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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Μαΐου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277
Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού Ίδρυση φαρμακείου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) Του άρθρου 21 παρ. 3 του ισχύοντος Συντάγματος.
Β) Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2 και 3 και του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού
δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο
κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του
Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ Α΄ 70) και του
άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101).
Γ) Των άρθρων 49 και 52 παρ. 1 της Συνθήκης της
ΣΛΕΕ.
Δ) Του άρθρου 2 υποπαράγραφος Δ12 του Ν. 4336/
2015 (ΦΕΚ Α΄ 94).
Ε) Τις αποφάσεις της Ολομέλειας Δ.Ε.Κ. (C—171/07 και
C-172/07) και (C-570/07 και C-571/07).
ΣΤ) Του άρθρου 4 περ. στ’ του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63).
Ζ) Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
Η) του Ν. 4281/2014 (Α΄ 160)
Ι) Του άρθρου 45 της υπ’ αριθμ. 2005/36/ΕΚ Οδηγίας
(Π.δ. 38/2010, ΦΕΚ Α΄ 78).
ΙΑ) Του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (ΦΕΚ 76/Α/2000), όπως ισχύει.
IB) Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Β’ 116) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
ΙΓ) Την υπ' αριθμ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.82829/2015 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2330), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.6915/2016
(ΦΕΚ Β΄ 138) κοινή υπουργική απόφαση.
ΙΔ) Του Ν. 1963/1991 (Α΄ 138).
ΙΕ) Του Ν.4336/2015 (Α΄ 94).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού

Αρ. Φύλλου 1445

Προϋπολογισμού. Σχετική η με αριθμ. Β1α/οικ.35801/195-2016 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών.
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα υπουργική απόφαση θεσπίζονται
νέες διατάξεις που καθορίζουν την ίδρυση και λειτουργία των φαρμακείων στην Ελλάδα, την αρμόδια υπηρεσία χορήγησης, την διοικητική περιφέρεια ισχύος
της άδειας και τα προσόντα των αιτούμενων τις άδειες,
φαρμακοποιών (γυναικών ή ανδρών) ή άλλων φυσικών
προσώπων.
Άρθρο 2
Ρυθμίσεις για τις άδειες φαρμακείων
1. Οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων χορηγούνται σε
φαρμακοποιούς (άνδρες ή γυναίκες) κατόχους άδειας
ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού της Ελλάδας
ή κράτους-μέλους της Ε.Ε., καθώς και σε άλλα φυσικά
πρόσωπα πολίτες της Ελλάδας ή κράτους-μέλους της
Ε.Ε., από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας των φαρμακείων, με απόφαση
του Αρμόδιου Περιφερειάρχη και δηλώνονται από τον/
την κάτοχο της άδειας στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο εντός εξήντα (60) ημερών από την λήψη της. Άδεια
ίδρυσης φαρμακείου δεν χορηγείται σε νομικά πρόσωπα, πλην των συνεταιρισμών φαρμακοποιών μελών της
Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος
(ΟΣΦΕ). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται προηγούμενη
αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της ΟΣΦΕ.
2. Η αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης φαρμακείου
συνοδεύεται, επί ποινή απαραδέκτου της αίτησης, από
υπεύθυνη δήλωση του/της αιτούμενου/ης, στην οποία
αυτός/η δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του/της φαρμακοποιού που διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού και θα είναι υπεύθυνος/η για τη λειτουργία
του φαρμακείου, στην περίπτωση της χορήγησης της
συγκεκριμένης άδειας. Ο/Η εν λόγω υπεύθυνος/η φαρμακοποιός εγγράφεται υποχρεωτικά στον οικείο φαρμακευτικό σύλλογο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις. Δεν μπορεί να δηλώνεται φαρμακοποιός (άνδρας ή γυναίκα) ως υπεύθυνος/η για περισσότερα από
ένα (1) φαρμακεία, ανεξαρτήτως εάν το φαρμακείο αυτό
είναι το κατάστημα της έδρας ή το υποκατάστημα της
ίδιας ή διαφορετικής ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας.
