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σολιαζμόρ ηων διαηάξεων ηος ΠΔ 64/2018
«Ρςθμίζειρ επαγγέλμαηορ θαπμακοποιού- Ίδπςζη θαπμακείος»
(ΦΔΚ Α 124/11.7.2018 κε πξαγκαηηθή θπθινθνξία ζην θνηλό ηελ 12.7.2018)
Σελ 11.7.2018 δεκνζηεύζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηo ΠΓ 64/2018 (ΦΔΚ 124 Α΄)
πνπ ξπζκίδεη ην επάγγεικα ηνπ θαξκαθνπνηνύ θαη ηελ ίδξπζε θαξκαθείνπ. Δίλαη αμηνζεκείσην ην
γεγνλόο όηη παξήιζε έλα (1) νιόθιεξν έηνο κεηά ηελ αθύξσζε ηεο ΚΤΑ
Γ5(β)/Γ.Π.νηθ.36277/20.5.2016,αιιά θαη έμη (6) νιόθιεξνη κήλεο αιιεπάιιεισλ παξαηεξήζεσλ επί
ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζρεδίνπ ΠΓ από ην πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο, γηα λα μαλαζεζκνζεηεζνύλ νη ίδηνη
ζρεδόλ γεληθνί θαλόλεο γηα ηελ ίδξπζε θαξκαθείσλ θαη γηα ηελ θαηά ηα ινηπά ξύζκηζε ηνπ
θαξκαθεπηηθνύ επαγγέικαηνο. ην δηάζηεκα απηό ε ηζρύο ησλ λ. 1963/91 θαη 3918/2011πνπ αθνξνύλ
ζηελ ίδξπζε θαξκαθείσλ κέζσ ηεο γλσζηήο δηαδηθαζίαο ζπζηεγάζεσο δελ είρε αλεζηάιε, ελώ ε
έλαξμε ηζρύνο ηνπ άξζ. 64 ηνπ λ. 4509/2017 (πξνθεξύμεηο θελώλ ζέζεσλ θαη θξηηήξηα
πξνηεξαηόηεηνο) είρε εμαξηεζεί από ηελ έθδνζε ηνπ πξόζθαηα δεκνζηεπζέληνο ΠΓ.
Σν λέν δηάηαγκα πνπ αληιεί λνκνζεηηθή εμνπζηνδόηεζε από ην άξζ. 64 παξ. 1α ηνπ λ.
4509/2017 θαη ζα ηεζεί ζε ηζρύ δέθα εκέξεο από ηελ πξαγκαηηθή θπθινθνξία ηνπ, επαλαιακβάλεη ζε
κεγάιν βαζκό ηηο ξπζκίζεηο ηεο θαηαξγεζείζαο ΚΤΑ Γ5(β)/Γ.Π.νηθ.36277/20.5.2016 θαη βαζηθά
επαλαθέξεη ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο εηαηξεηώλ εθκεηάιιεπζεο θαξκαθείνπ, πνπ είρε παγώζεη ιόγσ
ηνπ λνκνζεηηθνύ ειιείκκαηνο.
Σν ΠΓ 64/2018, πέξαλ ηεο αιιαγήο ηεο δηαηύπσζεο ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 ηεο ΚΤΑ, θαζώο θαη ησλ
θξαζηηθώλ ελ γέλεη βειηηώζεώλ ηνπ, δηαθνξνπνηείηαη νπζηαζηηθά από ηελ θαηαξγεζείζα ΚΤΑ μόνο
ζηα εμήο πένηε (5) ζημεία:
1. Οξίδεηαη όηη ζηα θαξκαθεία, όπνπ ε άδεηα ηδξύζεσο ζα ρνξεγείηαη ζε κε θαξκαθνπνηό, ε
ζπκκεηνρή ηνπ ππεπζύλνπ θαξκαθνπνηνύ ζην εηαηξηθό ζρήκα ηεο ΔΠΔ ζα είλαη θαηά πάληα
ρξόλν, αθόκα θαη αλ ππάξμνπλ κεηαβηβάζεηο πνζνζηώλ, καη’ ελάσιζηον 33%.
