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Εκδίδοµε τον ακόλουθο Νόµο που ψήφισε η Βουλή 

ΑΡΘΡΟ 1  
ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ  
1.Αδεια ιδρύσεως φαρµακείου για δήµο ή κοινότητα της Χώρας χορηγείται µετά γνώµη του οικείου 
φαρµακευτικού συλλόγου µε απόφαση του αρµόδιου νοµάρχη.  
2.Για την απόκτηση της άδειας ιδρύσεως φαρµακείου απαιτείται ο αιτών να έχει τα κατωτέρω 
προσόντα, που αποδεικνύονται µε τα υποβαλλόµενα αντίστοιχα πιστοποιητικά των αρµόδιων αρχών:  
α) Την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός των Κρατών - Μελών της Ε.Ο.Κ.  
β) Πτυχίο φαρµακευτικής σχολής και άδεια ασκήσεως της φαρµακευτικής στην Ελλάδα.  
γ) Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νοµίµως απαλλαγή από αυτές.  
δ) 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 φαρµακευτικού επαγγέλµατος, κιβδηλεία, παραχάραξη, παράβαση των διατάξεων 
του άρθρου 5 του Ν.1729/1987 (ΦΕΚ 144Α' ) και καθ' υποτροπήν του άρθρου 11 του ίδιου νόµου ή 
να µην έχει καταδικασθεί αµετάκλητα για κακούργηµα ή καθ' υποτροπήν για πληµµέληµα για το 
οποίο επεβλήθη η στέρηση των πολιτικών του δικαιωµάτων ή να µην έχει παραπεµφθεί µε 
αµετάκλητο βούλευµα, για κάποιο από τα παρακάτω αδικήµατα.  
3.∆εν χορηγείται άδεια ιδρύσεως φαρµακείου σε φαρµακοποιούς:  
α)Που λαµβάνουν σύνταξη για λόγους υγείας ή το ανώτατο όριο της σύνταξης που απονέµεται από 
το ∆ηµόσιο, το Τ.Σ.Α.Υ. ή από οποιονδήποτε άλλον φορέα κοινωνικής ασφαλίσεως ή που έχουν τις 
προς τούτο προϋποθέσεις, έστω και αν παρατήθησαν ή παραιτήθησαν από το δικαίωµα λήψης 
συντάξεως.  
β)Που έχουν τιµωρηθεί για παραβάσεις της φαρµακευτικής νοµοθεσίας µε οριστική ανάκληση της 
άδειας ιδρύσεως του φαρµακείου ή της φαρµακαποθήκης.  
4. ∆εν χορηγείται άδεια ιδρύσεως φαρµακείου σε φαρµακοποιούς που έχουν συµπληρώσει το 70ο 
έτος της ηλικίας τους. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1/1/2005.  
5.Οι άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας φαρµακείων και φαρµακαποθηκών φαρµακοποιών, που 
κατεδικάσθησαν µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση σε ένα από τα αδικήµατα που αναφέρονται στην 
περ. δ' της παρ. 2, ανακαλούνται µε απόφαση του αρµόδιου νοµάρχη.  



ΑΡΘΡΟ 2  
ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  
1.Για τον αριθµό των χορηγουµένων για κάθε δήµο ή κοινότητα της Χώρας, αδειών ιδρύσεως 
φαρµακείων από 1-1-1997 τίθενται τα εξής πληθυσµιακά όρια:  
α)Για δήµους ή κοινότητες µε πληθυσµό µέχρι 3.000 κατοίκους εφ' όσον δεν λειτουργεί φαρµακείο, 
επιτρέπεται η χορήγηση µίας µόνο άδειας ιδρύσεως φαρµακείου.  
β)Για δήµους ή κοινότητες µε πληθυσµό από 3.001 µέχρι 10.000 κατοίκους απαιτείται αναλογία 
3.000 κατοίκων για κάθε φαρµακείο.  
γ)Για δήµους µε πληθυσµό από 10.001 µέχρι 100.000 κατοίκους απαιτείται αναλογία 2.500 κατοίκων 
για κάθε φαρµακείο.  
δ)Για δήµους µε πληθυσµό άνω των 100.001 κατοίκων απαιτείται αναλογία 2.000 κατοίκων για κάθε 
φαρµακείο.  
2.Τα πληθυσµιακά όρια της προηγούµενης παραγράφου δεν ισχύουν για τους φαρµακοποιούς που 
κατέχουν ή πρόκειται να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στην Ελλάδα µέχρι 31/12/1996.  
3.Ο πληθυσµός υπολογίζεται µε βάση τα αποτελέσµατα της τελευταίας επίσηµης απογραφής του 
Κράτους.  

