
στο σχέδιο νόμον Ύροποποίηση και συμπλήρωση των δια
τάξεων της φαρμαεευτκής νομοθεσίας"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

I. Ένα από τα αξιόλογα κεφάλαια του ειδικού διοικητικού 
δικαίου αναμφιβόλως αποτελεί Ή φαρμακευτική νομοθεσία', 
η οποία ρυθμίζει τα της ασκήσεως του φαρμακευτικού 
επαγγέλμάτος στην Ελλάδα και ιδιαίτερα τη λειτουργία των 
φαρμακείων, που αποτελούν βασικό παράγοντα στην πρω
ταρχική επιδίωξη της Πολιτείας για την 'προστασία της 
δημόσιας υγείας'. Ως εκ τούτου περιλαμβάνει αφ' ενός μεν 
κανόνες δημόσιας τάξεως (Κ. Καυκά, Αστικός Κώδιξ. Αθήναι 
1947, τόμ. Α. σχόλια στο άρθρον 3 παρ. 10, σελ. 3-1. 
Παπαγεωργίου, το δίκαιον περί φαρμακείων, Αθήναι 1967, 
σελ. 18 - Εφ. Αθηνών 450/1914, θεμ. ΚΓΤ., σελ. 114) και 
αφ' ετέρου διατάξεις που ανήκουν στο ποινικό, αστικό και 
εμπορικό δίκαιο. Από πλευράς δε περιεχομένου η ισχύουσα 
φαρμακευτική νομοθεσία διακρίνεται για: α) Την πολυνομία 
της (υπάρχουν περιπτώσεις που μια διάταξη νόμου έχει 
τροποποιηθεί 4 και 5 φορές), β) τις απηρχαιωμένες και 
ασυγχρόνιστες προς τα σημερινά δεδομένα διατάξεις (π.χ. 
ν. 3601/1928 'Περί φαρμακευτικών Συλλόγων· ΦΕΚ. Α' 
119/28), γ) τα κενά και τκ^ ατέλειες που παρουσιάζει με 
αποτέλεσμα, λόγω των πολλών αμφισβητήσεων και των 
διαφορών που προκύπτουν μεταξύ διοικήσεως και φαρμα
κοποιών, ν' απασχολούνται συνεχώς τα δικαστήρια και πλου
σιότατη να είναι από το λόγο αυτόν η νομολογία των 
δικαστηρίων της Χώρας, όλων των κατηγοριών και βαθμών, 
γεγονός που καθιστά αφ' ενός μεν δυσχερή την εφαρμογή 
των διατάξεων αυτής και αφ' ετέρου την ερμηνεία τούτων, 
δ) την προχειρότητα των διατάξεων και την έλλειψη αλ
ληλουχίας αυτών και ε) τη χρησιμοποίηση εσφαλμένων 
όρων, ή χωρίς γνώση της πραγματικής έννοιας τούτων, 
όπως π.χ. οι όροι πρόστιμο, χρηματική ποινή, κύρωση, ποινή, 
γνωμάτευση, γνωμοδότηση κΛπ. (I. Παπαγεωργίου, όπ. σελ. 
19 επ.).

II. Με το παρόν νομοσχέδιο επιδιώκεται: α) Η αντιμετώπιση 
ορισμένων επειγόντων θεμάτων, που από μακρού χρόνου 
απασχολούν το φαρμακευτικό κόσμο της χώρας, ο οποίος 
από εσφαλμένη αντιμετώπισή τους κατά το παρελθόν, 
οδηγείται σε αδιέξοδο και οικονομικό μαρασμό, με άμεσες 
δυσμενείς επιπτώσεις στη δημοσία υγεία, β) η προσαρμογή 
της ισχύουσας φαρμακευτικής νομοθεσίας προς τα δεδο
μένα, που προκύπτουν από τη συμμετοχή της Ελλάδας 
στην ΕΟΚ και ιδιαίτερα με την προοπτική της ενιαίας 
οικονομικής αγοράς το έτος 1992 κα την ανάγκη συμμορ- 
φώσεώς της προς τις σχετικές οδηγίες αυτής κα ταυτό
χρονα να τεθούν α βάσεις για τη ριζική αναθεώρηση της 
φαρμακευτικής νομοθεσίας με την κωδικοποίηση που προ
βλέπει το άρθρο 12 του σχεδίου νόμου, η οποία ως γνωστόν 
αποτελεί τη βασική κα πρωταρχική προϋπόθεση για την 
υλοποίηση του στόχου αυτού.

III. Ειδικότερα:
1. Με το άρθρο 1 κωδικοπαούντα α βασικές διατάξεις 

περί χορηγήαεως αδειών ιδρύσεως φαρμακείου, στους έ- 
χοντες τα προσόντα του νόμου, που σήμερα περιλαμβά
νονται σε τέσσερα νομοθετήματα (όρθρ. 1 αν. 517/1968', 
άρθρ. 1 ν.δ. 68/1974. άρθρ. 21 ν. 1599/1986, άρθρ. 2 περ. 
β π. δ. 9/1986) κα προστίθεται η νέα ρύθμιση της ανάκλησης 
της άδειας ιδρύσεως του φαρμακείου ή της φαρμακαποθήκης, 
στην περίπτωση κατά την οποία ο φαρμακοποιός καταδι-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ καοθεί, με αιετάκλητη δικαστική απόφαση σ' ένα από τα 
αναφεράμενα αδικήματα στην περ. δ της παρ. 2 του ίδιου 
άρθρου (παρ. 4), καλυπτόμενου ενός σοβαρού κενού της 
φαρμακευτικής νομοθεσίας, λόγω των εις αυτήν υπαρχουσών 
σήμερα αντιφάσεων, καθώς απαγορεύει στο φαρμακοποιό 
που έχει κστοδικασθεί προηγουμένως για ορισμένα αδική
ματα να λάβει άδεια ιδρύσεως φαρμακείου ή φαρμακαπο
θήκης, του επιτρέπει όμως να διατηρήσει αυτή στο διηνεκές 
αν κστοδικασθεί για τα ίδια αδικήματα μετά τη λήψη της 
άδειας ιδρύσεως φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης.

