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ΕΙΣΙΙΓΙΠΊ.Ώ Ε70ΕΣΗ

lie την προτεινομένη τροπολογία τροποποιείται το άρθρο β 
του y.^23/76 σε ΰΰο σημεία.

α)αντΐ!ΐαθίσταταΐ η παρ. I του άρθρου 6 του Ιί.323/73,άστε η εκμετάλ
λευση φαρμακείου ή (φαρμακαποθήκης,για την προστασία της Δημοσίας Υγεί
ας να ευεργείται,περιοριστικά,με την μορφή Ομορρύθμου Εταιρείας ή Ετε
ρορρύθμου Εταιρείας μόνο μεταξύ φαρμακοποιόν και με την δεσμευτική 
προϋπόθεση ότι ο αδειοΰχος φαρμακοποιός του φαρμακείου ή της φαρμακα
ποθήκης θα συμμετόχει στα κεφάλαια και τις ζημίες της εταιρείας με πο
σοστό πενήντα εκατοστά (5C7). Με την διάταξη του άρθρου 6,παρ.Ι του 
Ν.323/73,που αντικαθίσταται, ενά για την εκμετάλλευση φαρμακείου επι
τρέπεται η σύσταση Ομορρύθμου Εταιρείας ή Ετερορρύθμου Εταιρείας με
ταξύ οαρμακοπομάν,ειδικά για την εκμετάλλευση φαρμακαποθηκών επιτρέ
πεται η σύσταση Ομορρύθμου ή Ετερορρύθμου Εταιρείας ματ::ξύ αδεισύχου 
ςχιρμακαποθηκαρίου,που πρέπει να είναι επιστήμων φαρμακοποιός και να 
συμμετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 50% στα κεφάλαια και τις ζημιές της 
Εταιρείας των ιδιωτάν,με αποτέλεσμα με διάφορες καταστρατηγήσεις της 
Φαρμακευτικής Νομοθεσίας να έχουν υπεισέλθει στο φαρμακευτικό επάγγε
λμα και άτομα ::ου μη έχοντα την ανάλογη επιστημονική και δεοντο,λογική 
προπαίδεια, που διέπει τους.‘επιστήμονας φαρμακαποθηκαρίους,
κινούνται από. καθαρός εμπορικά κριτήρια,με προφανείς κινδύνους για την 
Δημόσια Υγεία.

β)αντικαθίσταται το δεύτερο εφάφιο της παρ.7,άστε η διατήρηση του 
.φαρμακείου,μετά το θάνατο του φαρμακοποιού,από συγγενικά πρόσωπα που 
ήταν συνεταίροι στο φαρμακείο,να περιορίζεται στα πέντε χρόνια και με 
τους λοιπούς όρους που προβλέπονταν.-- ■•■λ ■ ·

Με τη διάταξη που αντικαθίσταται τα συγγενικά πρόσωπα είχαν τη δυνατό
τητα να οιατηρησουν το φαρμακείο χωρίς χρονικό περιορισμό. Αυτή όμως 
η δυνατότητα θεωρούμε ότι είναι υπερβολικά προνομιακή,δεδομένου ότι η 
χήρα φαρμακοποιού έχει τη δυνατότητα διατήρησης του φαρμακείου μια 
πενταετία από το θάνατο του συζύγου της και τα τέκνα του μέχρι το 18° 
έτος της ηλικίας τους.



ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο Ιίόμου μεταξύ
του Ελληνικού Δημοσίου και του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού (Ε.2.Σ.) και άλλες διατάξεις"*

Η παράγραφος I και το δεύτερο εδάφιο της παραγρ.
7 του άρθρου 6 του 11.328/76 αντικαθίστανται ως ακο
λούθως :
"Ι.-Για την εκμετάλλευση φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης 

επιτρέπεται η σύσταση Ομορρύθμου ή Ετερορρύθμου 
Εταιρείας μόνο μεταξύ φαρμακοποιών με την προϋπό
θεση ότι ο αδειούχος φαρμακοποιός του φαρμακείου 

ή της φαρμακαποθήκης θα συμμετέχει με ποσοστό του
λάχιστον πενήντα εκατοστών (50>ώ) στο εταιρικό κε
φάλαιο, τα κέρδη και τις ζημίες της ΕταίρείαςβΗ 
συμμετοχή φαρμακοποιού σε μία ακόμη το πολύ των 
παραπάνω εταιρειών και εφ'όσον η άδεια ιδρύσεως 
και λειτουργίας του φαρμακείου ή της φαρμακαποθή
κης είναι στο όνομα άλλου φαρμακοποιού δεν απαγο- 
ρεύεται.
Η σύσταση της εταιρείας γίνεται πάντοτε με συμβο
λαιογραφικό έγγραφο και για ορισμένη πάντοτε χρο
νική διάρκεια,της οποίας επιτρέπεται η παράταση 
κατά τον ίδιο τρόπο.
Εταιρείες φαρμακαποθηκών,στις οποίες συμμετέχουν 
εταίροι μη φαρμακοποιοί,που υπάρχουν κατά τη δημο
σίευση του παρόντος και λειτουργούν με μία από τις

-.■■ανωτέρω μορφές, εξακολουθούν να λειτουργούν νόμιμα 
απαγορεύεται όμως η είσοδος σ'αυτές νέων εταίρων

της διάρκειας λειτουργίας τους”.

(δεύτερο εδαφ.παραγρ.7)
" Σε περίπτωση θανάτου του αδειούχου φαρμακοποιού 
τα συγγενή πρόσωπα,που ήταν συνεταίροι του,μπορούν να 
συνεταιρίζονται για μιά πενταετία από το θάνατο του 
φαρμακοποιού με άλλο φαρμακοποιό που δεν έχει άδεια ι- 
δρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης, 
ο οποίος θα συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό τουλά-
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χ ι,στον 50/S.
Τα συγγενή αυτά πρόσωπα υποχρεόύνται να ασχολούν

ται αποκλειστικό με τη λειτουργία του εταιρικού φαρ
μακείου ή της φαρμακαποθήκης και η συμμετοχή τους σε 
όλλη εταιρεία οποιοσδήποτε μορφής απαγορεύεται”.
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