ΑΡΘΡΟ 3  
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ  
1.Οι άδειες ιδρύσεως του φαρµακείου χορηγούνται βάση της ηµεροµηνίας επιδόσεως της αιτήσεως 
στην αρµόδια αρχή.  
2.Μεταξύ φαρµακοποιών, που επέδωσαν αίτηση για συγκεκριµένο δήµο ή κοινότητα την ίδια µέρα, 
προτιµάται κατά την εξής σειρά:  
α)Εκείνος που δεν έχει άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας φαρµακείου σε άλλο δήµο ή κοινότητα.  
β)Εκείνος που έχει αρχαιότερη άδεια εξασκήσεως του φαρµακευτικού επαγγέλµατος, κατά την έννοια 
των διατάξεων του σχετικού νόµου και ο οποίος δεν έχει λάβει προηγουµένως άλλη άδεια ιδρύσεως 
φαρµακείου.  
γ)Εκείνος που προηγείται στη λήψη του πτυχίου της φαρµακευτικής σχολής του πανεπιστηµίου και σε 
περίπτωση συγχρόνου λήψεως του πτυχίου, εκείνος που έχει µεγαλύτερο βαθµό.  
δ)Ο πολύτεκνος ή το τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.  

ΑΡΘΡΟ 4  
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
Προδιαγραφές ιδρύσεως και λειτουργίας φαρµακείου:  
1.Το φάρµακο είναι κοινωνικό αγαθό και χορηγείται δια χειρός φαρµακοποιού.  
2.Το φαρµακείο πρέπει να είναι ανεξάρτητο κατάστηµα, να διαθέτει επαρκή φυσικό και τεχνητό 
φωτισµό, αερισµό, αποχέτευση, κλιµατισµό και να είναι γενικά σύµφωνο προς τις διατάξεις του 
Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού (Γ.Ο.Κ.)  
3.Το κατάστηµα του φαρµακείου, που δύναται να είναι και πολυώροφο, χωρίζεται στα εξής τµήµατα:  
α)Το φαρµακοπωλείο, λειτουργεί στο ισόγειο του καταστήµατος, είναι χώρος κύριας χρήσεως και το 
ελάχιστο καθαρό εµβαδόν του πρέπει να είναι 30 τ.µ., όταν στο κατάστηµα συστεγάζονται και 
λειτουργούν από (1) µέχρι (3) φαρµακεία.  
Για κάθε επιπλέον φαρµακείο που συστεγάζεται στο κατάστηµα, το εµβαδόν του φαρµακοπωλείου 
προσαυξάνεται κατά 5 τ.µ.  
Το φαρµακοπωλείο είναι ο χώρος εξυπηρέτησης του κοινού, στο οποίο φυλάσσονται τα 
φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα µέσα σε ράφια και συρτάρια. Στο φαρµακοπωλείο δύναται να 
λειτουργούν σε ξεχωριστές προσθήκες ή σε άλλους χώρους του καταστήµατος του φαρµακείου, 
εκτός του φαρµακευτικού εργαστηρίου, τµήµατα µε τα επιτρεπόµενα να πωλούνται στο φαρµακείο 
είδη.  
β)Το φαρµακοτεχνικό εργαστήριο που το ελάχιστον εµβαδόν του πρέπει να είναι 10 τ.µ. και να 
αποτελεί ανεξάρτητο χώρο κύριας χρήσεως από λείες επιφάνειες, καλώς φωτιζόµενο, στο οποίο 
παρασκευάζονται τα φαρµακοτεχνικά σκευάσµατα.  
γ)Η αποθήκη, στην οποία φυλάσσονται όλα τα προϊόντα που νοµίµως διαθέτει το φαρµακείο και που 
πρέπει να είναι εµβαδού τουλάχιστον 5 τ.µ.  
δ)Τουαλέτα, που πρέπει να είναι κατασκευασµένη σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντος 
υγειονοµικού κανονισµού.  
Το φαρµακοτεχνικό εργαστήριο δύναται να είναι και στο ανώγειο (εξώστη), µε την προϋπόθεση όµως 
να αποτελεί ενιαίο κτίσµα µε το ισόγειο φαρµακοπωλείο, µε το οποίο θα επικοινωνεί µε ευρεία 
κλίµακα, η δε αποθήκη και η τουαλέτα δύναται να είναι και στο υπόγειο του καταστήµατος και σε 
περίπτωση πολυώροφου καταστήµατος, σε κάποιον από του ορόφους του.  
4.Το κατάστηµα του φαρµακείου πρέπει να διαθέτει σύστηµα ή επαρκή µέσα πυρασφάλειας και να 
προστατεύεται µε ρολά ασφαλείας. Επίσης στη πρόσοψη αυτού πρέπει να υπάρχει θυρίδα ανάρτησης 



πινάκων εφηµερευόντων και διανυκτερευόντων φαρµακείων, µε επαρκή φωτισµό και ειδική θυρίδα 
ασφαλείας εξυπηρετήσεως του κοινού κατά τις διηµερεύσεις και διανυκτερεύσεις.  
5.Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δύναται να καθορίζονται ειδικότερα η οργάνωση και συγκρότηση των 
φαρµακείων και ιδιαίτερα τα τεχνικά και επιστηµονικά όργανα και τα έπιπλα που πρέπει να διαθέτει 
αυτό, καθώς και τα πωλούµενα από αυτά είδη. Μέχρι την έκδοση αυτών διατηρούνται σε ισχύ οι 
κείµενες σχετικές διατάξεις.  

