυπα αποδείξεων πληρωµής, ε) Φάκελλο δικαιολογητικών 

πληρωµής µισθών και ότι άλλο απαιτείται από ειδικούς νόµους 

για τα ν.π.δ.δ. και αφορά την τήρηση οικονοµικών βιβλίων. 

 

Τα βιβλία θεωρούνται σύµφωνα µε τον νόµο και τον 

Κανονισµό αυτόν, από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. και τον Γραµµατέα και 

χρησιµοποιούνται, εκτός από τα προβλεπόµενα από το άρθρο 44 

ν. 3601/28 για µία οικονοµική χρήση. 

 

Μηχανογραφική αντικατάσταση ορισµένων από τα 

παραπάνω Βιβλίων είναι δυνατή, έπειτα από απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. µετά προηγούµενη έγκριση της Τριµελούς 

Επιτροπής Οικονοµικού Ελέγχου. 

 

                                                        

                                              ΑΡΘΡΟ 31ο 

                                  

                                ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΣΟ∆ΩΝ - ΕΞΟ∆ΩΝ 

 

 

Τα κάθε φύσεως έσοδα του ΦΣΧ, εισπράττονται σύµφωνα µε 

το άρθρο 18 από το Σύλλογο µε αριθµηµένες διπλότυπες 

αποδείξεις, που καταχωρούνται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες στο 

σχετικό βιβλίο. Οσα έσοδα δεν εισπράχθηκαν στο οικονοµικό έτος 

που ανήκουν, βεβαιώνονται εκ νέου στα έσοδα του εποµένου 

οικονοµικού έτους. Το ∆.Σ., στην πρώτη του συνεδρίαση του 
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Ιανουαρίου κάθε έτους, δίνει την εντολή στον Ταµία, για την µε 

κάθε νόµιµο τρόπο είσπραξη των καθυστερηµένων εσόδων. 

 

Οι δαπάνες και τα έξοδα του ΦΣΧ, δεν µπορούν να 

πληρωθούν, χωρίς την έκδοση εντάλµατος πληρωµής. Εάν είναι 

ανάγκη, τα έξοδα µπορούν και να υπερβούν τον εγκριθέντα 

πρὁπολογισµό και πάντα απολογιστικά, έπειτα από απόφαση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

∆ιαχειριστικοί έλεγχοι στον ΦΣΧ γίνονται: 

 

  α.- Σύµφωνα µε τον νόµο από τα Οργανα που προβλέπονται γι` 

αυτό τον σκοπό. 

 

  β.-Από την Τριµελή Επιτροπή Οικονοµικού Ελέγχου, 

 

γ.- Από Ορκωτούς λογιστές, εφόσον αποφασίσει γι` αυτό η Γεν. 

Συνέλευση σύµφωνα µε τον Κανονισµό αυτό και µόνο για την 

τριετή θητεία απερχοµένου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

  Οι εκθέσεις των οργάνων που προβλέπονται στις περιπτώσεις β` 

και γ`, διαβάζονται και ανακοινώνονται σε τακτική Γ.Σ. του 

Νοεµβρίου. 

 

                                             ΑΡΘΡΟ 32ο 

                               

                            ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - 

                                            ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

Ο Πρὁπολογισµός συντάσσεται από τον Πρόεδρο, τον 

Γραµµατέα και τον Ταµία, εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

του ΦΣΧ και από την Τριµελή Επιτροπή Οικονοµικού Ελέγχου και 

ψηφίζεται από την Γενική Συνέλευση σύµφωνα µε τον νόµο και τις 

διατάξεις του Κανονισµού αυτού. 
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Ο Ισολογισµός και απολογισµός της οικονοµικής χρήσης που 

έληξε, καταρτίζεται µέσα στο πρώτο εξάµηνο κάθε οικονοµικού 

έτους από την Τριµελή Επιτροπή Οικονοµικού Ελέγχου και 

εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του Φαρµακευτικού 

Συλλόγου Χίου. 

 

 

                                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η` 

                             

                                           ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

                                           ΑΡΘΡΟ 33ο 

                             

                                    ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

 

Ο Φ.Σ. Χίου, έχει το δικαίωµα να συνάπτει, εάν κρίνει ότι 

αυτό είναι προς το συµφέρον των φαρµακοποιών - µελών του, 

συλλογικές συµβάσεις µεταξύ αυτού και οργανισµών κυρίας και 

επικουρικής ασφάλισης ή άλλων ασφαλιστικών ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. 