2.- Το φαρμακείο δεν είναι κοινό εμπορικό κατάστημα 
όπου διεξάγονται συνήθεις εμπορικές πράξεις, αλλά στην 
πραγματικότητα πρόκειται περί ενός ιδιότυπου ιδρύματος, 
στο οποίο συνδυάζεται η υπεύθυνη επιστημονική δραστη
ριότητα (εκτέλεση συνταγών), με την εμπορική τοιαΰτη, ενώ 
συγχρόνως τούτο έχει και εκπαιδευτικά καθήκοντα αφού 
στο φαρμακοποιό γίνεται η πρακτική άσκηση των φοιτητών 
κα των πτυχιούχων της φαρμακευτικής, καθώς κα των 
υποψήφιων βοηθών φαρμακείου κα επί πλέον είνα ένας 
χώρος κανωνικής εργασίας, στον οποίο παρέχονται α 
στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες, ιδιαίτερα στα μικρά μέρη κα 
πολλές φορές ηθική κα κοινωνική συμπαράσταση, αν όχι 
κα υλική τοιαύτη στους προσερχόμενους πελάτες-ασθενείς. 
Για τη λειτουργία όμως ενός ταούτου καταστήματος, που 
συνδυάζει την εμπορική, επιστημονική και κοινωνική απο
στολή. αφ" ενός μεν απαιτούντα μεγάλα κεφάλαια κινήσεως. 
λόγω της πληθώρας των ειδών που δακινούνται στο φαρ
μακείο κα αφ' ετέρου τα λειτουργικά έξοδά του είνα κατά 
πολύ μεγαλύτερα των ταούτων άλλων επιστημονικό-εμπο
ρικών επιχειρήσεων (παθητικό εμπόρευμα από ληξιπρόθεσμα 
κα ανακαλούμενα φάρμακα - απορρίιψεις συνταγών από το 
Δημόσιο κα τ' ασφαλιστικά ταμεία - αυξημένα έξοδα λόγω 
διανυκτερεύσεων, δήμε ρεύσεων κλπ.). Ταυτόχρονα ο φαρ
μακοποιός, περισσότερον παντός άλλου επιστήμονα, λόγω 
της καθημερινής συναλλαγής του με άτομα όλων των 
κοινωνικών κα οικονομικών στρωμάτων είνα εκτεθειμένος 
συνεχώς σε παντοειδείς κινδύνους, από διάφορα περιθω
ριακά άτομα, από της καταστροφής της περιουσίας του 
(διαρρήξεις, εμπρησμοί φαρμακείων κΛπ.) μέχρι κα αυτής 
τούτης της σωματικής του ακεραότητας. θα πρέπει επίσης 
να τονισθεί. όπ ο έχων σε λειτουργία φαρμακείο φαρμα
κοποιός, γενικά από πς δατάξεις του Πανικού Κώδικα κα 
της φαρμακευτική νομοθεσίας έχει βαρύτατες υποχρεώσεις 
κα δεσμεύσεις, πολλές φορές αντιφατικές μεταξύ τους, 
που φέρνει σε δίλημματική θέση το φαρμακοποιό, ως πώς 
πρέπει να ενεργήσει εν όψει απευθυμένων παραβάσεώς 
των, σοβαρών διοικητικών, ποινικών, συμβατικών κα πει
θαρχικών κυρώσεων κα μάλιστα για ένα κα το αυτό πα
ράπτωμα

Με τέτοιες συνθήκες κα προϋποθέσεις λειτουργίας ένα 
φαρμακείο για να ορθοποδήσει οικονομικά κα να δυνηθείνα 
«πληρώσει τους πραγματικά αξιόλογους για τη δημόσια 
υγεία σκοπούς του: α) πρέπει να έχει εξασφαλισμένο ένα 
πεδίο επαρκούς λειτουργικής-οικονομικής βιωσιμότητας κα 
β) είναι υποχρεωμένο να πωλεί τα προϊόντα που διαθέτει 
σε καθορισμένες από την Πολιτεία τιμές κα με καθορισμένο 
κέρδος, που στην Ελλάδα είνα το μικρότερο από πς άλλες 
χώρες της ΕΟΚ κα γ) απαγορεύεται στο φαρμακοποιό να 
χρησιμοποιήσει κατά τη λειτουργία του φαρμακείου, τον 
εμπορικό θεσμό του ελεύθερου ανταγωνισμού, ο οποίος 
στα άλλα επιστημονικά-εμπορικά επαγγέλματα, αν δεν α
ποτελεί πρωταρχικό στοιχείο είνα συνήθης εμπορική τακτική 
κα τούτο γιατί είνα βέβαο όπ ο φαρμακοποιός αν ενδια
φερθεί περισσότερο για τον κερδώον Ερμήν, παρά για τη 
δημόσια υγεία τ' αποτελέσματα θα είναι άκρως βλαπτικά 
για την τελευταία.

Οι προαναφερθέντες λόγα οδήγησαν πολλά κράτη να



2

υιοθετήσουν το σύστημα της ελεγχομένης χορηγήσεως 
αδειών ιδρύσεως φαρμακείων, όχι μόνον ως προς τα πρό
σωπα που δύνανται να ασκήσουν το φαρμακευτικό επάγ- 
γελμα (μόνο φαρμακοποιοί) που λαμβάνουν ταύτας, αλλά 
και προς την εξασφάλιση του αναγκαίου χώρου λειτουργικής 
και οικονομικής βιωσιμότητας αυτών (π.χ. αναλογία ενός 
φαρμακείου προς ορισμένο αριθμό πληθυσμού, ή ορισμένο 
εδαφικό χώρο, ή αποστάσεις μεταξύ των φαρμακείων, ή 
αυστηρές προδιαγραφές για τη λειτουργία φαρμακείων 
κ.λπ.).