ΑΡΘΡΟ 5  
∆ικαιολογητικά χορηγήσεως άδειας λειτουργίας φαρµακείουv  
1. Για την χορήγηση της κατά το άρθρο 9 του Ν. 5607/1932 (ΦΕΚ 300 Α') άδεια λειτουργίας 
φαρµακείου πρέπει να υποβληθούν από τον αιτούντα, µαζί µε τη σχετική αίτηση για επιθεώρηση του 
καταστήµατατος, όπου θα λειτουργήσει το φαρµακείο, τα εξής δικαιολογητικά:  
α) Βεβαίωση της αρµόδιας πολεοδοµικής αρχής, ότι το κατάστηµα όπου θα λειτουργήσει το 
φαρµακείο, δεν είναι αυθαίρετο και δεν περιλαµβάνει αυθαίρετες κατασκευές ή προσθήκες.  
β) Αντίγραφο συµφωνητικού µισθώσεως από τον αιτούντα φαρµακοποιό του καταστήµατος, όπου θα 
λειτουργήσει το φαρµακείο, ή πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρµόδιο 
υποθηκοφυλακείο.  
γ) Σχέδιο κατόψεως του καταστήµατος, στο οποίο να φαίνονται οι καθαρές διαστάσεις του.  
δ) Απόσπασµα ρυµοτοµικού σχεδίου της περιοχής σε κλίµακα 1:200, στο οποίο θα σηµειώνονται τα 
φαρµακεία που ευρίσκονται σε απόσταση µέχρι (100) µέτρων από το υπό λειτουργία φαρµακείο.  
ε) Βεβαίωση της αρµόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι το κατάστηµα διαθέτει σύστηµα 
πυρασφάλειας ή επαρκή πυροσβεστικά µέσα.  
2. Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία γ' και δ' πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 
8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α') του µηχανικού που τα συνέταξε για την ακρίβεια αυτών.  

ΑΡΘΡΟ 6  
Αποστάσεις φαρµακείων  
Το άρθρο 7 του Ν. 328/1976 (ΦΕΚ 128 Α'), όπως τούτο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την 
παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Ν.∆ 982/1979 (ΦΕΚ 239 Α') και την παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 
1759/1988 (ΦΕΚ 50Α'), αντικαθίσταται ως εξής:  
1. Τα ιδρυόµενα στο εξής φαρµακεία πρέπει να απέχουν µεταξύ τους και από τα ήδη λειτουργούντα 
τουλάχιστον εκατό (100) µέτρα, η δε απόσταση µετράται από τα πλησιέστερα άκρα των κύριων 
προσόψεων των φαρµακείων κατ΄ευθείαν νοητή γραµµή επί χάρτου ή τοπογραφικού 
σχεδιαγράµµατος θεωρηµένου από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία.  
2. Τα φαρµακεία που λειτουργούν συνεχώς στον ίδιο δήµο ή κοινότητα, µε τον ίδιο φαρµακοποιό, 
µεταφερόµενα σε άλλη θέση, πρέπει να απέχουν, κατά το χρόνο της µεταφοράς τους από τα 
λειτουργούντα φαρµακεία.  
α) τουλάχιστον σαράντα (40) µέτρα εφ' όσον συµπλήρωσαν πέντε (5) χρόνια λειτουργίας και  
β) τουλάχιστον είκοσι (20) µέτρα εφ' όσον συµπλήρωσαν δέκα (10) χρόνια λειτουργίας.  
Οι παραπάνω αποστάσεις µετρώνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.  
3. Με την επιφύλαξη της διατάξεως της επόµενης παραγράφου, απαγορεύεται η ίδρυση και µεταφορά 
φαρµακείων σε απόσταση:  
α) εκατόν είκοσι (120) µέτρων τουλάχιστον από δύο (2) συστεγαζόµενα φαρµακεία.  
β) εκατόν εξήντα (160) µέτρων τουλάχιστον από τρία (3) συστεγαζόµενα φαρµακεία.  
γ) διακοσίων (200) µέτρων τουλάχιστον από τέσσερα (4) ή περισσότερα συστεγαζόµενα φαρµακεία.  
δ) διακοσίων πενήντα (250) µέτρων τουλάχιστον από πέντε (5) ή περισσότερα φαρµακεία.  
4. Οι περί αποστάσεων διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων δεν έχουν εφαρµογή:  
α) σε περίπτωση µεταφοράς φαρµακείου που λειτουργεί ή λειτουργούσε στο ίδιο κατάστηµα 
περισσότερο από πέντε (5) χρόνια , όταν η µεταφορά αυτή γίνεται λόγω τελεσίδικης εξωστικής 
δικαστικής αποφάσεως για ανοικοδόµηση, ιδιόχρηση ή κατεδάφιση.  
5. Οι αποστάσεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου µειώνονται στο µισό για τα φαρµακεία, τα 
λειτουργούντα πέραν της πενταετίας, σε δήµους ή κοινότητες όπου υπάρχουν κέντρα εκδόσεως ή 
ελέγχου συνταγών, που καθορίζονται µε απόφαση του νοµάρχη και µέχρι απόσταση 200 µέτρων από 
το κτίριο αυτών, η δε απόσταση µετράται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1  
6. ∆ήµοι και κοινότητες γύρω από την ευρύτερη περιοχή των ∆ήµων Αθηναίων ή Θεσσαλίας δύναται 
να αποτελέσουν µετ' αυτών ενιαίες φαρµακευτικές περιφέρειες, µε προεδρικά διατάγµατα, που 
εκδίδονται εφάπαξ µε πρόταση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µετά 
προηγούµενη γνώµη των γενικών συνελεύσεων των φαρµακευτικών συλλόγων Αττικής ή 
Θεσσαλονίκης. Στις ενιαίες φαρµακευτικές περιφέρειες Αθηνών ή Θεσσαλονίκης επιτρέπεται η 
µεταφορά των νοµίµως εντός αυτών λειτουργούντων φαρµακείων.  