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3. Κάθε άδεια ίδρυσης αντιστοιχεί σε ένα (1) κατάστημα ή υποκατάστημα φαρμακείου. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός χορηγούμενων αδειών στο ίδιο φυσικό
πρόσωπο αυξάνεται κατά μία (1) άδεια κατ' ανώτατο όριο
κατ' έτος μέχρι το 2020, οπότε και ορίζεται ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός οι δέκα (10) άδειες σε πανελλαδική
κλίμακα. Πιο συγκεκριμένα, για το έτος 2016 επιτρέπεται
η χορήγηση μέχρις έξι (6) αδειών στο ίδιο πρόσωπο, για
το έτος 2017 μέχρι επτά (7), για το έτος 2018 μέχρι οκτώ
(8), για το έτος 2019 μέχρι εννιά (9) και για το 2020 μέχρι
δέκα (10) αδειών στο ίδιο φυσικό πρόσωπο.
4. Για την χορήγηση των αδειών ίδρυσης φαρμακείων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31), όπως ισχύει.
5. α) Τα φαρμακεία, για τα οποία δίδεται άδεια ίδρυσης
σε ιδιώτη μη φαρμακοποιό, άνδρα ή γυναίκα, τα λειτουργεί υποχρεωτικά Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, που
πρέπει να έχει συσταθεί πριν τη χορήγηση της άδειας
λειτουργίας του φαρμακείου. Στην εταιρική σύνθεση της
παραπάνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, μετέχει
υποχρεωτικά ως εταίρος και με ποσοστό συμμετοχής
τουλάχιστον 20% στο κεφάλαιο, τα κέρδη και τις ζημίες
της εταιρείας, και ο/η φαρμακοποιός, ο/η οποίος/α έχει
δηλωθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου
2 της παρούσας, υπεύθυνος/η για την λειτουργία του
φαρμακείου. Η προϋπόθεση αυτή πρέπει υποχρεωτικά
να συντρέχει καθ' όλο το χρόνο της λειτουργίας του φαρμακείου από την ΕΠΕ καθώς και σε κάθε οποιαδήποτε
περίπτωση μεταβίβασης των εταιρικών ποσοστών.
β) Τα φαρμακεία, για τα οποία είχε χορηγηθεί ή χορηγείται άδεια ίδρυσης σε φαρμακοποιό σύμφωνα με
την παρούσα, μπορούν να λειτουργούν είτε ως ατομικές
επιχειρήσεις είτε ως εμπορικές εταιρείες οποιασδήποτε
μορφής, πλην εκείνης της ανώνυμης εταιρείας.
γ) Οι εταιρείες και οι ατομικές επιχειρήσεις που λειτουργούν φαρμακείο έχουν αποκλειστικό σκοπό την
λειτουργία και εκμετάλλευση του φαρμακείου. Απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή σε εταιρείες που λειτουργούν
φαρμακείο, ως εταίρου:
ί) φυσικού προσώπου που είναι ιατρός οποιασδήποτε
ειδικότητας ή οδοντίατρος, ή ii) νομικού προσώπου που
έχει συσταθεί από ιατρούς ή οδοντιάτρους με αντικείμενο δραστηριότητας ιατρικές ή οδοντιατρικές πράξεις.
iii) φυσικού ή νομικού προσώπου που: αα) έχει ως
κύρια ή παρεπόμενη δραστηριότητα την λειτουργία διαγνωστικών κέντρων πάσης φύσεως, ββ) είναι Κάτοχος
Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμάκων ή έχει ως κύρια ή
παρεπόμενη δραστηριότητα την Παραγωγή ή Εισαγωγή
ή Αντιπροσώπευση ή Χονδρική Πώληση και Εμπορία
Φαρμάκων.