Στην Ελλάδα για πρώτη φορά ετέθησαν πληθυσμιακά 
μέτρα για τη χορήγηση αδειών ιδρύσεως φαρμακείων με το 
άρθρο 1 του ν. 615/1915 'περί μεταρρυθμίσεως των δια
τάξεων περί συστάσεως φαρμακείων· (ΦΕΚ Α' 29/1915), τα 
οποία ίσχυοαν, με διάφορες παραλλαγές και τροποποιήσεις 
μέχρι του έτους 1968, όταν το δικτατοριχό καθεστώς της 
21ης Απριλίου 1967, με τον α.ν. 517/1968 ’περί απελευ- 
θερώσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού και συμπληρώσεως 
διατάξεων τινών της φαρμακευτικής νομοθεσίας" (ΦΕΚ Α' 
188/1968) κατήργησε για τη χορήγηση αδειών ιδρύσεως 
φαρμακείου, όχι μόνο κάθε πληθυσμιακό μέτρο, αλλά και 
την υποχρέωση των νεοιδρυόμενων και των μεταφερόμενων 
φαρμακείων όπως υποχρεωτικά τηρούν ορισμένες αποστά
σεις. από τα πλησιέστερα λειτουργούντα φαρμακεία (άρθρ. 
20 παρ. 1 ν. 5607/1932: ΣΕ 2495/1969). Ατυχώς ο σκοπός 
για τον οποίο ετέθησαν οι πληθυσμιακές αναλογίες για την 
ίδρυση και λειτουργία φαρμακείων στην Ελλάδα, δηλαδή η 
εξασφάλιση των ελάχιστων ορίων βιωσιμότητας αυτών πα
ταγωδώς απέτυχε, γιατί μεταξύ 1915-1968 τα καθιερωθέντα 
μέτρα πληθυσμού, κατά κυριολεξία καταστρατηγήθηκαν, με 
την αθρόα ψήφιση ευεργετικών διατάξεων, οι οποίες κατ' 
εξαίρεση επέτρεπαν, χωρίς περιορισμούς, την ίδρυση και 
λειτουργία φαρμακείων σε διάφορες κατηγορίες φαρμακο
ποιών, ελληνικής υπηκοότητας ή ομογενείς (π.χ. πολεμι
στών, πολεμοπαθών, σεισμοπλήκτων, αποστρατευομένων, 
προσφύγων, διωχθέντων από Αίγυπτο, Κωνσταντινούπολη, 
Αιθιοπία κ.λπ.), οι οποίοι, κατά κανόνα, τα ίδρυσαν σε 
μεγάλες πόλεις (Αθήνα-Πειραιά-Θεσσαλονίκη). Ενδεικτικά 
αναφέρονται, μεταπολεμικώς, οι ευεργετικές διατάξεις: α) 
του ν.δ. 4377/1964 "περί ειδικών μέτρων προστασίας των 
εξ Ατγύπτου Ελλήνων υπηκόων και ομογενών" (ΦΕΚ Α" 
174/1964, β) του ν.δ. 4378/1964 "περί αδικών μέτρων 
προστασίας των εκ Τουρκίας Ελλήνων υπηκόων" (ΦΕΚ Α" 
174/1964), γ) του ν. 4581/1966 "περ( ειδικών μέτρων προ
στασίας των εκ Ρουμανίας Ελλήνων υπηκόων και ομογενών" 
(ΦΕΚ Α" 236/1966) και δ) την παρ. 3 του άρθρου 11 του 
ν. 328/1976, για τους εξ Αιθιοπίας Έλληνες υπηκόους και 
ομογενείς, με αποτέλεσμα, μαζί με την απελευθέρωση του 
φαρμακευτικού επαγγέλματος με τον α.ν. 517/1968:

α-Την αθρόα ίδρυση φαρμακείων ό ολόκληρη την Ελλάδα, 
που ανέρχονται κατά την περίοδο 1967-1990 σε 5772 
φαρμακεία ή 240 φαρμακεία κάθε χρόνο, ή σε ποσοστά 
504%. σε σχέση με τα φαρμακεία που λειτουργούσαν την 
31-12-1966 (φαρμακεία 1428).

Ειδικότερα ο αριθμός των λεπσυργούντων φαρμακείων 
στις δεκαετίες 1960,1970, 1980 και 1990. σε σχέ'.η με τον 
πληθυσμό της Χώρας έχει ως εξής:

"Ετος Πληθυσμός Φαρμακεία Αναλογία I ο. προς
κατοίκους

1960 8.327.405 1364 6105
1970 8.732.800 1739 5056
1980 9.642.505 4138 2330
1990 10.000.000 7200 1383
(Πηγή: Φαρμακευτικόν Δελτίον τ. 435/1S88. σελ. 43,44). 

Για την εξαγωγή συγκριτικών συμπερασμάτων, αναφέρεται 
ότι οι σχετικές αναλογίες ενός φαρμακείου, σε σχέση με 
τον πληΕύσμό, το έτος 1990 έχουν ως εξής:

,1) Στις χώρου της Ευρωπαικέσ Οικονοιιικής Κοινότηταο:
Χώρα Πληθυσμός Φαρμακεία Αναλογία

Αγγλία 57.000.000 11.400 5.000
Βέλγιο 9.800 000 5.200 1.884
Γαλλία 56.000.000 21.452 2.610
Δανία 5.100.000 305 16.721
Δ. Γεριμανία 61.000.000 17.780 3.480
Ιρλανδία 3.000.000 1.126 3.800
Ισπανία 39.200.000 17.651 2.220
Ιταλία 57.000.000 15.583 3.657
Λουξεμβούργο 370.000 80 4.629
Ολλανδία 14.800.000 1.431 10.474
Πορτογαλία 10.000.000 2.469 4.150
(Πηγή: INTER FIMO, 1990, Επίσημα Στατιστικά στοιχεία 

για λογαριασμό της ΕΟΚ)
(2). Σε τρίτες χώρες, εκτός Ε.Ο.Κ.:
Χώρα Πληθυσμός Φαρμακεία S~

Ο-5><

Αυστραλία 16.250.000 5.500 2.954
Ελβετία 6.500.000 1.200 5.500
Αυστρία 8.500.000 1.000 8.500
Φινλανδία 5.500.000 1.500 3.700
Νορβηγία 4.000.000 285 14.040

(Πηγή: Φαρμακευτικόν Δελτίον τ. 414/1986, σελ 34 - 
Στοιχεία έτους 1986, πλην Αυστραλίας που είναι έτους 
1988).

β.- Τη χωρίς κανένα περιορισμό στροφή, λόγω ελλείψεως 
ορθού επαγγελματικού προσανατολσμού των αποφοίτων 
των λυκείων της Χώρας, για ανώτατες σπουδές, στις φαρ
μακευτικές σχολές του εσωτερικού και του εξωτερικού 
(υπολογίζεται ότι ο αριθμός των φοιτητών που φοιτούν στις 
φαρμακευτικές σχολές εσωτερικού και εξωτερικού ανέρχεται 
περίπου σε 4.CXX) άτομα) των οποίων ο συνολικός αριθμός, 
με τα πληθυσμιακά δεδομένα της Χώρας μας και ας υπάρ- 
χουσες πηγές απασχολήσεως είναι αδύνατον ν' απορρσ- 
φηθεί φυσιολογικά χωρίς τούτο ν' αποβεί σε βάρος της 
δημόσιας υγείας. Πρόκειται περί μιας δυσαρέστου καταστά- 
σεως, που δεν παρατηρείται σε καμία άλλη χώρια της 
Ευρώπης και της Αμερικής (π.χ. Αγγλία και Η.Π.Α., όπου 
το φαρμακευτικό επάγγελμα είναι ελεύθερο).

