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Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2020

  

Αριθμ. Πρωτ. 4811

  

Προς: 1. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

  

             2.  Διευθύνσεις Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας

  

Κοινοποίηση: Διεύθυνση Φαρμάκου Υπουργείου Υγείας, Τμήμα Β΄

  

Θέμα: «Συστεγάσεις Φαρμακείων»

  

Δυστυχώς παρά τα αναφερόμενα στα υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 5705/2018 και
109/11.01.2017 έγγραφα του Π.Φ.Σ., ορισμένες Διευθύνσεις Υγείας Περιφερειακών
Ενοτήτων συνεχίζουν εσφαλμένως και χωρίς να υφίσταται σχετική νομοθετική πρόβλεψη,
να επιμένουν να απαιτούν οι φαρμακοποιοί που επιθυμούν να συστεγαστούν σύμφωνα με
κείμενες διατάξεις, να συστήνουν την κατά νόμο ομόρρυθμη εταιρεία εκμεταλλεύσεως
συστεγαζόμενων φαρμακείων (ή να τροποποιούν αναλόγως την τυχόν ήδη υφιστάμενη
εταιρεία) πριν την χορήγηση από την Υπηρεσία της άδειας λειτουργίας των
συστεγαζόμενων φαρμακείων, προκειμένου εν συνεχεία να χορηγήσουν την εν λόγω άδεια.

  

Η απαίτηση αυτή είναι καθ’ όλα εσφαλμένη, καθώς ουδέν σχετικώς προβλέπεται
δυνάμει των κείμενων διατάξεων. 

  

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας φαρμακείου
καθώς και της άδειας λειτουργίας συστεγαζόμενων φαρμακείων ορίζονται σαφώς και
περιοριστικώς.
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Το άρθρο 218 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160), με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του
άρθρου 5 του Ν. 1963/1991, ορίζει ειδικώς και συγκεκριμένως το σύνολο των
δικαιολογητικών που απαιτούνται για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας φαρμακείου και
των συστεγαζόμενων φαρμακείων από τον αρμόδια Περιφέρεια. Στα δικαιολογητικά
αυτά δεν περιλαμβάνεται το καταστατικό των σύστασης (ή τροποποιήσεως) της
ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενων φαρμακείων.

  

Το δε πρόσφατο υπ’ αριθμόν 64/2018 Π.Δ. (ΦΕΚ Α΄ 124/11.7.2018) «Ρυθμίσεις
επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου
» προσδιορίζει ακριβώς σε ποιο χρονικό σημείο υποχρεούται ο φαρμακοποιός να
προσκομίσει το καταστατικό της εταιρείας (ή την τροποποίηση αυτής) στην Διεύθυνση
Υγείας. Έτσι, το άρθρο 2 παρ. 5δ ορίζει ότι «
Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού των εταιρειών, θεωρημένο από το Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) κατατίθεται στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων της 
κατά τόπον αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας καθώς και στον οικείο
Φαρμακευτικό Σύλλογο μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την καταχώρισή
τους στο Γ.Ε.ΜΗ.
Το ίδιο ισχύει και για τις τροποποιήσεις του εταιρικού καταστατικού και όλες τις μεταβολές
της εταιρείας.
».

  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ομόρρυθμη εταιρεία εκμεταλλεύσεως συστεγαζόμενων
φαρμακείων σκοπό έχει ακριβώς την εκμετάλλευση των συστεγαζόμενων φαρμακείων, απα
ραίτητη
προϋπόθεση της λειτουργίας των οποίων 
είναι η προηγούμενη χορήγηση της σχετικής άδειας
. 

  

Συνεπώς σύμφωνα με τα ανωτέρω, πρώτα χορηγείται η άδεια λειτουργίας των
συστεγαζόμενων φαρμακείων από την αρμόδια Διεύθυνση Υγείας και εν συνεχεία
συστήνεται η κατά νόμο ομόρρυθμη εταιρεία εκμεταλλεύσεως συστεγαζόμενων
φαρμακείων (ή τροποποιείται αναλόγως η τυχόν ήδη υφιστάμενη εταιρεία).
Κατόπιν, εντός ενός μηνός από τη σύσταση ή την τροποποίηση ο φαρμακοποιός
προσκομίζει το καταστατικό της εταιρείας (ή την τροποποίηση αυτής) στην Διεύθυνση
Υγείας.
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Καθίσταται ως εκ τούτου σαφές ότι θα πρέπει να τηρούνται πιστά όσα ορίζει η
φαρμακευτική νομοθεσία εν προκειμένω, και ουχί να εφαρμόζονται κατά το δοκούν.

  

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

  

Με εκτίμηση

  

Ηλίας Δημητρέλλος

  

Νομικός Σύμβουλος 

  

Π.Φ.Σ.
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