ίν) φυσικού ή νομικού προσώπου που μετέχει υπό
οποιαδήποτε ιδιότητα (νομίμου εκπροσώπου ή μετόχου ή εταίρου ή μετόχου τρίτου νομικού προσώπου)
σε εταιρείες διαγνωστικών κέντρων πάσης φύσεως, ή
φαρμακευτικές εταιρείες πάσης φύσεως (ήτοι ΚΑΚ, ή
Παραγωγούς ή Εισαγωγείς ή Αντιπροσώπους ή Χονδρεμπόρους Φαρμάκων) ή σε συνδεδεμένες με αυτές
επιχειρήσεις εφόσον καθ' όλη τη χρονική περίοδο από
την έναρξη έως την παύση της δραστηριότητας λειτουρ-
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γίας και εκμετάλλευσης του φαρμακείου ως προς την
φαρμακευτική εταιρεία ή την εταιρεία διαγνωστικού κέντρου ή την συνδεδεμένη με αυτές επιχείρηση: αα) είναι
ή υπήρξε, κύριος αριθμού μετοχών που το κατατάσσουν
ή κατέτασσαν μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων μετόχων
της εταιρείας, ή ββ) κατέχει ή κατείχε, από οποιαδήποτε
αιτία δικαιώματα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, που το
κατατάσσουν ή κατέτασσαν ανάμεσα στους δέκα μεγαλύτερους κατόχους δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, ή
γγ) έχει ή είχε, το δικαίωμα είτε από το νόμο είτε από το
καταστατικό της εταιρείας είτε μέσω εκχώρησης σχετικού δικαιώματος άλλων μετόχων να διορίζει ή να ανακαλεί μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ή να εκπροσωπεί
την εταιρεία δδ) κατάρτισε ή είχε καταρτίσει, αμέσως ή
εμμέσως, συμβάσεις και εν γένει συμφωνίες με την επιχείρηση, από τις οποίες η τελευταία απέκτησε έσοδα ή
άλλα οικονομικά οφέλη κατά την αμέσως προηγούμενη
χρήση της, τα οποία αντιστοιχούν τουλάχιστον στο ένα
δέκατο (1/10) των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης
κατά τη χρήση αυτή.
ν) συζύγου ή συγγενούς έως β' βαθμού εξ' αίματος ή
εξ' αγχιστείας των φυσικών προσώπων που αναφέρονται
στις περιπτώσεις iii και ίν ανωτέρω.
δ) Οι συστηνόμενες, σύμφωνα με τις παραγράφους
α) και β) του παρόντος άρθρου, εταιρείες και ατομικές
επιχειρήσεις έχουν έδρα το φαρμακείο, του οποίου έχουν
την άδεια λειτουργίας και εκμετάλλευσης, και η διάρκεια
τους είναι ορισμένου χρόνου, δυνάμενη να παραταθεί
πριν τη λήξη της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις. Οι ατομικές επιχειρήσεις και οι εταιρείες
οποιασδήποτε μορφής του παρόντος άρθρου έχουν το
δικαίωμα να ιδρύσουν υποκαταστήματα, εφόσον όμως
έχει χορηγηθεί κατά τους όρους της παρούσας και τις
ισχύουσες διατάξεις του νόμου, χωριστή άδεια ιδρύσεως για το υποκατάστημα. Η άδεια ιδρύσεως του υποκαταστήματος προσμετράται στο σύνολο των αδειών
που δικαιούται ένα πρόσωπο να λάβει σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας.
Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού των εταιρειών
καθώς και το ΦΕΚ της δημοσίευσής του, εφόσον πρόκειται για ΕΠΕ, κατατίθεται στη Διεύθυνση Φαρμάκων και
Φαρμακείων της κατά τόπον αρμόδιας Περιφερειακής
Ενότητας καθώς και στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο
μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την καταχώριση
της εταιρείας και του καταστατικού της στο ΓΕΜΗ. Το ίδιο
ισχύει και για τις τροποποιήσεις του εταιρικού καταστατικού και όλες τις μεταβολές της εταιρείας.
ε) Κάθε εταίρος (άνδρας ή γυναίκα) οποιασδήποτε
εμπορικής εταιρείας του παρόντος άρθρου καθώς και
κάθε φαρμακοποιός που διατηρεί ατομική επιχείρηση
λειτουργίας και εκμετάλλευσης φαρμακείου, τηρουμένων των προϋποθέσεων των παραγράφων α), β) και γ),
μπορεί να συμμετέχει μέχρι το 2020, σύμφωνα με την
κλιμάκωση του άρθρου 2 παρ.3 της παρούσας, σε δέκα
(10) συνολικά κατ' ανώτατο όριο προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρείες λειτουργίας και εκμετάλλευσης
φαρμακείου, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων
του αντίστοιχου νόμου περί εταιρειών.