Τέλος θα πρέπει να προστεθεί, όα σύμφωνα με ας urt 
αριθ. 85/432/ΕΟΚ, 85'433/ΕΟΚ, και 85/584/ΕΟΚ οδηγίες 
του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι διατάξεις των 
οποίων εφαρμόζονται και στη Χώρα μας, κατόπιν της utT 
αριθ. 5226/6-11-1987 κοινής αποφάσεως των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (ΦΕΧ/Β'61&'Ί987) οι φαρμακοποιοί υπήκοοι των 
χωρών της ΕΟΚ μπορούν ελευθέρως να παρέχουν στην 
Ελλάδα μισθωτές υπηρεσίες, με τους όρους και ας προϋ
ποθέσεις που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία 
και από του έτους 1996 η αναγνώριση των διπλωμάτων 
των φαρμακευτικών σχολών των πανεπιστημίων των χωριών 
της ΕΟΚ θα γίνεται αυτοδικαίως και συνεπώς α υπήκοοι 
αυτών θε . · ελεύθεροι να λαμβάνουν άδεες φαρμακείων 
στην Ελ ,έ. .. ;ωρίς αναγνώριση του πτυχίου τους από το 
ΔΈΚ-Λ/ί .Σ.Λ., ή τη λήψη άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 
οπό το Κ.Ε.Σ.Υ. (άρθρ. 3 οδηγίας ΕΟΚ της 16-9-1985). 
Σήμερα, οι υπή.τοοι των χωρών της ΕΟΚ, φαρμακοποιοί, 
δύνανται ελευθέρως να λάβουν άδεια ιδρύσεως και λει
τουργίας φαρμακείου στην Ελλάδα, εφ' όσον έχουν ανα
γνωρίσει το πτυχίο στο Δ.Ι.Κ Α.Τ.Σ.Α. κα: έχουν λάβει άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα από tc Κ.Ε.Σ.Υ. 
(άρθρ 2 πΖ'ύτος 9/13SS: "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου 
για τους φαρμακοποιούς κα: τα φορμακεΐα ΦΕΚ Α" 5/1986). 
Σημεω.ετα. - π οπό τ.ς χώρες της ECK. χορηγούν άδειες
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ιδρύσεως φαρμακείων: α) χωρίς κανένα χωροταξικό και 
πληθυσμιακό περιορισμό και με πολύ χαλαρούς όρους και 
προϋποθέσεις καταρτίσεως των φαρμακείων, μόνο η Ελλάδα, 
β) χωρίς πληθυσμιοιούς και χωροταξικούς περιορισμούς, 
αλλά με πολύ υψηλές προδιαγραφές, ως προς τη συγκρό
τηση και τη λειτουργία η Αγγλία, Ιρλανδία κα η Ολλανδία. 
Για την τελευταία παρατηρείται, όττ εκτός των υψηλών 
προδιαγραφών, απαιτείται έκδοση άδειας, που δίδεται οε 
συνεργασία κράτους και φαρμακευτικών συλλόγων. ΓΓ αυτό 
και παρατηρείται μικρό ποσοστό φαρμακείων και μεγάλη 
αναλογία πληθυσμού και λειτουργούντων φαρμακείων κα 
γ) α λοιπές χώρες της ΕΟΚ έχουν θεσπίσει χωροταξικούς 
κα πληθυσμιακούς περιορισμούς π.χ. η Πορτογαλία απαιτεί 
6.000 κατοίκους ανά φαρμακείο κα τήρηση αποστάσεων 
250 μ. από τα πλησιέστερα λειτουργούντα φαρμακεία. Συ
μπερασματικά, από του έτους 19S6, αν παραμείνει στην 
Ελλάδα το ισχύον καθεστώς χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως 
φαρμακείων, θα παρατηρηθεί το φαινόμενο, με απρόβλεπτες 
πλέον συνέπεχς, οι μεν Έλληνες φαρμακοποιοί να μη 
δύνανται να λάβουν ελεύθερα άδεια ιδρύσεως κα λειτουργίας 
φαρμακείου στις 10 χώρες της ΕΟΚ, παρά μόνο όταν 
υπάρχει κενή θέση, σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε χώρας, 
ενώ ανπθέτως οι υπήκοοι των χωρών της ΕΟΚ θα δύναντα 
ελεύθερα ν’ αποκτούν άδεια ιδρύσεως λειτουργίας φαρμα
κείων, λόγω της μη υπάρξεως περιορισμών, ως προανα- 
φέρθηκε.

Με το άρθρο 2 του σχεδίου νόμου, με βόση τα προανα- 
φερθέντα στοιχεία, για τη χορήγηση αδειών ιδρύσεως φαρ
μακείων, καθιερώνοντα ορισμένα πληθυσμιακά μέτρα, κατά 
πολύ μικρότερα των αντίστοιχων μέτρων των άλλων χωρών 
της ΕΟΚ με σκοπό φυσικά την εξασφάλιση στοιχειώδους 
πλαισίου χώρου λειτουργικής και οικονομικής βιωσιμότητας 
του ελληνικού φαρμακείου και κατ' επέκταση της δημόσιας 
υγείας στην Ελλάδα Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί, επί 
πλέον, τόσο με τη λήψη και άλλων πρόσθετων μέτρων, 
που θα διευκολύνουν τη φυσιολογική έξοδο των φαρμακο
ποιών από το φαρμακευτικό επάγγελμα, π.χ. λήψη μιας 
ικανοποιητικής και αξιοπρεπούς συντάξεως από τον ασφα
λιστικό φορέα τους και ενός σοβαρού εφάπαξ ποσού, ως 
κίνητρο εξόδου, από συσταθησόμενο λογαριασμό από τον 
Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, της θεσπίσεως του 
δικαιώματος αυτασφαλίσεως κ.άπ., όσο και με τη σύσταση 
νέων φαρμακευτικών ειδικοτήτων (π.χ. η ειδικότητα του 
βιοφαρμακοποιού δεν υπάρχει στην Ελλάδα) και θέσεων 
εργασίας, ώστε ν' αμβλυνθεί η ασκούμενη πίεση για την 
απόκτηση φαρμακείου, ως μοναδικής διεξόδου για την ε
παγγελματική αποκατάσταση των νέων φαρμακοποιών. Οι 
πληθυσμιακοί όμως περιορισμοί δεν θα ισχύσουν για τους 
φαρμακοποιούς εκείνους που θα έχουν λάβα όδαα ασκήσεως 
επαγγέλματος στην Ελλάδα μέχρι 31-12-1995 και τούτο 
γιατί κρίθτφιε, σύμφωνα άλλωστε και με τη νομολογία του 
Συμβουλίου της Επικράτειας, ότι όσοι έχουν πτυχίο φαρ
μακευτικής και άδαα ασκήσεως επαγγέλματος μέχρι σήμερα 
και όσα θα λάβουν τααύτες μέχρι 31-12-19S5, όταν είχαν 
ετπλέξα την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος το 
είχαν πράξα με το πραγματικό δεδομένο, ότι ουδείς πε
ριορισμός υφίστατο για την άσκηση τούτου, ενώ ανπθέτως 
α υποψήφια φοιτητές των φαρμακευτικών σχολών των 
πανεπιστημίων εσωτερικού κα εξωτερικού, από της ψηφί- 
σεως του παρόντος σχεδίου νόμου, έχοντας υπόψη τους 
περιορισμούς που θα υπάρχουν για τη χορήγηση αδειών 
ιδρύσεως φαρμακείου θα πρέπει να έχουν σταθμίσα τα 
πλεονεκτήματα κα τα μαονεκτήματα της εκλογής του φαρ
μακευτικού επαγγέλματος, ως επαγγελματικής απασχολή- 
σεως. Για την άρση τυχόν αμφιβολιών ή αμφισβητήσεων ο 
πληθυσμός των δήμων και των κοινοτήτων, όπου επιτρέπετε» 
η ίδρυση φαρμακείων, θα λογίζεται με βάση τα δημοσιευόμενα

