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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΜΕ ΣΟ
Π.Δ. 64/2018

Όπωο ζαο ελεκεξώζακε κε ην από 17/7/2018- 6465 ελεκεξωηηθό καο ζεκείωκα κε ηίηιν
«ρνιηαζκόο ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ Π.Δ. 64/2018 / Ρπζκίζεηο επαγγέικαηνο θαξκαθνπνηνύ – Ίδξπζε
θαξκαθείωλ» , ηελ 11ε Ινπιίνπ 2018 δεκνζηεύζεθε ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεωο ην ππ’
αξηζ. 64/2018 (ΦΕΚ Α’ 124) Πξνεδξηθό Δηάηαγκα κε ηίηιν «Ρσθμίζεις επαγγέλμαηος
θαρμακοποιού - Ίδρσζη θαρμακείοσ», κε έλαξμε ηζρύνο 10 εκέξεο κεηά ηε δεκνζίεπζή ηνπ
(21.7.2018).
Tν ΠΔ 64/2018 πξνβιέπεη όηη νη εηαηξείεο εθκεηάιιεπζεο θαξκαθείνπ είλαη
αποκλειζηικού ζκοπού (έρνπλ δειαδή δξαζηεξηόηεηεο πνπ είλαη ζύκθπηεο κε ηνλ ηδηόηππν
ραξαθηήξα ηνπ θαξκαθείνπ), οπιζμένος σπόνος θαη όηη επηηξέπεηαη ζπγθεθξηκέλνο αξηζκόο
αδεηώλ/ζπκκεηνρώλ ζε θαξκαθεία.
Πεξαηηέξω, κε ην πξναλαθεξζέλ Π.Δ.64/2018 ρνξεγήζεθε πποθεζμία ηακηοποίηζηρ ηων
καηαζηαηικών και ζςμμόπθωζηρ-άπζηρ ηων θεζπιζόμενων κωλςμάηων (ρνλδξεκπόξην, ηαηξνί,
δηαγλωζηηθά), δηάξθεηαο έξι (6) μηνών, ζε όια ηα θαξκαθεία, πνπ ιεηηνπξγνύλ ωο εηαηξείεο θαη
ηωλ νπνίωλ νη εηαίξνη/κέηνρνη έρνπλ θάπνην από ηα αζπκβίβαζηα ηνπ άξζξνπ 2, ζεζπίζηεθε δε ε
ππνρξέωζε κε ηελ εθπλνή ηνπ άλω δηαζηήκαηνο νη θαξκαθνπνηνί λα ππνβάιινπλ ζηνλ
Φαξκαθεπηηθό ύιινγν θαη ζηελ αξκόδηα Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ
επηθαηξνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπο, ζεωξεκέλνπ από ην Γ.Ε.ΜΗ.
Παξαθαιείζζε, επνκέλωο, όζνη έρεηε ή είραηε θάπνην από ηα αζπκβίβαζηα ηνπ ΠΔ 64/2018
λα θξνληίζεηε γηα ηελ ελεκέξωζε ηνπ πιιόγνπ πεξί ηεο άξζεο απηώλ κέρξη ηελ 21.1.2019,
πξνζθνκίδνληαο θωδηθνπνηεκέλα θαη ζεωξεκέλα από ην Γ.Ε.ΜΗ θαηαζηαηηθά ηεο θάζε εηαηξείαο
εθκεηάιιεπζεο/ζπζηέγαζεο θαξκαθείνπ πνπ ζπκκεηέρεηε, από ηα νπνία λα πξνθύπηεη
ζπκκόξθωζε κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Δ. 64/2018 (άξζ. 3 ΠΔ 64/2018).
Υπελζπκίδνπκε όηη ε μη ζςμμόπθωζη εγκςμονεί ηον κίνδςνο ηηρ αςηεπάγγεληηρ
ανάκληζηρ ηηρ άδειαρ ίδπςζηρ ηος θαπμακείος από ηην απμόδια για ηη σοπήγηζη ηηρ Απσή.
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