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στ) Κάθε παράβαση των οριζομένων στο παρόν άρθρο
συνεπάγεται την αυτεπάγγελτη ανάκληση της άδειας
ίδρυσής του φαρμακείου από την αρμόδια για τη χορήγηση της αρχή.
6. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης σε φαρμακοποιό, κάτοχο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού
της Ελλάδας ή κράτους μέλους της ΕΕ και άλλα φυσικά
πρόσωπα, πολίτες της Ελλάδας ή κράτους - μέλους ΕΕ,
δεν υπόκειται σε κανένα περιορισμό πλην των σχετικών
με τα πληθυσμιακά όρια και τις τιθέμενες προϋποθέσεις
στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση.
7. Για την απόκτηση της άδειας ιδρύσεως φαρμακείου
απαιτείται ο αιτών (φαρμακοποιός ή μη) να έχει τα κατωτέρω προσόντα, που αποδεικνύονται από τα υποβαλλόμενα αντίστοιχα έγγραφα, σύμφωνα και με το άρθρο 217
του Ν. 4281/2014 (Α΄ 160), ήτοι: α) Την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός των κρατών - μελών της Ε.Ε.
β) Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε
ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του
επαγγέλματος του, κιβδηλεία, παραχάραξη, παράβαση
κακουργηματικού χαρακτήρα των διατάξεων των νόμων
περί ναρκωτικών, του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα
όπως αυτός ισχύει ή να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ' υποτροπή για πλημμέλημα
για το οποίο επεβλήθη η στέρηση των πολιτικών του
δικαιωμάτων ή να μην έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα,
γ) Να μην οφείλει στο Ελληνικό Δημόσιο οποιαδήποτε
οφειλή από φόρους, πρόστιμα ή άλλη αιτία, δ) Να μην
του έχει επιβληθεί ως κύρωση η οριστική ανάκληση της
άδειας ίδρυσης φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης.
8. Κατά τους μήνες Ιανουάριο και Ιούνιο εκάστου
έτους, οι Περιφερειακές Ενότητες της χώρας αναρτούν
στο διαδίκτυο στις οικείες ιστοσελίδες τους τις υπάρχουσες, κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους
και την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους, κενές θέσεις
φαρμακείων.
Εντός του α' δεκαπενθημέρου των μηνών Φεβρουαρίου και Ιουλίου αντίστοιχα θα υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή οι αιτήσεις για την άδεια ίδρυσης των εχόντων
τα νόμιμα προσόντα. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων
για την άδεια ίδρυσης φαρμακείου υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας
του φαρμακείου. Σε περίπτωση αδυναμίας του αιτούντος να υποβάλει την αίτηση ηλεκτρονικά, η κατάθεση
της τελευταίας γίνεται ιδιοχείρως από αυτόν ή από εκπρόσωπο με εξουσιοδότηση θεωρημένη σύμφωνα με
το νόμο για το γνήσιο της υπογραφής, στην Διεύθυνση
Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας
του φαρμακείου.
Ο αιτών οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της
αίτησης να υποβάλει στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου,
ηλεκτρονικά, ή σε περίπτωση αδυναμίας του ιδιοχείρως,
ή με εκπρόσωπο δυνάμει εξουσιοδότησης θεωρημένης
σύμφωνα με το νόμο για το γνήσιο της υπογραφής, τα
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προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να ισχύει. Μεταξύ
των ανωτέρω δικαιολογητικών, συμπεριλαμβάνεται και
υπεύθυνη δήλωση του αιτούμενου, όπου αναγράφει εάν
έχει λάβει ήδη ο ίδιος ή ο δηλωθείς από αυτόν φαρμακοποιός, άδεια ίδρυσης φαρμακείου οποτεδήποτε και
οπουδήποτε, καθώς και εάν έχει υποβάλει αίτηση που
εκκρεμεί για την χορήγηση άλλης άδειας ίδρυσης σε
οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα. Σε περίπτωση που
υφίσταται άδεια ίδρυσης ή στην περίπτωση που εκκρεμεί αίτηση για την χορήγηση άλλης άδειας ίδρυσης, στην
υπεύθυνη δήλωση αναγράφονται και επισυνάπτονται οι
σχετικές άδειες και αιτήσεις.