αποτελέσματα της επίσημης απογραφής του κράτους.
3. Με το άρθοο 3 ορίζεται ότι οι άδειες ιδρύσεως φαρ

μακείου θα χορηγούνται κατά χρονολογική σειρά επιδόσεως, 
με δικαστικό επιμελητή (όεθρ. 5 ν. 5607/1932) της απήσεως 
στη δημόσια αοχή, δηλαδή στην αρμόδια νομαρχία, ως ορίζει 
το άρθρο 1 και καθχρώνοντα αντικειμενικά και διαφανή 
επιστημονικά επαγγελματικά και κοινωνικά κριτήρια προτι- 
μήσεως σε περίπτωση που την ίδια ημέρα ε τα δοθούν αιτήσεις, 
για τον ίδιο δήμο ή κοινότητα από περισσότερους φαρ
μακοποιούς, για λιγότερες από τους αιτούντες άδειες ι- 
δρύσεως φαρμακείων.

4. Με το άρθρο 4 ορίζονται κατά τρόπο αυστηρότερο οι 
προδιαγραφές για την κατάρτιση του φαρμακείου, κυρίως 
ως προς το χώρο (τετραγωνικά μέτρα), που θα πρέπει να 
διαθέτει το φαρμακείο τόοο συνολικά, όσο και κάθε τμήμα 
αυτού (φαρμακοπωλείο - φαρμακευτικό εργαστήριο - τουα
λέτα - αποθήκη). Συγκεκριμένα ένα σύγχρονο φαρμακείο 
θα πρέπει να λειτουργεί σε κατάστημα ελάχιστου καθαρού 
εμβαδού 47,5 τ.μ., όταν σ' αυτό θα λειτουργούν 1-3 φαρ
μακεία και θα προσαυξάνεται ο χώρος αυτός κατά 5 τ.μ. 
για καθένα επί πλέον φαμακείο. Με τις ρυθμίσεις αυτές 
επιδιώκεται, όπως σταδιακά η χώρα μας αποκτήσει φαρμακεία 
εφάμιλλα πρσς τα ευρωπαϊκά τοιαύτα και ιδαίτερα των 
χωρών της ΕΟΚ (π.χ. στη Δυτική Γερμανία απαιτείται χώρος 
110 τ.μ. - στην Πορτογαλία το φαρμακευτικόν εργαστήριο 
πρέπει να είναι 25 τ.μ. τουλάχιστον - Δανία το φαρμακείον 
πρέπει να διαθέτει χώρους 400 τ.μ., εκ των οποίων οι 50 
πρέπει να είναι οι χώροι πωλήσεως κα τα λοιπά εργαστήρια, 
κ.λπ. -στην Αγγλία τα φαρμακεία πρέπει να διαθέτουν κα 
εργαστήρια αναλύσεων κλπ.). Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά, 
προβλέπετα υποχρεωτικά από το νόμο με την παρ. 4 του 
άρθρου 4, η ύπαρξη συστήματος ή επαρκών μέσων πυρα
σφάλειας, κατόπιν διαπιστώσεως από την αρμόδια πυροσ
βεστική αρχή (παρ. 1 περ. t άρθρου 5 του παρόντος 
σχεδίου νόμου) και λαμβάνετα ειδική μέριμνα για την προ
στασία των φαρμακοποιών κατά τις διημερεύσεις και δια- 
νυκτε ρεύσεις από επιθέσεις περιθωριακών ατόμων, που 
σήμερα αποτελούν πραγματικό πρόβλημα στην ομαλή λει
τουργία των φαρμακείων.

5. Με το άρθρο 5 καθορίζονται σαφώς τα δικαιολογητικά 
που πρέπει να προσκομίζει ο λαβών άδαα ιδρύσεως φαρ
μακείου φαρμακοποιός προκειμένου να ζητήσα από την 
αρμόδα αρχή την επιθεώρηση τούτου για τη χορήγηση της 
κατά το άρθρο 9 του ν. 5607/1932 άδειας λειτουργίας. 
Μέχρι σήμερα η υποβολή των ανοφερόμενων στο άρθρο 5 
του σχεδίου δικαολογητικών δεν είναι υποχρεωτική, αλλά 
η προσκόμιση τους οφίετα στην κρίση της επιτροπής 
επιθεωρήσεως. είτε εζητείτο από την επιτροπή η διενέργεια 
αυτοψίας από τις ορμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. Οι τελευ
ταίες όμως μερικές φορές αδυνατούν ν'ανταποκριθούν στην 
πρόσθετη αυτήν εργασώ, είτε λόγω ελλείψεως χρόνου, είτε 
λόγω μη υπάρξεως προσωπικού, με αποτέλεσμα αμφισβη
τήσεις και διαμαρτυρίες από τους ενδιαφερομένους και 
φυσικά και ανάλογη κα&κπέρηση στην έκδοση των αδειών 
λειτουργίας.

6. Τα άρθρα 6 (αποστάσεις φαρμακείων). 7 (συστέγαση 
φαρμακείων) και 8 (εταιρείες εκμεταλλεύσεως φαρμακείων) 
αποτελούν μια ενότητα διατάξεων, μαζί με τις ισχύουσες 
διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 328/1976 (εταιρείες φαρ
μακοποιών), που σκοπεί να ολοκληρώσει κλπ. το με το 
άρθρο 2 του ποαάντος σχεδίου νόμου καθιερούμενο πλαίσιο 
οικονομικής κα λειτουργικής βιωσιμότητας του ελληνικού 
φαρμακείου και συγχρόνως να συμβάλα στην απρόσκοπτη 
χωροταξική εξυπηρέτηση του κανού και συγκεκριμένα:

α Με το άρθρο 6 cvri της μέχρι του έτους 1976 ανυπαρξίας 
αποστάσεων μεταξύ των λειτουργούντων φαρμακείων και 
των καθιερωθεισών με το άρθρο 7 του ν. 328/1976, όπως
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τούτο τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν.δ. 982/1979. 
που προέβλεπαν αποστάσεις 50 μέτρων από τα νεοιδρυό- 
μενα φαρμακεία, 20 μέτρων μετά πενταετή λειτουργία και 
δέκα μέτρα μετά δεκαετή λειτουργία του φαρμακείου από 
τα πλησιέστερα λειτουργούντα φαρμακεία και απαγόρευση 
ιδρύσεως ή μεταφοράς φαρμακείων σε απόσταση μικρότερη 
των 80 μέτρων από δύο συστεγασμένα φαρμακεία και 120 
μέτρα από 3 συστεγασμένα φαρμακεία, με αποτέλεσμα τα 
περισσότερα φαρμακεία ενός δήμου ή κοινότητας να έχουν 
συγκεντρωθεί στο εμπορικό ή διοικητικό κέντρο του δήμου 
ή της κοινότητας, σε βάρος των εκτός αυτών περιοχών, 
ορίζοντα μεγαλύτερες αποστάσεις για τα νεοίδρυόμενα και 
μεταφερόμενα φαρμακεία, από μεμονωμένα ή συστεγασμένα 
τααύτα, ώστε αφ' ενός μεν να ενισχυθεί το πλαίσιο της 
λειτουργικής κα οικονομικής βιωσιμότητας του φαρμακείου 
κα αφ' ετέρου, κατά το δυνατόν ισομερώς να εξυπηρετείται 
φαρμακευτικώς ο πληθυσμός του δήμου ή της κοινότητας.

Ταυτόχρονα, το μέχρι σήμερα ισχύον σύστημα μετρήσεως 
των μεταξύ των φαρμακείων αποστάσεων (άρθρο 7 παρ. 1 
του ν. 328/1976), ως τούτο έχει διαμορφωθεί με τη νομολογία 
του Συμβουλίου της Επικράτειας (1321/1978, 2134/1979, 
1222/1980. 1893/1980, 545Ί982 και 539/1991) κρίθηκε 
επιτυχές και διατηρείται και με τη θέσπιση των νέων απο
στάσεων μεταξύ των φαρμακείων. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται 
για τις περιοχές όπου θα λειτουργούν κέντρα εκδόσεως 
συνταγών (νοσοκομεία - κλινικές - κέντρα υγείας - αγροτικό 
κ-λπ.), που θα ορίζονται από τον αρμόδιο νομάρχη, ώστε 
να μη δημιουργούνται προνομιούχα φαρμακεία γί αυτό και 
ορίζεται ότι σε απόσταση 200 μέτρων από τα κέντρα αυτό 
η εγκατάσταση των λειτουργούντων πέραν της πενταετίας 
φαρμακείων θα είναι περισσότερο ελαστική, οριζόμενων των 
σχετικών αποστάσεων στο μισό από τις ισχύουσες απο
στάσεις για ίδρυση, μεταφορά και συστεγάσεις φαρμακείων 
στις άλλες περιοχές.

Δεδομένου δε ότι οι δήμοι και οι κοινότητες γύρω από 
τους μεγαλυτέρους Δήμους της Χώρας, Αθηνών και Θεσ
σαλονίκης αποτελούν μετ' αυτών, στην πραγματικότητα, μια 
υρύτερη ενότητα πολεοδομική, προβλέπεται με έκδοση άπαξ 
πδ/τος. η δημιουργία ενιαίας φαρμακευτικής περιφέρειας 
Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, μετά από γνώμη των γενικών 
συνελεύσεων των Φαρμακευτικών Σιιλλόγων Αττικής ή Θεσ
σαλονίκης, εντός των οποίων η μετακίνηση των λειτουρ- 
γούντων σ' αυτές φαρμακείων θα είναι ελεύθερη, τηρουμένων 
βεβαίως των σχετικών περί αποστάσεων διατάξεων του 
νόμου. Το σύστημα της ενιαίας φαρμακευτικής περιοχής, 
εφαρμόζεται επιτυχώς στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά 
εδώ κα 50 χρόνια, κατόπιν των διατάξεων του άρθρου 9 
του ν.δ. 363/1941 "περί συμπληρώσεως διατάξεων της 
φαρμακευτικής νομοθεσίας’ (ΦΕΚ Α' 268/1941).

β. Ο θεσμός της συστεγάσεως των φαρμακείων επιδιώκει, 
ως γνωστόν, τη δημιουργία ισχυρών οικονομικών φαρμα
κευτικών μονάδων, που θα διαθέτουν όλα τα είδη φαρμάκων 
κα των οδών που πρέπει να υπάρχουν σ' ένα σύγχρονο 
φαρμακείο κα ως εκ τούτου θα έχει άμεσες ευεργετικές 
επιδράσεις στην εξυπηρέτηση του κανού (βλέπε Εισηγηπκή 
Έκθεση ν. 5607/1932 άρθρο 12). Με το άρθρο 7 κωδίκο- 
παούντα α περί συστεγάσεως ισχύουσες διατάξεις που 
σήμερα εΐνα διάσπαρτες σε διάφορους νόμους, με νέες 
ρυθμίσεις μόνο ως προς τον αριθμό των φαρμακείων που 
ειπρέπετα να αυστεγασθούν (απερισρίστως) και την απο
φυγή της μη φαρμακευτικής εξυπηρετήσεως ευρυτάτων 
περιοχών του συγκεκριμένου δήμου ή κοινότητας, αφού θα 
λαμβάνετα πλέον σοβαρά υπόφη κα η χωροταξική εξυπη
ρέτηση των κατοίκων κα

γ) Με το άρθρο 8 ικανοποιείται ένα παλαιό αίτημα των 
φαρμακοποών για τη δημιουργία ισχυρών οικονομικών φαρ
μακευτικών μονάδων, σε επίπεδο νομού,-ρε τη μορφή Ο.Ε,

αποτελούμενων αποκλειστικά από λειτουργούντα φαρμακεία 
Η δημιουργία τοιούτων ισχυρών οικονομικών φαρμακευτικών 
μονάδων εκτός του ότι θα συμβάλλει τα μέγιστα στη 
διαμόρφωση του επιδιωκόμενου βασικά σκοπού της δη
μιουργίας ισχυρού λειτουργικά και οικονομικά ελληνικού 
φαρμακείου, θα έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη εξυπηρέτηση 
του κονού και ιδιαίτερα χωροταξικά των περιοχών του 
δήμου ή της κοινότητας, ή του νομού, γιατί με τη δημιουργία 
εταιρειών εκμεταλλεύσεως φαρμακείων ουδείς λόγος θα 
υφίσταται να επιδιώκεται με κάθε μέσον η συγκέντρωση 
των φαρμακείων, σε επιλεκτικές εμπορικές θέσεις ή γύρω 
από κέντρα εκδόσεως συνταγών και να αποφεύγονται πε
ριοχές που παρουσιάζουν μειωμένη κίνηση εκτελέσεως συ
νταγών, αφού όλα τα φαρμακεία ή το μεγαλύτερο μέρος 
αυτών θ' ανήκει σε μια εταιρεία. Επίσης πιστεύουμε όπ με 
τη δημιουργία εταιρειών εκμεταλλεύσεως θα εξαλειφθεί και 
το φαινόμενο της πιέοεως εκ μέρους των ασφαλισμένων 
της ανταλλαγής των φαρμάκων με άλλα είδη, ή της χορη- 
γήσεως φαρμάκων χωρίς συνταγή, αφού ο συγκεκριμένος 
φαρμακοποιός δεν θα φοβάται μήπως χάσει τον πελάτη και 
φυσικά θα έχει την ευχέρεια να αρνηθεί την αιτούμενη 
παράνομη πράξη.