Σν πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο, θαηά ηνλ έιεγρν ζπληαγκαηηθόηεηαο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ ΠΓ
πηνζέηεζε ην δη’ εκνύ ππνβιεζέλ αίηεκα ηνπ Φαξκαθεπηηθνύ πιιόγνπ Αηηηθήο γηα ζεκαληηθή
αύμεζε ηνπ ειαρίζηνπ πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ηνπ θαξκαθνπνηνύ, ώζηε λα έρεη πξαγκαηηθό
ξόιν ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ θαξκαθείνπ, ηόζν ζε επηζηεκνληθό όζν θαη ζε επηρεηξεκαηηθό
επίπεδν.
2. Θεζπίδεηαη εηδηθό μεηαβαηικό διάζηημα «αλνρήο» ηνπ αζπκβηβάζηνπ διάπκειαρ ηεζζάπων
(4) μηνών, δει. θαη’ νπζίαλ θαζηεξώλεηαη αλώηαην δηάζηεκα γηα ηελ απεκπινθή από ηε
ζπκκεηνρή ζε εηαηξεία εθκεηάιιεπζεο θαξκαθείνπ ή ηελ άξζε ηνπ θσιύκαηνο, όισλ απηώλ
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ησλ πξνζώπσλ πνπ απέθηεζαλ ηα αζπκβίβαζηα ηνπ ΠΓ αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
εηαηξεία πνπ εθκεηαιιεύεηαη θαξκαθείν, ρσξίο δηθή ηνπο πξσηνβνπιία θαη ηδίσο ρσξίο δηθή
ηνπο ππαηηηόηεηα. Δλ νιίγνηο, ζύκθσλα κε ηε βνύιεζε ηνπ Τπνπξγείνπ, ε εηζαγόκελε ξύζκηζε
απνβιέπεη ζηε δηεπθόιπλζε πξνζώπσλ πνπ απέθηεζαλ αλππαίηηα θάπνην θώιπκα από απηά
πνπ πξνβιέπεη ε παξ. 5 εδ. γ πεξ. iv) ηνπ άξζ. 2 κεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εηαηξεία.
πγθεθξηκέλα, ε δηάηαμε αθνξά ζε πεξηπηώζεηο πνπ ηα αλαθεξόκελα ζε απηή πξόζσπα
βξέζεθαλ λα θαηέρνπλ κεξίδηα ή κεηνρέο ζε εηαηξεία θαξκαθείνπ ιόγσ θιεξνλνκηθήο
δηαδνρήο ή ιόγσ κεηαβηβάζεσο εηαηξηθώλ κεξηδίσλ ηξίησλ πξνζώπσλ πνπ αιιάδνπλ ηνπο
εηαηξηθνύο ζπζρεηηζκνύο. Ωζηόζν, ε αλαθνξά πνπ θάλεη ην ΠΓ ζε νξγαλσκέλεο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο είλαη, θαηά ηελ άπνςή κνπ, αηπρήο θαη αδόθηκε, θαζ΄ όζνλ ν όξνο
«νξγαλσκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο» αθνξά κόλν ζε εηαηξείεο εηζεγκέλεο ζην
Υξεκαηηζηήξην ή ζηελ παξάιιειε αγνξά, νη νπνίεο ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία πεξί
νξγαλσκέλσλ ρξεκαηνγνξώλ είλαη ΑΔ θαη ζε θακία ησλ πεξηπηώζεσλ δελ κπνξεί λα είλαη ΟΔ,
ΔΔ, ΔΠΔ θαη ΙΚΔ, νη επηηξεπόκελεο δει. κνξθέο εηαηξεηώλ γηα θαξκαθεία.
3. Δηζάγεηαη ε ππνρξέσζε λα θαηαηίζεηαη ζην Μεηξών ηνπ νηθείνπ Φ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο
θεωπημένο από ηο ΓΕΜΗ αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη όρη απιό.
4. Γελ πεξηιακβάλνληαη ζην λέν ΠΓ διαηάξειρ για ηην ανάπηηζη και ηον ηπόπο διεκδίκηζηρ
ηων κενών θέζεων θαπμακείων καηά ηοςρ μήνερ Ιανοςάπιο και Ιούνιο κάθε έηοςρ, αλλά
ούηε και διαηάξειρ για ηα κπιηήπια πποηεπαιόηηηαρ ηων αιηούνηων. Απηά ξπζκίδνληαη
πιένλ από ηελ παξ. 1β ηνπ άξζ. 64 ηνπ λ. 4509/2017.