ΑΡΘΡΟ 7  
Συστέγαση φαρµακείων  
Το άρθρο 12 του Ν. 5607/1932 (ΦΕΚ 300 Α'), όπως αντικαταστήθηκε και συµπληρώθηκε 
µεταγενέστερα, αντικαθίσταται ως εξής:  
1. Με απόφαση του νοµάρχη µετά από γνώµη του οικείου φαρµακευτικού συλλόγου δύναται να 
επιτραπεί η συστέγαση στο ίδιο κατάστηµα περισσότερων του ενός υπό ίδρυση φαρµακείων, εφ' όσον 
χωροταξικά δεν παρακωλύεται η εξυπηρέτηση του κοινού και δεν έχει δηλωθεί η λειτουργία σε 
συγκεκριµένο κατάστηµα νεοϊδρυόµενου φαρµακείου ή η µεταφορά φαρµακείου που ήδη λειτουργεί 
σε άλλη θέση, σε απόσταση µικρότερη των φαρµακείων ή των αδειών ιδρύσεως αυτών που πρόκειται 
να συστεγασθούν. Στην περίπτωση αυτή η ολοκλήρωση της ιδρύσεως του φαρµακείου µε τη λήψη 
άδειας λειτουργίας και η πραγµατοποίηση της µεταφοράς πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστηµα 60 
ηµερών, αν δε παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, η δηλωθείσα ίδρυση και η µεταφορά δεν 
αποτελούν κώλυµα για την έγκριση της αιτούµενης συστεγάσεως. Οµοίως µπορεί να επιτραπεί η 
συστέγαση φαρµακείων υπό ίδρυση µε λειτουργούντα φαρµακεία καθώς και λειτουργούντων 
φαρµακείων µεταξύ τους.  
Επίσης επιτρέπεται η συστέγαση στο ίδιο κατάστηµα φαρµακαποθηκών υπό ίδρυση, λειτουργουσών 
και υπό ίδρυση µε λειτουργούσες φαρµακαποθήκες.  
2. Οι αδειούχοι φαρµακοποιοί των συστεγασµένων φαρµακείων και φαρµακαποθηκών είναι 
συνυπεύθυνοι για κάθε παράβαση νόµου, καθώς και για την αυτοπρόσωπη διεύθυνση και την 
κανονική λειτουργία των φαρµακείων και των φαρµακαποθηκών τους και υποχρεούνται να 
αναγράφουν τα ονοµατεπώνυµά τους στις προσθήκες και τις επιγραφές αυτών.  
3. Η συστέγαση µεταξύ φαρµακείων που λειτουργούν και µεταξύ λειτουργούντων φαρµακείων µε 
υπό ίδρυση, που δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας, επιτρέπεται ανεξάρτητα από την απόσταση που 
έχουν αυτά από άλλο φαρµακείο ή από συστεγαζόµενα.  
4. Τα κατά την παρ. 1 συστεγαζόµενα φαρµακεία θεωρούνται, για τον καθορισµό του αριθµού των 
φαρµακείων, ως λειτουργούντα χωριστά και υποχρεούνται σε ιδιαίτερη διηµέρευση και 
διανυκτέρευση.  
5. 'Αδειες για την συστέγαση φαρµακείων ή σύσταση εταιρείας εκµεταλλεύσεως των φαρµακείων 
αυτών στο εξής χορηγούνται µόνο σε φαρµακεία και φαρµακαποθήκες που πληρούν τις 
προδιαγραφές της ισχύουσας νοµοθεσίας.  
6. Σε περίπτωση συνταξιοδοτήσεως, παραιτήσεως για λόγους υγείας ή θανάτου του φαρµακοποιού, 
στο κατάστηµα του οποίου εγκρίθηκε ή εγκρίνεται συστέγαση, σύµφωνα µε τις προηγούµενες 
παραγράφους, δεν έχουν εφαρµογή, λυοµένης της συστεγάσεως, για τους παραµένοντες σ' αυτό 
φαρµακοποιούς οι περί εµβαδού και αποστάσεων διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του παρόντος νόµου. 
Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η προαναφερθείσα συστέγαση δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις της 
παρ. 5 του παρόντος άρθρου και οι περιορισµοί του άρθρου 2, για τον δηλώνοντα, κατά την υποβολή 
της αιτήσεως για χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρµακείου, ότι θα συστεγασθεί µετά των ανωτέρω και 
των κληρονόµων, κατά νόµο δικαιούχων της άδειας, οι οποίοι δηλώνουν την αποδοχή τους 
εγγράφως επί του φύλλου της αιτήσεως.  
Αν το εµβαδόν του φαρµακείου στις πιο πάνω περιπτώσεις είναι µικρότερο του οριζόµενου στο άρθρο 
4 του παρόντος νόµου, τότε η συστέγαση και η αποσυστέγαση, που προαναφέρεται, µπορεί να γίνει 
µία φορά.  
Το φαρµακευτικό εργαστήριο µπορεί να είναι και σε ανώγειο, η δε αποθήκη και η τουαλέτα µπορούν 
να είναι και σε υπόγειο ή ανώγειο χώρο του φαρµακείου. Όλοι αυτοί οι χώροι πρέπει να 
επικοινωνούν µε το κύριο κατάστηµα, σύµφωνα όµως πάντοτε µε τον ισχύοντα Γ.Ο.Κ.  
7. Τα κατά το παρόν άρθρο συστεγαζόµενα φαρµακεία λειτουργούν υποχρεωτικά µε τη µορφή 
οµόρρυθµης εταιρείας, που συνιστάται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, οριζοµένων συνδιαχειριστών 
όλων των συµµετεχόντων στη συστέγαση φαρµακοποιών και εφαρµοζοµένων αναλόγως των 
διατάξεων των παρ. 2,3,4,5 και 7 του άρθρου 17 του Ν. 5607/1932, όπως τούτο αντικαταστήθηκε 
και τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 6 του Ν. 328/1976 και 14 του Ν. 1821/1988 (ΦΕΚ 271 Α').  
8. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 5607/1932, όπως τούτο τελικά 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 της παρ. Ζ' του άρθρου 58 του Ν. 1539/1985, (ΦΕΚ 64 Α') 
προστίθεται η φράση: ή επί συστεγασµένων φαρµακείων µε την επίβλεψη του ετέρου των 
συστεγαζοµένων φαρµακοποιού.  

