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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αναρτάται στο Διαδίκτuο
ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑl1Α

,14 Νοεμβρίου 2011

Α8ήνα

ΕΠΟΠl1ΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Αρ. Πρωτ. : 50

Προς
Όλες τκ; Υπηρεσίες Μίας Στάσης
της χώρας

Κοινοποίηση
1) Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Γραφείο Γεν. Γραμματέα Εμπορίου
2) Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Δ/νση Εμπορικών Οργανώσεων
3) Υπουργείο Οικονομικών
Δ/νση Μητρώου
4) Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
5) Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων

ΘΕΜΑ : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΑΥΤΩΝ ΜΕΣΩ ΥΜΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

Σε συνέχεια τηc; εγκυκλίου
2γΥ), και ειδικότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

μαc; με αρ. πρωτ. 43/16 - 9 -2011 (ΑΔΑ 4Α8Λ469ΗΚ5-

αναφορικά

με την περίπτωση που ιδρυτέτ; τηc; υπό σύσταση

ομόρρυθμηc; ετοιρείστ; εκμετάλλευσηc; φαρμακείου
βαθμού (εξ αίματοc; ή εξ ονχιστείοα),

είναι σύζυγοι ή συννενείι; α' ή β'

για την οποία είχαμε διατυπώσει

ερώτημα στο καθ' ύλην αρμόδιο Υηουργείο Υνείστ; και Κοινωνική;
σαc;γνωρίζουμε

Σύμφωνα
έγγραφό
αριθμ.

σχετικό

Αλληλεγγύηc;

τα ακόλουθα:

με το

υπ'

αριθμ.

του αρμοδίου

602/1991

σχετική

πρωτ.

Υπουργείου

ΔΥΓ3(β)/ΓΠ85192/16-9-2011

Υνείοτ,

γνωμοδότηση

απαντητικό

το οποίο παραπέμπει και στην υπ'

του Νομικού Συμβουλίου

δεν είναι υποχρεωτική η σύνταξη συμβολαιογραφικού

του Κράτουc;,

εγγράφου για την

περίπτωση που ιδρυτέτ; τηc; υπό σύσταση ομόρρυθμηc; ετσιρείατ; εκμετάλλευσηc;
φαρμακείου

είναι σύζυγοι ή συννενεκ; α' ή β' βαθμού (εξ αίματοc; ή εξ ονχιστείσ«).

Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται σαφέc; ότι οι περιπτώσειc; σύστασηc; ομόρρυθμηc;
ετοιρείστ; εκμετάλλευσηc; φαρμακείου
(εξ αίματοc; ή εξ ονχιστείσσ)
MiaC; Στάσηc; των

μπορούν να

Επιμελητηρίων,

συντάξουν συμβολαιογραφικό

μεταξύ συζύγων ή συγγενών α' ή' β' βαθμού
διεκπεραιωθούν

και από

εάν και εφόσον οι εταίροι

έγγραφο σύστασηc;.
1

TIC;

Υπηρεσίεc;

δεν επιθυμούν

να
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Επισυνάπτεται
Υπουργείου
σχετική

το

υπ' αριθμ.

πρωτ.

ΔΥΓ3(β)/ΓΠΒ5192/16-9-2011

Υνείστ; και κοινωνικήτ; Αλληλεγγύηc;,

γνωμοδότηση

του Νομικού

Συμβουλίου

καθώc; και η υπ' αριθμ.
του

κρότοικ.

ο

Πρόεδρος

Μιχαήλ Σφακιανάκης

2

έγγραφό

του

602/1991
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ΕΛι\ΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣγΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Τ!<1ΗΜΑΔ'
~ι;;.

Συνεδρίασn

?7:-9.-:1911 .

Σύνθεση

Πρόεδρ.t6ωv

Νόμιώ; ΣύμBou;\ός:
B.Pεvτζεπέρης
Ο

Νομικοί Σύμβουλοι:

Στ.Aρ:yυpδτrωλoς,

r .Πcrπααιπηρίσυ,

Β.Κολοβός,

Λ.Παπ{ΟΟς, ~ήσπαJCώότας,

Χρ.Παπαχρηστσυ.

K.Mπακl1λης, Β.Βσόκαλης.

Πάρεδροι (γνώμες χωρίς ψήφο):

Β.ΚολοΒ6ς - l~oιnKδς Σύμβουλος •.

Εισηγητής:

Το .ψT~CΡle.·aA6δl6724/1~~1m-tr_ ~: ..:~~.:~

Αριθμ. Ερωτήμστοο:

~ί.,,<Φαp~εtωv
. ~...
,

Πεpl'λnψn

Σ~.~δπoυλoς,

.

ερωτπματος:

~άται

~.:1\ι:~Δ;~~'~~

.....

'.

.•Qi

Jtό..~v~/σεωv
•
.