5. Σέινο, ζεζπίδεηαη (άξζ. 3)κεηαβαηηθό δηάζηεκα 6 κελώλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ γηα ηελ
ελαξκόληζε ησλ ιεηηνπξγνύλησλ εηαηξεηώλ θαξκαθείσλ: α. κε ην αλώηαην όξην ζπκκεηνρώλ
ζε θαξκαθεία θαη β. κε ηε κεηαβίβαζε ζηνλ ππεύζπλν θαξκαθνπνηό πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ
επηπιένλ 13%, ώζηε ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο ΔΠΔ ησλ ηδησηώλ λα αλέξρεηαη ζε min 33%.
(Δηδηθώο γηα ηα αζπκβίβαζηα ε πξνζεζκία είλαη κόλν 4 κήλεο βάζεη ηεο εηδηθόηεξεο δηάηαμεο
ηεο παξ. 5 γ΄πεξ. iv)
Δπί ησλ παξαπάλσ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνπλ έρνπλ ηα αθόινπζα:
ηελ παξ. 5 ηνπ άξζ. 2 πξνβιέπνληαη όιεο νη θαηεγνξίεο πξνζώπσλ πνπ απαγνξεύεηαη λα
ζπκκεηέρνπλ ζε εηαηξείεο θαξκαθείσλ ιόγσ αζπκβίβαζησλ ηδηνηήησλ. Ωζηόζν, δελ ππάξρεη
απαγόξεπζε απηώλ ησλ θαηεγνξηώλ πξνζώπσλ από ηελ ίδξπζε αηνκηθώλ επηρεηξήζεσλ θαξκαθείνπ.
Δλ νιίγνηο, ζην λέν ΠΓ ππάξρεη παξαζπξάθη πεξί ηεο δπλαηόηεηαο θπζηθνύ πξνζώπνπ πνπ έρεη
θάπνην από ηα αζπκβίβαζηα ηνπ άξζ. 2 παξ. 5 εδ. γ΄πεξ. iii ββ) -iv (π.ρ. ζπκκεηέρεη ζε εηαηξεία
θαξκαθαπνζήθεο, θαξκαθνβηνκεραλία θνθ όληαο έλαο από ηνπο 10 κεγαιύηεξνπο κεηόρνπο ή ζε
ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε) λα ηδξύζεη θαξκαθείν ππό ηε κνξθή ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο, εθ’ όζνλ ν
έρσλ ην αζπκβίβαζην ζπκβαίλεη λα είλαη ηαπηόρξνλα θαη θαξκαθνπνηόο (θάηνρνο άδεηαο αζθήζεσο
θαξκαθεπηηθνύ επαγγέικαηνο). Έλεθα δειαδή ηεο δηαηύπσζεο ηνπ ΠΓ ζηελ πεξίπησζε ηεο ίδξπζεο
αηνκηθήο επηρείξεζεο από θσιπόκελν θάηνρν άδεηαο άζθεζεο θαξκαθεπηηθνύ επαγγέικαηνο,
θάκπηεηαη ην αζπκβίβαζην. Καη ηνύην δηόηη από αβιεςία ηνπ λνκνζέηε ην αζπκβίβαζην απηώλ ησλ
πξνζώπσλ δεν επεθηάζεθε ζην λέν ΠΓ ζηελ ίδξπζε αηνκηθώλ επηρεηξήζεσλ. Η ίδηα παξάιεηςε
ππήξρε θαη ζηελ ΚΤΑ 36277/2016.