7. Με το άρθρο 9 συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν. 
1483/1984 και των σχετικών δ/των (β.δ. 398/1963, 734/1969 
και 479/1981) που ρυθμίζουν τις εφημερίες των φαρμακείων 
(διημερεύσεις - διανυκτερεύσεις) και θεσπίζονται κατά των 
παραβατών (παρ.3) και διοικητικές κυρώσεις, δοθέντος όπ 
μέχρι σήμερα κατ' αυτών προβλέπεται μόνον ποινική δίωξη, 
σύμφωνα με πς διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 8/14 — 
3- 1930 ’περί κωδικοποιήοεως των νόμων περί Κυριακής 
αναπαύσεως’ (άρθρο 5 β.δ/τος 398/1963), (σήμερα του 
άρθρου 17 του β.δ/τος 748/1966), η οποία κατά κανόνα 
ήταν αναποτελεσματική λόγω της βραδύτητας της σχετικής 
διαδικασίας και της ταλαιπωρίας την οποία υφίσταντο οι 
μηνυτές και γενικά οι καταγγέλλοντες.

8. - Με το άρθρο 10 συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ’Φαρμακευτική Γνω- 
μοδοτική Επιτροπή", από πρόσωπα, αφ' ενός μεν που 
αντιπροσωπεύουν το φαρμακευτικά κόσμο της Χώρας και 
έχουν γνώση των φαρμακευτικών θεμάτων και αφ- ετέρου 
που έχουν πς απαιτούμενες νομικές και τεχνικές γνώσεις, 
στοιχεία δηλαδή απαραίτητα για την έκδοση γνωμοδοτήσεως 
επί των αμφισβητήσεων και προβλημάτων, που θα προκύ
πτουν από την άσκηση ενδικοφανών προσφυγών του άρθρου 
8 του ν. 3200/1955, με πς οποίες ο θίγόμενος από την 
πράξη του αρμόδιου νομάρχη έχα το δικαίωμα να ζητήσει 
τον έλεγχο ταύτης, από τον καθ' ύλην αρμόδιο υπουργό. 
Αξιοσημείωτη είναι η νέα διάταξη που ορίζει όπ άδικά, σε 
θέματα φαρμακείων και φαρμακαποθηκών οι πράξεις του 
αρμόδιου νομάρχη θα εξετάζονται, τόσο από πλευράς νο
μιμότητας, όσο και ουσίας και από τον Υπουργό Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος θα έχα 
το δικαίωμα να πς ακυρώνει ή να πς τροποποιεί, γεγονός 
που θα έχα ως αποτέλεσμα την ανέξοδη για τον διοικούμενο 
άσκηση του δικαιώματος του ελέγχου των πράξεων της 
πρωτοβάθμιας διουαήαεως και την ανακοπή της ροής προς 
το Συμβούλιο της Επικράτειας, που και χρόνο και υπέρογκα 
έξοδα απαιτεί κα ταυτόχρονα επιβαρύνα το ανώτατο ακυ
ρωτικό δικαστήριο της Χώρας με επιπρόσθετη εργασία

9. Η λειτουργία του φαρμακείου αποτελεί βασικά παρά
γοντα της δημόσιας υγείας κα ο φαρμακοποιός, κατά γενική 
νομολογία, επιστημονικά κα ν ομολογιακά, πολύ ορθώς θεω
ρείται όπ ασκεί ταυτόχρονα εμπορικό επάγγελμα, αλλά κα 
κοινωνικό λειτούργημα, γτ αυτό άλλωστε η Πολιτεία για την 
άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος έχει θεσπίσει 
αυστηρούς όρους κα προϋποθέσεις, ενώ η επιστημονική 
επαγγελματική κα κοινωνική δραστηριότητα των φαρμακο
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ποών τελεί υπό σοβαρούς περιορισμούς και υποχρεώσεις, 
που δεν απαντώνται σε κανένα άλλο επιστημονικό - ευπο- 
ρικό επάγγελμα, η μη τήρηση των οποίων ελέγχεται και 
τιμωρείται οφ' ενός μεν από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές 
και αφ' ετέρου από τα πειθαρχικά συμβούλια των κατά 
τόπους φαρμακευτικών συλλόγων, των οποίων τυγχάνουν 
μέλη. Τα τελευταία όμως αδυνατούν να διαδραματίσουν το 
ρόλο που τους έχει αναθέσει η Πολιτεία αφ' ενός λόγω 
αδυναμίας λειτουργίας (πειθσρχικά συμβούλια υπάρχουν και 
σε συλλόγους με μόνο 7 μέλη: άρθρο 1 ν. 3601/1928, όπως 
αντ. με άρθρο 1 αν. 1348/1938) οπότε ανακύπτει το 
ερώτημα, όταν σε 7 μέλη, τα τρία είνα το διοικητικό 
συμβούλιο και τα άλλα τρία είναι τακτικά μέλη του πειθαρχικού 
συμβουλίου, με τρία αναπληρωματικά μέλη, ποιοι θα κρίνουν 
ποιους; Και αφ' ετέρου γιατί η δυνατότητα κολασμού των 
επιλησμόνων των διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας 
και του δεοντολογικού κώδικα των φαρμακοποιών (β. δ/μα 
20/27-9-1955 "περί θέαεως εν ισχύ Κώδικος ελληνικής 
φαρμακευτικής δεοντολογίας·) είναι σχεδόν ανύπαρκτη, α
φού ο* προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις (άρθρ. 67 
ν. 3601/1928, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 
4111/1960 καιτην παρ. ΓΓ του άρθρου 37 τουν. 1316/1983) 
είναι τόσο περιορισμένες, ώστε ουδέν προληπτικό ή κα
τασταλτικό ρόλο διαδραματίζουν.