ακόµη και µε το ίδιο το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

 

Για τη σύναψη των συλλογικών συµβάσεων έχουν ισχύ οι 

διατάξεις του Β.∆/τος 1510/11.11.1948 "περί τρόπου συνάψεως 

συλλογικών συµβάσεων µεταξύ Φαρµ. ..." ή η κάθε φορά ισχύουσα 

σχετική νοµοθεσία. 

 

Ο Φ.Σ.Χ. έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τις συλλογικές 

συµβάσεις µονοµερώς, έπειτα από απόφαση της Γεν. Συνέλευσης 

των Μελών του, όταν θίγονται κατά οποιονδήποτε τρόπο τα 

συµφέροντα των φαρµακοποιών - µελών του. 

 

Ο Φ.Σ.Χ. έχει το δικαίωµα να εκπροσωπεί τα µέλη του τόσο 

στις συλλογικές όσο και στις ατοµικές συµβάσεις ενιαία 

εξουσιοδοτούµενος προς τούτο µετά από σχετική απόφαση της 

Γ.Σ. από ένα έκαστο µέλος του. 
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                                           ΑΡΘΡΟ 34ο 

                             

                          ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ 

 

  

Τα Μέλη του ΦΣΧ Φαρµακοποιοί υποχρεούνται να 

υποβάλλουν µέχρι το τέλος κάθε επόµενου µήνα, στον Φ.Σ.Χ. τις 

συνταγές τους µε βάση τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του 

∆ιανεµητικού Λογαριασµού Μελών Φαρµακευτικού Συλλόγου Χίου,  

αντίγραφο δε της συγκεντρωτικής κατάστασης των 

υποβαλλοµένων λογαριασµών, δίνεται στον φαρµακοποιό.   

 

Όλα τα περί διακίνησης, είσπραξης κλπ των συνταγών των 

φαρµακοποιών διαλαµβάνονται στο 9ο άρθρο του καταστατικού 

του ∆ΙΛΟΦΑΡ Χίου, το οποίο πρόκειται να συσταθεί άµεσα, ως έχει 

ήδη αποφασίσει η ΓΣ του ΦΣΧίου. 

 

Ο Φ.Σ.Χ. µπορεί, προς διευκόλυνση των Μελών του 

Φαρµακοποιών, να αποδίδει σε τρίτους οµαδικά τις ασφαλιστικές 

εισφορές ΤΣΑΥ καθώς και άλλα ποσά για λογαριασµό των µελών 

του και προς εξυπηρέτησή των, τα οποία αποδίδονται κατά µήνα 

από τους Φαρµακοποιούς - µέλη. Η δυνατότητα αυτή ανήκει στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του Φ.Σ.Χ., εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι 

συµφέρον για τα µέλη του, και υπό την πρὁπόθεση ότι απ` αυτά 

τα µέλη εµπροθέσµως καταθέτουν προς απόδοση τις αντίστοιχες 

οφειλές των. 

 

                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ` 

                          

                      ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

                                        ΑΡΘΡΟ 35ο 

 

    

Τα µέλη του Φ.Σ.Χ. έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν γνώση 

των Πρακτικών της Γ.Σ. και των αφορώντων το πρόσωπό τους 

Πρακτικών του ∆.Σ.,  να ζητούν αντίγραφα αυτών καθώς και των 
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Αρχείων και του Μητρώου των Μελών, έπειτα από σχετική τους 

αίτηση προς το ∆.Σ. και τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο 

ή το Γραµµατέα του ∆.Σ. 

 

                                           ΑΡΘΡΟ 36ο 

 

 

Η παράβαση των διατάξεων του Κανονισµού αυτού, συνιστά 

πειθαρχικό αδίκηµα και µπορεί να προκαλέσει την πειθαρχική 

δίωξη του παραβάτη Φαρµακοποιού. 

 

Η παραπάνω πειθαρχική δίωξη προκαλείται έπειτα από 

σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φ.Σ.Χίου. 

 

                                             ΑΡΘΡΟ 37ο 

 

 

Η έγκριση του Κανονισµού αυτού γίνεται από την Γενική 

Συνέλευση των Μελών του και κατατίθεται στην Περιφέρεια 

Βορείου Αιγαίου. 

 

Η τροποποίηση των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισµού 

του Φ.Σ.Χ. γίνεται κατά την διαδικασία που ορίζει ο νόµος "περί 

Φαρµακευτικών Συλλόγων" και σύµφωνα µε τους σχετικούς νόµους 

που ισχύουν κατά τον χρόνο τροποποίησής του.- 

 

                                       Χίος, 22 Σεπτεµβρίου 2015 

 

        

 

          Η Πρόεδρος                                               Η Γεν. Γραµµατέας 

                                   

 

 

 

 

                  