Πξνο άξζε ακθηζβεηήζεσλ επηζεκαίλεηαη όηη ην γεγνλόο πσο ζηελ παξ. 5 εδ. γ΄ηνπ άξζ. 2
νξίδεηαη παλεγπξηθά όηη «νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ θαξκαθείν έρνπλ απνθιεηζηηθό
ζθνπό ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ιεηηνπξγία θαξκαθείνπ» δελ αξθεί γηα λα θιείζεη ηελ ηξύπα πνπ
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δεκηνπξγεί ην αλσηέξσ λνκνζεηηθό θελό. Πεξαηηέξσ ην γεγνλόο όηη ε αηνκηθή επηρείξεζε δελ ζα έρεη
άιιν θσδηθό δξαζηεξηόηεηαο θαη ζα είλαη, σο εθ ηνύηνπ, πξάγκαηη απνθιεηζηηθνύ ζθνπνύ σο αηνκηθή
επηρείξεζε, δελ αλαηξεί θαη δελ παξεκπνδίδεη ηε δπλαηόηεηα ηνπ θπζηθνύ απηνύ πξνζώπνπ πνπ
δηαηεξεί αηνκηθή επηρείξεζε θαξκαθείνπ λα ζπκκεηέρεη παξάιιεια σο κεγαινκέηνρνο ζε
θαξκαθαπνζήθε, θαξκαθνβηνκεραλία, αληηπξνζσπεία θνθ(ζεκεησηένλ όηη ην πξνζσπηθό ΑΦΜ ηνπ
θπζηθνύ πξνζώπνπ πνπ δηαηεξεί αηνκηθή επηρείξεζε σο επηηεδεπκαηίαο ηαπηίδεηαη κε ην
επαγγεικαηηθό ηνπ).Απηά είλαη δύν ζαθώο δηαθνξεηηθά πξάγκαηα.
ΠΡΟΟΥΗ: ακθόηεξα απηά ηα ειιείκκαηα έρνπλ εληνπηζηεί από ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη γηα
ηελ ίαζή ηνπο πξνσζείηαη λνκνζεηηθή ξύζκηζε, πξνβιέπνπζα ηελ απαγόξεπζε ίδξπζεο αηνκηθήο
επηρείξεζεο θαξκαθείνπ από θαξκαθνπνηνύο πνπ εκπίπηνπλ ζηα αζπκβίβαζηα ηνπ άξζ. 2 πεξ. 5 iv,
αιιά θαη ηε ζέζπηζε κεηαβαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ ζπκκόξθσζε όισλ ησλ θαξκαθείσλ πνπ
αδεηνδνηήζεθαλ επ’ επθαηξία ηνπ αλσηέξσ θελνύ δηθαίνπ.
Σέινο, πξνο ίαζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο παξαθώιπζεο άζθεζεο ησλ ζπληαγκαηηθώλ δηθαησκάησλ
ζηελ εξγαζία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο από ηελ παξαηεηακέλε κε έθδνζε ηνπ παξαπάλσ
ΠΓ, ηο Υποςπγείο Υγείαρ πποηίθεηαι να πποβεί ζε νομοθεηική πύθμιζη για ηην ενδιάμεζη
πποκήπςξη κενών θέζεων θαπμακείων βάζει ηος άπθ. 64 παπ. 2 ν. 4509/17 ηον πποζεσή
επηέμβπιο.
Καηά ηα ινηπά ηζρύεη αθξηβώο ό, ηη ίζρπε κε ηελ ΚΤΑ 5(β)/Γ.Π.νηθ.36277/20.5.2016 (ΦΔΚ Β’ 1445)
δειαδή:
- Με ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ρνξεγείηαη ε δπλαηόηεηα απόθηεζεο άδεηαο ίδξπζεο θαξκαθείνπ
θαη ζε ηδηώηεο θπζηθά πξόζσπα πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ.
- Με ηελ παξ. 2 εδ. β΄ηνπ άξζξνπ 2, νξίδεηαη θαη πάιη ξεηά όηη δελ κπνξεί έλαο θαξκαθνπνηόο
λα είλαη ππεύζπλνο ζε πεξηζζόηεξα από έλα θαξκαθεία, αθόκα θαη αλ πξόθεηηαη γηα
ππνθαηαζηήκαηα ηνπ απηνύ θαξκαθείνπ.
- Οη θαξκαθνπνηνί κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ ηα θαξκαθεία ηνπο κε θάζε κνξθή εηαηξείαο πιελ
αλώλπκεο, ελώ νη ηδηώηεο πνπ ιακβάλνπλ άδεηα ίδξπζεο κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ ηα
θαξκαθεία κόλν κέζσ ΔΠΔ, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά ν ππεύζπλνο θαξκαθνπνηόο,
θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ, κε πνζνζηό θαη’ ειάρηζην 33%.
