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Ρυθµίσεις επαγγέλµατος φαρµακοποιού – Ίδρυση φαρµακείου  

Αριθ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.82829/29.10.15 

(ΦΕΚ Β' 2330/29-10-2015) 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

Α) Το άρθρο 21 παρ. 3 του ισχύοντος Συντάγµατος. 

Β) Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2 και 3 και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 

«Εφαρµογή του Κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά 

και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού 

ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ Α΄ 70) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101). 

Γ) Τα άρθρα 49 και 52 παρ. 1 της Συνθήκης της ΣΛΕΕ. 

∆) Του άρθρου 2 υποπαράγραφος ∆12 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94). 

Ε) Τις αποφάσεις της Ολοµέλειας ∆.Ε.Κ. (C−171/07 και C−172/07) και (C−570/07 

και C−571/07). 

ΣΤ) Το άρθρο 4 περ. στ΄ του Ν. 3844/2010. 

Ζ) Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98). 

Η) Την υπ’ αριθ. Υ25/06−10−2015 άρθρα 2 και 3, απόφαση του Πρωθυπουργού 

(ΦΕΚ 2144/Β΄/06−10−2015) «Ανάθεση Αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 

Υγείας Παύλο Πολάκη». 

Ι) Του άρθρου 45 της υπ’ αριθ. 2005/36/ΕΚ Οδηγίας (Π.δ. 38/2010). 

ΙΑ) Το Π.δ. 106/2014 «Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 76/Α΄/2000). 

ΙΒ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, 

αποφασίζουµε:  

Άρθρο 1 



Σκοπός 

Με την παρούσα υπουργική απόφαση θεσπίζονται νέες διατάξεις που καθορίζουν την 

ίδρυση φαρµακείων στην Ελλάδα, την αρµόδια υπηρεσία χορηγήσεως, την διοικητική 

περιφέρεια ισχύος της άδειας και τα προσόντα των αιτούντων τις άδειες, 

φαρµακοποιών ή άλλων φυσικών προσώπων. 

Άρθρο 2 

Ρυθµίσεις για τις άδειες φαρµακείων  

1. Οι άδειες ίδρυσης φαρµακείων χορηγούνται σε φαρµακοποιούς κατόχους άδειας 

ασκήσεως επαγγέλµατος φαρµακοποιού χώρας µέλους της Ε.Ε., καθώς και σε άλλα 

φυσικά πρόσωπα πολίτες κράτους−µέλους της Ε.Ε., από τη ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας 

Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας των φαρµακείων και εντός αυτής, µε 

απόφαση του Αρµόδιου Περιφερειάρχη και δηλώνονται από τον κάτοχο της αδείας 

στον οικείο Φαρµακευτικό Σύλλογο εντός εξήντα (60) ηµερών. Με την επιφύλαξη 

της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, δεν χορηγείται άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας φαρµακείου σε νοµικά πρόσωπα, πλην των συνεταιρισµών 

φαρµακοποιών µελών της Οµοσπονδίας Συνεταιρισµών Φαρµακοποιών Ελλάδος και 

έπειτα από αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. της ΟΣΦΕ. 

2. Κάθε άδεια ίδρυσης αντιστοιχεί σε ένα (1) φαρµακείο. Για το έτος 2015 

επιτρέπεται η χορήγηση µέχρι πέντε (5) αδειών. Ο ανώτατος επιτρεπόµενος αριθµός 

χορηγούµενων αδειών αυξάνεται κατά µία (1) άδεια κατ’ ανώτατο όριο κατ’ έτος 

µέχρι το 2020, οπότε και ορίζεται ανώτατος επιτρεπόµενος αριθµός αδειών οι δέκα 

(10) άδειες σε πανελλαδική κλίµακα. 

3. Οι άδειες ίδρυσης φαρµακείων χορηγούνται για την περιφέρεια των ∆ήµων που 

συστάθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄). 