ΑΡΘΡΟ 8  
Εταιρεία εκµετάλλευσης φαρµακείων  
1. Με απόφαση του νοµάρχη, εφ' όσον χωροταξικά δεν κωλύεται εξυπηρέτηση του κοινού, δύναται 
να επιτραπεί η σύσταση εταιρειών εκµετάλλευσης φαρµακείων, που λειτουργούν ως ατοµικά, 
εταιρικά και συστεγαζόµενα.  
2. Η εταιρεία µετά την έκδοση από το νοµάρχη εγκριτικής απόφασης, συνιστάται µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο, στο οποίο θα µνηµονεύεται ο αριθµός της εγκριτικής απόφασης του 



νοµάρχη. Κυρωµένα δε αντίγραφα αυτού υποβάλλονται, µέσα σ' ένα µήνα από την καταχώρηση στα 
βιβλία του οικείου πρωτοδικείου, στο τµήµα ή τη διεύθυνση υγιεινής της νοµαρχίας και στο 
φαρµακευτικό σύλλογο, του οποίου είναι µέλη οι µετέχοντες στην εταιρεία φαρµακοποιοί. Σε 
περίπτωση µη τηρήσεως των ανωτέρων ανακαλείται η εγκριτική απόφαση του νοµάρχη. Η 
ανακλητική πράξη, µε µέριµνα του οικείου νοµάρχη, κοινοποιείται στο οικείο πρωτοδικείο για τη 
σηµείωση της στην οικεία καταχώρηση.  
3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, καθορίζονται:  
α) Η µορφή της εταιρείας  
β) Τα δικαιολογητικά, που θα πρέπει να υποβάλλονται στο τµήµα ή τη διεύθυνση υγιεινής της 
αρµόδιας νοµαρχίας, για την έγκριση της συστάσεως της εταιρείας.  
γ) Η διαχείριση, η εκπροσώπηση της εταιρείας, ο διακριτικός εµπορικός τίτλος, που θα τίθεται µετά τη 
λέξη "φαρµακείο" και το ονοµατεπώνυµο του φαρµακοποιού ή των φαρµακοποιών.  
δ) Οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιαίτερων χώρων, εκτός των καταστηµάτων των 
µετεχόντων στην εταιρεία φαρµακείων, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των αναγκών αυτών.  
ε) Η έδρα, η χρονική διάρκεια της εταιρείας, που µπορεί να παρατείνεται µε την αυτή διαδικασία, 
καθώς και τα επιτρεπόµενα ποσοστά συµµετοχής στην εταιρεία.  
στ) Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη σύσταση και λειτουργία των εταιρειών.  
ζ) Οι συνέπειες και ο τρόπος εφαρµογής των επιβαλλοµένων διοικητικών, συµβατικών και 
πειθαρχικών κυρώσεων σε βάρος των φαρµακοποιών-µετόχων τα φαρµακεία των οποίων µετέχουν 
στην Ε.Φ.  
4. Τα ιδρυόµενα στο εξής φαρµακεία πρέπει να απέχουν µεταξύ τους και από τα ήδη λειτουργούντα 
τουλάχιστον εκατό (100) µέτρα, η δε απόσταση µετράται από τα πλησιέστερα άκρα των κύριων 
προσόψεων των φαρµακείων κατ΄ευθείαν νοητή γραµµή επί χάρτου ή τοπογραφικού 
σχεδιαγράµµατος θεωρηµένου από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσια.  