9. Οι αιτήσεις κρίνονται συνολικά ως εξής, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η χρονική σειρά κατάθεσης των αιτήσεων:
α) Εάν συντρέχουν αιτήσεις φαρμακοποιών ή/και ιδιωτών μη φαρμακοποιών με αιτήσεις συνεταιρισμών φαρμακοποιών μελών της ΟΣΦΕ, προτιμώνται οι φαρμακοποιοί ή/και οι ιδιώτες που αξιολογούνται με τα κριτήρια
κατά το επόμενο εδάφιο β) και έπονται οι συνεταιρισμοί.
β) Εάν συντρέχουν αιτήσεις φαρμακοποιών και ιδιωτών-μη φαρμακοποιών, προτιμάται κατά την εξής σειρά
η αίτηση:
αα) εκείνου, που δεν έχει ήδη άδεια ίδρυσης φαρμακείου ο ίδιος και προκειμένου περί του ιδιώτη-μη
φαρμακοποιού και ο δηλωθείς από αυτόν υπεύθυνος
φαρμακοποιός,
ββ) στην οποία η άδεια εξάσκησης του επαγγέλματος
του φαρμακοποιού (αιτούμενου φαρμακοποιού ή του
δηλωθέντος υπεύθυνου από τον αιτούντα ιδιώτη) είναι
η αρχαιότερη,
γγ) στην οποία ο φαρμακοποιός (ο αιτών φαρμακοποιός ή ο δηλωθείς από τον ιδιώτη αιτούντα υπεύθυνος
φαρμακοποιός) προηγείται χρονικά στη λήψη του πανεπιστημιακού του πτυχίου της φαρμακευτικής σχολής και
σε περίπτωση σύγχρονης λήψης του πτυχίου, ο φαρμακοποιός με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου, και
δδ) του πολύτεκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας,
γ) Εάν συντρέχουν αιτήσεις περισσότερων του ενός
φαρμακοποιών, η μεταξύ τους σειρά προτίμησης προκύπτει σύμφωνα με τα κριτήρια της υποπαρ. β της παρούσας παραγράφου, αναλογικά εφαρμοζόμενα.
δ) Εάν συντρέχουν αιτήσεις περισσότερων ιδιωτών,
μη φαρμακοποιών, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται
σύμφωνα με τα κριτήρια της υποπαρ. β της παρούσας
παραγράφου, αναλογικά εφαρμοζόμενα.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση που τα ανωτέρω κριτήρια δεν επαρκούν για την προτίμηση, λόγω απόλυτης
σύμπτωσης αυτών, η επιλογή γίνεται σύμφωνα με την
χρονική σειρά κατάθεσης των αιτήσεων.
Άρθρο 3
Μεταβατική διάταξη
Αποφάσεις ιδρύσεως φαρμακείων που εκδόθηκαν
κατά παρέκκλιση του Ν. 4336/2015 από Διευθύνσεις
Δημόσιας Υγείας των κατά τόπους αρμόδιων Περιφερειακών Ενοτήτων, στην περίοδο από 20 Αυγούστου
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

2015 μέχρι την δημοσίευση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, διατηρούν την ισχύ τους. Με την παρούσα καταργούνται η υπ’ αριθμ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.82829/15
(ΦΕΚ Β΄2330) και η υπ' αριθμ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.6915/2016
(ΦΕΚ Β΄138) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
Άρθρο 4
Η έναρξη ισχύος της παρούσης απόφασης ορίζεται
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τεύχος Β’ 1445/23.05.2016

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαΐου 2016
Οι Υπουργοί
Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού
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