4. Τα φαρµακεία των ιδιωτών µη φαρµακοποιών που ιδρύονται µετά την έναρξη 

ισχύος της παρούσας απόφασης λειτουργούν υποχρεωτικά µε την µορφή της 

Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης, που πρέπει να έχει συσταθεί πριν τη χορήγηση 

της άδειας λειτουργίας του φαρµακείου. Στην εταιρική σύνθεση των ΕΠΕ στις οποίες 

συµµετέχουν µη φαρµακοποιοί, µετέχει υποχρεωτικά ως εταίρος, µε ποσοστό 

συµµετοχής τουλάχιστον 20%, και ο ορισθείς υπεύθυνος φαρµακοποιός για την 

λειτουργία κάθε φαρµακείου. 

Τα φαρµακεία για τα οποία δίδεται άδεια ίδρυσης σε φαρµακοποιό, µπορούν να 

λειτουργούν ως ατοµικές επιχειρήσεις είτε µε όποια εταιρική µορφή του αστικού 

δικαίου επιλέξουν οι εταίροι τους, πλην εκείνης της ανώνυµης εταιρείας. 

5. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης σε φαρµακοποιό, κάτοχο άδειας ασκήσεως 

επαγγέλµατος φαρµακοποιού κράτους µέλους της ΕΕ και άλλα φυσικά πρόσωπα, 

πολίτες κράτους−µέλους ΕΕ, δεν υπόκειται σε κανένα περιορισµό πλην των σχετικών 

µε τα πληθυσµιακά όρια και τις τιθέµενες προϋποθέσεις στην παρούσα κοινή 

υπουργική απόφαση. 



6. Για την απόκτηση της άδειας ιδρύσεως φαρµακείου απαιτείται ο αιτών 

(φαρµακοποιός ή µη) να έχει τα κατωτέρω προσόντα, που αποδεικνύονται από τα 

υποβαλλόµενα αντίστοιχα έγγραφα, όπως προσδιορίζονται στις οικείες διατάξεις και 

του άρθρου 216 Ν. 4281/2014 (160Α), ήτοι: 

α) Την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός των κρατών−µελών της Ε.Ε.  

β) Να µην έχει καταδικασθεί αµετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή κλοπή, 

υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήµατα κατά των ηθών, 

συκοφαντική δυσφήµιση για πράξεις που έχουν σχέση µε την άσκηση του 

επαγγέλµατος του, κιβδηλεία, παραχάραξη, παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 

του Ν. 1729/1987 (όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3204/2003 ΦΕΚ 144 Α΄) και 

καθ’ υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόµου καθώς και του Ν. 3591/2008, του 

άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα όπως αυτός ισχύει ή να µην έχει καταδικασθεί 

αµετάκλητα για κακούργηµα ή καθ’ υποτροπή για πληµµέληµα για το 

οποίο επεβλήθη η στέρηση των πολιτικών του δικαιωµάτων ή να µην έχει 

παραπεµφθεί µε αµετάκλητο βούλευµα για κάποιο από τα παραπάνω αδικήµατα. 

γ) Να µην οφείλει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο οποιαδήποτε οφειλή από φόρους, πρόστιµα 

ή άλλη αιτία. 

δ) Οι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος φαρµακοποιού να µην έχουν τιµωρηθεί 

για παραβάσεις της φαρµακευτικής νοµοθεσίας µε οριστική ανάκληση της άδειας 

ιδρύσεως φαρµακείου ή φαρµακαποθήκης. 

Άρθρο 3 

Μεταβατική διάταξη 

Αποφάσεις ιδρύσεως φαρµακείων που εκδόθηκαν κατά παρέκκλιση του ν. 4336/2015 

από ∆ιευθύνσεις ∆ηµόσιας Υγείας στην περίοδο από 20 Αυγούστου 2015 µέχρι την 

δηµοσίευση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, διατηρούν την ισχύ τους. 

Άρθρο 4 

Η έναρξη ισχύος της παρούσης απόφασης ορίζεται από τη δηµοσίευσή της στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ  

 

ΥΓΕΙΑΣ 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 

 