ΑΡΘΡΟ 9  
Εφηµερίες φαρµακείων  
1. Οι κατά το άρθρο 22 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α') πίνακες διηµερεύσεως και διανυκτερεύσεως 
των φαρµακείων της περιοχής κάθε φαρµακευτικού συλλόγου συντάσσονται µε τη φροντίδα και 
ευθύνη αυτού, ισχύουν για ένα χρόνο και είναι υποχρεωτική για τα περιλαµβανόµενα σ' αυτούς µέλη 
τους. Ο αριθµός των φαρµακείων που διηµερεύουν κατά το Σάββατο ορίζεται υποχρεωτικά σε 
ποσοστό έως 20% του αριθµού των λειτουργούντων φαρµακείων.  
2. Της υποχρεώσεως των εφηµεριών απαλλάσσονται µετά από απόφαση του νοµάρχη προσκαίρως ή 
οριστικώς, οι φαρµακοποιοί, για τους οποίους συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας, αποδεικνυόµενοι µε 
πιστοποιητικό νοσηλευτικών ιδρυµάτων, ή άλλοι σοβαροί λόγοι, για τους οποίους, θα εκφέρει γνώµη 
ο οικείος φαρµακευτικός σύλλογος.  
3. Στο άρθρο 22 του Ν. 1483/1984, όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο β' του άρθρου 41 του 
Ν. 1892/1990, προστίθεται 6η παράγραφος ως εξής:  
"6. Τα φαρµακεία των νησιωτικών περιοχών και ιαµατικών λουτροπόλεων δύναται να λειτουργούν 
πέραν από τις κανονικές ώρες λειτουργίας και όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, µετά από σχετική 
απόφαση του οικείου νοµάρχη. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από της δηµοσιεύσεως του 
νόµου".  
4. Οι παραβάτες των περί διηµερεύσεων και διανυκτερεύσεων διατάξεων, πλην των προβλεποµένων 
ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων, τιµωρούνται µε απόφαση του αρµόδιου νοµάρχη, µε πρόστιµο 
από 30.000 µέχρι 150.000 δραχµές και, σε περίπτωση υποτροπής, µε πρόσκαιρο κλείσιµο του 
φαρµακείου από πέντε (5) ηµέρες µέχρι έξι (6) µήνες.  

ΑΡΘΡΟ 10  
Φαρµακευτική Γνωµοδοτική Επιτροπή  
1. Στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνιστάται Φαρµακευτική 
Γνωµοδοτική Επιτροπή αποτελούµενη:  
α) Από το νοµικό σύµβουλο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή το 
νόµιµο αναπληρωτή του, ως πρόεδρου.  
β) Από τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων ή το νόµιµο αναπληρωτή του, ως 
αντιπρόεδρο.  
γ) Από τον προϊστάµενο της ∆ιευθύνσεως Τεχνικών Φαρµάκων ή το νόµιµο αναπληρωτή του, ως 
αντιπρόεδρο.  
δ) Από τον προϊστάµενο της ∆ιευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή το νόµιµο αναπληρωτή του.  
ε) Από τον πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου ή το νόµιµο αναπληρωτή του.  
2. Η επιτροπή της παρ. 1 συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 



Ασφαλίσεων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο εισηγητής, ο οποίος πρέπει να είναι υπάλληλος του 
Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε βαθµό Α' του Κλάδου ΠΕ και ο 
γραµµατέας της επιτροπής. Με παρόµοια απόφαση µπορεί να ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας της 
ανωτέρω επιτροπής.  
3. Η Φαρµακευτική Γνωµοδοτική Επιτροπή είναι αρµόδια για τη γνωµοδότηση, προ της εκδόσεως 
αποφάσεως από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε περιπτώσεις 
προσφυγών του άρθρου 8 του Ν.3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α'), επί θεµάτων φαρµακείων και 
φαρµακαποθηκών, καθώς και επί κάθε άλλου θέµατος φαρµακευτικής νοµοθεσίας, για το οποίο ο 
υπουργός απευθύνει σχετικό ερώτηµα.  
4. Ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επί προσφυγών του άρθρου 8 του Ν. 
3200/1955, ελέγχει την απόφαση του αρµόδιου νοµάρχη σε θέµατα φαρµακείων και 
φαρµακαποθηκών και κατ' ουσία δυνάµενος, κατά περίπτωση, ν' ακυρώσει η να τροποποιήσει αυτές.  

