
                                        Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2022 

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Προς: Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας, κ. Άδωνις    

           Γεωργιάδης  

            

Θέμα: «Μη υποχρέωση εγγραφής φαρμακείων στο Επιμελητήριο – παράταση 

προθεσμίας εγγραφής των φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ.» 

 

Κ. Υπουργέ,  

Ως γνωρίζετε, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3601/1928 ορίζεται 

ότι: «3) Φαρμακοποιοί διευθυνταί νομίμως λειτουργούντων φαρμακεμπορείων. Από της 

ισχύος του παρόντος Νόμου τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου δεν δύνανται να 

ώσι μέλη των Εμπορικών Επιμελητηρίων, απαλλασσόμενα πάσης προς ταύτα 

υποχρεώσεώς των, πλην εάν μέλος τι ζητήση το αντίθετον οικεία βουλήσει δι' εαυτό.» 

Ομοίως, το άρθρο 9 παρ. 6 περ. ζ΄ του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α΄ 71) ορίζει ότι: «ζ) 

εγγράφει την εταιρεία στο μητρώο του αρμόδιου επιμελητηρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στο άρθρο 64 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για 

πρόσωπα που δεν εγγράφονται στο επιμελητηριακό μητρώο, όπως τα φαρμακεία», το 

δε άρθρο 12 παρ. 5 περ. στ΄ του άνω Νόμου επίσης ορίζει ότι «στ) η εγγραφή της εταιρείας 

στο μητρώο του αρμόδιου επιμελητηρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 64 του ν. 

4497/2017 (Α΄ 171) υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για πρόσωπα που δεν 

εγγράφονται στο επιμελητηριακό μητρώο, όπως τα φαρμακεία». 

Δυνάμει των ως άνω διατάξεων καθίσταται απολύτως σαφές ότι οι 

φαρμακοποιοί και τα φαρμακεία δεν δύνανται να είναι μέλη των Επιμελητηρίων, 

εξαιρούμενοι ρητώς της υποχρέωσης εγγραφής τους. 

 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_iiluUEluqEA/R9azs5KQbgI/AAAAAAAAAAM/iQoPv6m4Jwo/s1600/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF.jpg&imgrefurl=http://grizaniotis.blogspot.com/2010/01/10_28.html&usg=__6Z93BlfP684HVcWKxwJMMua7g2k=&h=430&w=448&sz=57&hl=el&start=0&zoom=1&tbnid=fsG0nY9eg5bHlM:&tbnh=127&tbnw=132&ei=flE4TYHJLces8gPkr7StCA&prev=/images?q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B1&hl=el&gbv=2&biw=1345&bih=523&output=images_json&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=285&vpy=56&dur=1622&hovh=220&hovw=229&tx=101&ty=133&oei=g1E4Te-wFYGt8gOricWcCA&esq=1&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:1
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Θα πρέπει να τονισθεί ότι η εγγραφή των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείου 

καθώς και των εταιρειών εκμεταλλεύσεως φαρμακείου στο Γ.Ε.ΜΗ επουδενί 

συνιστά ή συνεπάγεται εγγραφή τους στα Επιμελητήρια. 

Δυστυχώς όμως, αρκετά Επιμελητήρια σε όλη την χώρα απαιτούν από τους 

φαρμακοποιούς και τα φαρμακεία να εγγραφούν στο οικείο Επιμελητήριο και μάλιστα 

εξαρτούν την εγγραφή των επιχειρήσεών τους στο Γ.Ε.ΜΗ. από την εγγραφή τους στο 

Επιμελητήριο, παρά την ανωτέρω αναφερόμενη σαφή εξαίρεσή τους. Για το λόγο αυτό 

παρακαλούμε όπως αποστείλετε εγγράφως σχετική ενημέρωση στα Επιμελητήρια της 

χώρας με την οποία θα διευκρινίζεται πλήρως ότι οι φαρμακοποιοί και τα φαρμακεία 

δεν δύνανται να είναι μέλη των Επιμελητηρίων και εξαιρούνται της υποχρέωσης 

εγγραφής τους. 

Επίσης, φρονούμε, ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί με την άνω ενημέρωση που θα 

αποστείλετε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4919/2022 δεν προβλέπεται η επιβολή 

προστίμων και προσαυξήσεων, καθώς και η καταβολή αναδρομικών τελών για τις 

επιχειρήσεις φαρμακείου που θα εγγραφούν τώρα για πρώτη φορά στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς 

αρκετά Επιμελητήρια θέτουν εσφαλμένως ως προϋπόθεση εγγραφής την καταβολή 

αναδρομικών τελών. 

Τέλος, κ. Υπουργέ, παρακαλούμε όπως προβείτε, ει δυνατόν, στην χορήγηση 

παρατάσεως εγγραφής των υπόχρεων στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι την 31η.12.2022, δεδομένου 

ότι πλείστα όσα φαρμακεία μόλις πρόσφατα ενημερώθηκαν για πρώτη φορά για την 

υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. των επιχειρήσεών τους.  

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για το ενδιαφέρον σας, είμαστε δε στην 

διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.  

 

Με εκτίμηση 
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