Με το άρθρο 11 προβλέπεται όπ αφ' ενός μεν τα 
πειθαρχικά συμβούλια θα λειτουργούν μόνο σε μεγάλους 
φαρμακευτικούς συλλόγους, με πολυάριθμα μέλη, ώστε το 
συναισθηματικό στοιχείο της γνωριμίας ή της φιλίας και της 
επαγγελματικής αλληλεγγύης δεν θ' αποτελεί πλέον κώλυμα 
για την τιμωρία των πραγματικά παρανομούντων φαρμακο
ποιών και αφ' ετέρου οι προβλεπόμενες ποινές θα είναι 
πραγματικά ουσιαστικές και εναρμονισμένες με τις ισχύουσες 
και στους άλλους επιστημονικούς και επαγγελματικούς συλ
λόγους (π.χ. πειθαρχικό δίκαιο δικηγόρων, συμβολαιογρά
φων, μηχανικών κ.λπ.), ούτως ώστε αυτές να διαδραματίζουν 
τον προληπτικό και κατασταλτικό τους ρόλο. Περίπτωση 
καταχρήσεως των αποφασιστικών εξουσιών, που πορέχονται 
στα πειθαρχικά συμβούλια, που προεδρεύονται από δικα
στικούς λειτουργούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
67 του ν. 3601/1928, όπως τούτο προτείνεται ν' αντικα- 
τασταθεί με το άρθρο 11 του παρόντος νομοσχεδίου, 
αποκλείεται, αφού αφ' ενός μεν υπάρχει δεύτερος βαθμός 
κρίσεως, κατά νόμο κα ουσία (άρθρ. 69 ν. 3601/1928, όπως 
τούτο αντικα τα στάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4031/1959 
κα της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4111/1960) κα αφ' 
ετέρου α αποφάσεις του δεύτερου βαθμού κρίσεως ελέγ- 
χσντα δικασπκώς από το Συμβούλιο της Επικροτείς.

10. Με το άρθρο 12 παρέχετα εξουσιοδότηση για τη 
δ^ιρκή κωδαοποϊηση της σημερινής πολυνόμου κα δια- 
σπάρτου φαρμακευτικής νομοθεσίας, η οποία πραγματο- 
παουμένη θ' αποτελέσα τη βάση για κάθε μελλοντική 
αναθεώρηση αυτής.

11. Με το άρθρο 13 λαμβάνετε» μέριμνα όπως α ομογενείς 
φαρμακοποιοί λαμβάνουν με τους ίδιους όρους ως κα α 
λοιποί φαρμακοποιοί. 'Ελληνες και των χωρών της ΕΟΚ, 
άδειες ιδρύσεως φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, ώστε 
να μην απατείτα ή έκδοση κάθε φορά ευεργετικού νόμου 
για την αποκατάστασή τους.

Αθήνα 24 Ιουνίου 1991 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αθ. Ξαρχάς Αρ. Καλαντζάκος Γεώργιος Σούρλας

ΚΕΝΤ.-'ΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδριάσεις αριθμοί 34/24—4-1991 και 39/6-5-1991, ώρα 
6.00 μ.μ.

Συνεδρίασε το τμήμα Β- της Κεντρικής Νομοπαρασκευα
στικής Επιτροπής σε δύο συνεδριάεις και παρευρέΟηκαν οι 
Γ. Βολτής, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Αρει ου Πάγου, X. 
Πλουμής, αρεοπαγίτης, Α. Φαρμάκης και Σ. Χαραλαμπίδης, 
σύμβουλοι επικράτειας, Κ. Τράκας, σύμβουλος Ε.Σ..Γ. Πα- 
τρινέλης, νομικός σύμβουλος του Κράτους, Π. Μπούρας. 
πρόεδρος εφετών Δ-Δ., Γ. Παπαμεντζελόπουλος, πάρεδρος 
ΣτΕ (εισηγητής), Κ. Λυμπερόπουλος, πρόεδρος εφετών και 
Γ. Μαγουλάς, επίκουρος καθηγητής πανεπιστημίου και ε
πεξεργάστηκε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας, Πρό
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τίτλο "Τροποποίηση 
και συμπλήρωση των διατάξεων της φαρμακευτικής νομο
θεσίας".

Γραμματέας ο Σ. Κοτσιώνης.
Παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι του Υπουργού Β. Κολοβός 

και I. Παπαγεωργίου.
Η Επιτροπή, αφού άκουσε και την προφορική ανάπτυξη 

των απόψεων του εισηγητή Γ. Παπαμεντζελόπουλου, ύστερα 
από συζήτηση, διετύπωσε πς κατωτέρω παρατηρήσεις, α
ναδιατύπωσε εξ ολοκλήρου το σχέδιο νόμου και το δια
μόρφωσε ως κατωτέρω:

1. Το νομοσχέδιο πρέπει να υπογράφει από όλους τους 
υπουργούς, για τους οποίους προ βλέπονται αρμοδιότητες 
σπς διατάξεις του.

2. Όπου μνημονεύονται αριθμοί νόμων και διαταγμάτων 
να παρατίθεται σε παρένθεση, κατά την πρώτη μνεία, το 
τεύχος και ο αριθμός του φύλλου της Εφ. Κυβ. λ.χ. ν. 
5607/1952 (Α. 300).

3. Η Επιτροπή φρονεί άπ η εξουσιοδότηση που παρέχεται 
στην παρ. 4 του άρθρου 4, σύμφωνα με την οποία προ- 
βλέπεται όπ μπορεί με π.δ. να καθορίζονται και τα πωλούμενα 
είδη από τα φαρμακεία, τα οποία αναφέρονται λεπτομερώς 
στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου, θα δημιουργήσει προβλήματα 
σε περίπτωση δυύρυνσης ή περιορισμού των ειδών αυτών, 
το οποίο δεν είναι συνταγματικά ανεκτό και συνιστώ την 
επανεξέταση του θέματος.

4. Στο άρθρο 10 η Επιτροπή για την πληρότητα της 
ρύθμισης συνιστώ να περιληφθεί παράγραφος 2 με το εξής 
περιεχόμενο:

*2. Η Επιτροπή της παρ. 1 συγκοτείται με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας, Πρόναος και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
Με την ίδια απόφαση ορίζοντα ο εισηγητής ο οποίος πρέπει 
να είναι υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας κα 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βαθμό Κ του Κλάδου ΠΕ, ο 
γραμματέας της Επιτροπής, καθώς κα η ρύθμιση θεμάτων 
που αναφέροντα στη λειτουργία της".

Εφόσον γίνει δεκτή η ανωτέρω προσθήκη παραγράφου, 
α παρ. 2-3 αναριθμούτντα σε πορ. 3—4 αντιστοίχως.

5. Στο άρθρο 11:
α) Στην παρ. 6, περ, γ. που προβλέπεται η αύξηση του 

κατώτατου ορίου προστίμου, η Επιτροπή εκτιμά όπ πρέπει 
να προβλεφθεί ταυτόχρονα κα η αύξηση του ανωτώτοσ 
ορίου, για να είνα πλήρης η αναπροσαρμογή.

β) Στην παρ. 6 περ. δ, που προβλέπετα κα η διαρκής 
στέρηση του δικαιώματος του εχλέγειν κα εκλέγεσθαι, η 
Επιτροπή κρίνει υπέρμετρα αυστηρή την ποινή κα σίΛτστά 
την επανεξέταση του θέματος.