ΑΡΘΡΟ 11  
Πειθαρχικά Συµβούλια  
Το άρθρο 67 του Ν.3601/1928 (ΦΕΚ 97 Α'), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 9 του Ν. 4111/1960 
(ΦΕΚ 163 Α') και την παρ. ΣΤ' περ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3 Α'), 
αντικαθίσταται ως εξής:  
1. Πρωτοβάθµια πειθαρχικά συµβούλια λειτουργούν σε φαρµακευτικούς συλλόγους που έχουν άνω 
των 100 µελών. Πειθαρχικά παραπτώµατα µελών φαρµακευτικών συλλόγων, που έχουν λιγότερο 
από εκατό (100) µέλη, εκδικάζονται από τα πειθαρχικά συµβούλια των πλησιέστερων φαρµακευτικών 
συλλόγων που ορίζονται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού 
Συλλόγου.  
Η ρύθµιση αυτή ισχύει µέχρι της διεξαγωγής αρχαιρεσιών από το συγκεκριµένο φαρµακευτικό 
σύλλογο.  
2. Κάθε καταγγελία υποβάλλεται υποχρεωτικά στη γραµµατεία του πειθαρχικού συµβουλίου. Ο 
πρόεδρος του πειθαρχικού συµβουλίου µελετά τα στοιχεία της καταγγελίας και αποφαίνεται περί της 
παραποµπής ή µη του καταγγελλοµένου στο πειθαρχικό συµβούλιο.  
3. Στην περίπτωση, κατά την οποία ο καταγγελλόµενος κριθεί παραπεµπτέος στο πειθαρχικό 
συµβούλιο, ο πρόεδρος αυτού αφ' ενός τον καλεί να απολογηθεί εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) 
εργάσιµων ηµερών και αφ' ετέρου ορίζει εισηγητή επί της υποθέσεως ένα από τα µέλη του 
πειθαρχικού συµβουλίου.  
4. Ο οριζόµενος ως εισηγητής µελετά τα στοιχεία της καταγγελίας και την απολογία του 
καταγγελλοµένου και εισηγείται εγγράφως κατά τη συνεδρίαση του πειθαρχικού συµβουλίου.  
5. Κατά την εκδίκαση της υποθέσεως ο καταγγελλόµενος καλείται να παραστεί µε ειδική πρόσκληση.  
6. Οι πειθαρχικές ποινές είναι:  
α) Σύσταση.  
β) Επίπληξη.  
γ) Πρόστιµο από 30.000 µέχρι 150.000 δραχµές. Το κατώτατο και ανώτατο όριο του προστίµου 
µπορεί να αυξηθεί µέχρι το πενταπλάσιο µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του 
Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  
δ) Στέρηση για τέσσερα χρόνια ή διαρκώς του δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.  
ε) Πρόσκαιρο κλείσιµο του φαρµακείου από ένα µήνα µέχρι ένα έτος.  
στ) Οριστική στέρηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος σε ιδιαιτέρως σοβαρές περιπτώσεις.  
Η επιβολή της ποινής των περ. γ' και ε' µπορεί να συνεπάγεται και την επιβολή της ποινής της περ. 
δ', εφ' όσον κατά την κρίση του συµβουλίου, συντρέχει ιδιαίτερος προς τούτο λόγος.  
7. Το πειθαρχικό συµβούλιο, αν κρίνει σκόπιµο, δύναται να διατάξει τη δηµοσίευση, µε έξοδα του 
τιµωρηθέντος, της αποφάσεώς του, όταν αυτή καταστεί αµετάκλητη, µε τη µέριµνα του 
φαρµακευτικού συλλόγου σε µια τοπική εφηµερίδα και στο εκδιδόµενο από τον Πανελλήνιο 
Φαρµακευτικό Σύλλογο "φαρµακευτικό δελτίο" ή σε έντυπο του τοπικού φαρµακευτικού συλλόγου, 
εφ' όσον κυκλοφορεί.  
8. Οι αποφάσεις του πρωτοβάθµιου πειθαρχικού συµβουλίου κοινοποιούνται στο φαρµακευτικό 
σύλλογο, του οποίου ο πειθαρχικώς διωχθείς είναι µέλος, οι δε υποκείµενες σε έφεση και στον 
Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο.  
9. Έφεση ενώπιον του Ανώτατου Φαρµακευτικού Πειθαρχικού Συµβουλίου επιτρέπεται εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, από την κοινοποίηση της απόφασης στον τιµωρηθέντα στην 
περίπτωση επιβολής ποινής προστίµου άνω των ενενήντα χιλιάδων (90.000) δραχµών, καθώς και 
στις περιπτώσεις δ', ε' και στ' της παραγράφου 6. Για την άσκηση εφέσεως απαιτείται η καταβολή 
παραβόλου 5.000 δραχµών, το οποίο, σε περίπτωση απορρίψεως της, καταπίπτει υπέρ του 
Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου, άλλως αποδίδεται τούτο στον εκκαλούντα.  
10. Η άσκηση εφέσεως για τις περιπτώσεις δ', ε' στ' της παραγράφου 6 συνεπάγεται την αναστολή 
εκτελέσεως των ποινών µέχρι της εκδόσεως αποφάσεως επ' αυτής.  