- Γηαηεξείηαη ην δηθαίσκα ίδξπζεο ππνθαηαζηεκάησλ, ηα νπνία ρξεηάδνληαη ην θαζέλα
μερσξηζηή άδεηα ίδξπζεο Απηή ε άδεηα πξνζκεηξάηαη ζην ζύλνιν ησλ αδεηώλ (θαη ελ γέλεη ησλ
10 ζπκκεηνρώλ ζε θαξκαθεία πνπ δηθαηνύηαη λα έρεη έλα θπζηθό πξόζσπν έσο ην 2020).
- Γηαηεξείηαη ε ξεηή απαγόξεπζε ηνπ πξνεγνύκελνπ θαζεζηώηνο όζνλ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή
ζε εηαηξεία θαξκαθείνπ γηαηξνύ ή νδνληίαηξνπ, λνκηθνύ πξνζώπνπ πνπ έρεη ζπζηαζεί από
γηαηξνύο ή νδνληίαηξνπο κε αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο ηαηξηθέο πξάμεηο, ηδηνθηήηε/κεηόρνπ
δηαγλσζηηθνύ θέληξνπ, θαηόρνπ άδεηαο θπθινθνξίαο θαξκάθσλ ή ηδηνθηήηε/κεηόρνπ
θαξκαθαπνζήθεο, ελώ όπσο - πξναλαθέξζεθε - ζεζπίδνληαη θαη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί γηα ηελ
άξζε ηνπ αζπκβηβάζηνπ ή ηελ έμνδν από ηελ εηαηξεία ηνπ θαξκαθείνπ.(4κελν)
- Γηαηεξείηαη ην αζπκβίβαζην ησλ ζπδύγσλ θαη ησλ ζπγγελώλ κέρξη β΄ βαζκνύ ησλ
θσιπόκελσλ θαη΄άξζ. 2 παξ. 5 εδ. γ΄πεξ. iv πξνζώπσλ. Σν γεγνλόο απηό ζέηεη δεηήκαηα
αλαινγηθόηεηαο θαη σο εθ ηνύηνπ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη αηηήζεηο αθύξσζεο γηα ηελ
αθύξσζε ζρεηηθώλ αηνκηθώλ πξάμεσλ πνπ ζα παξαρζνύλ.
Υσξίο επηθαηξνπνηεκέλε εηδηθή πξόβιεςε εμαθνινπζνύλ λα παξακέλνπλ ηα αθόινπζα δεηήκαηα:
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α. ε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ηδηώηε-κε θαξκαθνπνηνύ ζην εηαηξηθό θεθάιαην εηαηξεηώλ
εθκεηάιιεπζεο θαξκαθείνπ πνπ ε άδεηα ίδξπζεο αλήθεη ζε θαξκαθνπνηό κε πνζνζηό πνπ αγγίδεη ην
99%
β. ην πξόζσπν ηνπ δηαρεηξηζηή ή λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο θαξκαθείνπ.
γ. ε κλεία όηη απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή ΑΔ σο κεηόρνπ θαξκαθείνπ. Καηά ηελ νξζόηεξε λνκηθή
άπνςε ηέηνηα ζπκκεηνρή απαγνξεύεηαη απνιύησο, δηόηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε παξαβηάδεηαη εθ
πιαγίνπ ε ξεηή απαγόξεπζε εθκεηάιιεπζεο θαξκαθείνπ από ΑΔ, είλαη σζηόζν θαηά ηε γλώκε κνπ
ζθόπηκν είλαη λα γίλεη ζρεηηθή επηζήκαλζε επ’ επθαηξία λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο.
Καηά ηα ινηπά ζαο παξαπέκπσ ζε παιαηόηεξεο δεκνζηεύζεηο κνπ γηα ηελ θαηαξγεζείζα ΚΤΑ
πνπ θαιύπηνπλ ην ξπζκηζηηθό πεδίν ηνπ ΠΓ 64/2018.
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