11. Αποφάσεις του πειθαρχικού συµβουλίου, εφ' όσον κατέστησαν τελεσίδικες, εκτελούνται µε 
µέριµνα του τµήµατος ή της διευθύνσεως υγιεινής της αρµόδιας νοµαρχίας.  
12. Πρόστιµα επιβληθέντα σε οριστικές αποφάσεις του πρωτοβάθµιου πειθαρχικού συµβουλίου 
εισπράττονται από το φαρµακευτικό σύλλογο, του οποίου ο τιµωρηθείς είναι µέλος. Ο φαρµακευτικός 
σύλλογος υποχρεούται να επιστρέψει στον τιµωρηθέντα το επιβληθέν πρόστιµο εξ' ολοκλήρου ή 
µέρος αυτού, σε περίπτωση απαλλαγής του ή τροποποιήσεως της αποφάσεως του πρωτοβάθµιου 
πειθαρχικού συµβουλίου από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο.  

ΑΡΘΡΟ 12  
Κωδικοποίηση  
Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, µπορεί οι διατάξεις της κείµενης φαρµακευτικής νοµοθεσίας να κωδικοποιούνται σε 
ενιαίο κείµενο, µεταγλωττιζόµενες, επιτρεπόµενης της αναµορφώσεως της σειράς των σχετικών 
άρθρων.  

ΑΡΘΡΟ 13  
Οµογενείς φαρµακοποιοί  
Οµογενείς φαρµακοποιοί δύναται να λαµβάνουν άδεια ιδρύσεως φαρµακείου και φαρµακαποθήκης 
και να ασκούν το φαρµακευτικό επάγγελµα στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας 
κάθε φορά φαρµακευτικής νοµοθεσίας.  

ΑΡΘΡΟ 14  
Τις υποχρεώσεις του εδαφίου γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 εξαιρούνται όσοι έχουν ή πρόκειται 
να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος φαρµακοποιού µέχρι 1/1/1992.  
Στην περίπτωση αυτή δύναται οι άρρενες φαρµακοποιοί να συστεγάζουν την άδεια ιδρύσεως 
φαρµακείου σε λειτουργούντα φαρµακεία ή να ορίζουν αναπληρωτή υπεύθυνο φαρµακοποιό µέχρι 
την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.  

ΑΡΘΡΟ 15  
Καταργούµενες διατάξεις  
Καταργούνται από της ισχύος του παρόντος οι διατάξεις:  
α)Των άρθρων 1, 2 και 3 του α.ν. 517/1968 (ΦΕΚ 188 Α')  
β)Των άρθρων 2 και 3 του β.δ. 675/1968 (ΦΕΚ 239 Α')  
γ)Του άρθρου 1 του ν.δ 68/1974 (ΦΕΚ 268 Α')  
δ)Της παρ. 7 του άρθρου 35 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3 Α')  
ε)Της περ. 1 της παρ. Ζ' του άρθρου 58 του ν. 1538/1985 (ΦΕΚ 54 Α')  
στ)Των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α') και  
ζ)Γενικές ή ειδικές διατάξεις που αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόµου ή που ρυθµίζουν µε 
άλλο τρόπο θέµατα που διέπονται από αυτόν.  

ΑΡΘΡΟ 16  
Στο άρθρο 8 του ν. 1398/1983 προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής:  
3.Για την αντιµετώπιση δαπανών που απαιτούνται, πέρα των ως άνω διατιθέµενων πόρων, για την 
εκτέλεση συγκεκριµένων έργων η ∆ΕΠΑΝΟΜ δύναται να λαµβάνει δάνεια από πιστωτικά ιδρύµατα µε 
την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή της Τράπεζας της Ελλάδας, η οποία εγγύηση θα παρέχεται 
σύµφωνα µε την, κατά τις κείµενες διατάξεις, διαδικασία.  

ΑΡΘΡΟ 17  
1. Για τη χορήγηση άδειας άσκησης του φαρµακευτικού επαγγέλµατος στους πτυχιούχους της 
φαρµακευτικής, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µετά από 
γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ), συγκροτείται επιτροπή µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, 
εφαρµοζοµένων ανάλογα των διατάξεων που ισχύουν για την αντίστοιχη επιτροπή Αθηνών.  
2. Οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου κανονίζονται µε απόφαση του 
Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται µετά γνώµη του ΚΕ.Σ.Υ. και 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
3. Τροπολογία του Νόµου 1963/91, που ψηφίστηκε από τη Βουλή:  
"Το φαρµακευτικό εργαστήριο δύναται να στεγάζεται και στο υπόγειο του φαρµακείου, µε την 
προϋπόθεση ότι έχει εµβαδόν τουλάχιστον 10τ.µ., αποτελεί µε αυτό ενιαίο κτίσµα και επικοινωνεί 
µαζί του µε ευρεία εσωτερική κλίµακα".  
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