των εταΙΡειώυτης
τιαρ.7 τω
.
Qρeρoυ 17 (ιιετcιξύ ωΦΥων η ωγγενων) και της παρ.4 του Qρeρω
12 του Ν.5617/.32 (ουστεγαωυένω»
Φcρμα.ι<:είων) η σύσταση αυτΩv
επιβάλλεται

να γίνεται

τrερΙΊΠωσεις
.

με συμβοΜΗσγραφικο

€:yyραΦo •

•1•

Νο 2

ΑΠΟ Το r:eNIKO ΤΥΠΟΓΡΑΦ&.ΙΟ

εάν στις

'Iγ~\J

1tί11liJO

YOV103019O

Φ/Iδ4019Ο
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Επί του ανωτέρω ερωτήμστο; , το Νομικό Συμβούλιο τουΚράτου; , εγυωυοδότησε ως ακολούθωο:
1 ό- Στηυ παράγραφο 1 τω
κα ι σ.;μπληρώσεως της

άρθρου 17 του. Ν.5607/1932

φαριιακευτ ικήο

υομοθεσίω;"

"περί

κωδικοποιήσεω;

όπωςαντικατασταθηκε

με την

"Για την εκμετάλλευση

Φαρμα-

παρ.1

του" αρ θρου 14 του Ν.1821/88

κείou

ή ΦαPμ~~απoθήκης επιτρέπεται

ρείας

μόνο μεταξύ ΦαρμακOΠOΙΏVμε την προϋπόθεση 6τι ο αδειούχος

του

οαοιωκε ίου

ή της

50% στο εταιρικ6
Φαρμακοποιού
η άδεια

ιδρύσεω;

. στο 6νουαάλ/ou

και

ορισμένη

κατά τον ίδιο

θα οουιιετέχε ι

τα κερδη και τις

ζημιές

ακόμη το πολύ απδ τις
λειτουργίας

εται-

Φαρμακοποιός

με τοσοοτδ τουλάχιστον

Η συμμετοχή

της εταιρείας.

παραπένω ετσιρείεε

εΦ' όσον

και

του Φαρμακείov η της Φαρμακαποθηκης είναι

Φαρμcxκoπoιoύ δεν απαγορεύεται.

Η σύσταση της
και για

6τι:

η σύσταση ομδΡρυθμης ή ετερδρρυθμης

όαρμακαποθήκη;

κεΦάλαιο,

σε μία

ορίζεται

εταίρείας

~

γίνεται

.. χρονική

πάντοτε

διάρκεια,

με συμβολαιοΥραΦικό

της οποίας

επιτρέπεται

η

έγγραΦο
παράταση

τρδποll•

Εξ άλλου στην παράγραΦο 7 του -τδίου. ως άνω άρθρου &πως αντικαταστάθηκε
ι...~"~

1"V"'Iι(,..c",.".
.•
-,.... "':7- ..- ••. _.

έχουν

εΦαρμοΎήν προκειμένου

εξ

αίματος

της

ισχύος

η αγχιστείας
των περί

ΠΑ .•
•.•.•..

1Τερί· συνετάιρίσμWv

και

μέχρι

!.~_._ -~._,--- ..•.~
/.. ~_.
ι r-..u L V ut;. ν

J::.. __

v •. """".,,~:zς,......

μεταξύ

δευτέρΟΟ· βαθ~

ΠPOO1IlΠιd\ςευθύνης

L"",,,V

ΙΙU:!J .•

oυQJγων 6

σuπ~

διστηρουιιένικ

του αδειούχου

πάντοτε

Φαρμακοποιού διατάξεων

και της μοΡφης της εταιρείαςn.
Τέλος,

με τη διάταξη

6'ΠWςαυτή ισχύει

της παραγΡάΦου 1 του άρθρου 12 του νόμου τούτου,

μετά την τελική

40 του Ν. 1754/88 , επιτρέπεται
τpιwν Φαρμακείωνt
να

λε ι τουργούν

συνδιαχειριστών
και για
και

τα. οποία,

αντικατάστασή

υπό ορισμένες

υπ6

μορφην

όΛων των αδειούχων

προϋποθέσεις

ομορρύθμου

η συστέγαση

ιδίου

άρθρου,

εταιρείαο,

ΦαρμακoπoιΏV των ως είρηται

εΦctρμOζoνται αναλόγως

οι διατάξεις

μέχρι
πρέπει

ΟΡΙζομένων
οαουακείω»,

των ΠάραγραΦων 2,3,4,5

δηλαδή του άρθρου 17 του N.5W7/32

7 του άρθρου 6 του Νόμου 328/76

αντικατέστησε

απ6 τηυ παρ.1 του άρθρου

σύμιtx.ιJναμε την mφαγ.4 τω

υποχρεωτικώς

τα οποία

τικ

που

το άρθρο αυτ6.

2.- Από τις

mφατιθέllενες

ως ~

{/'V

"-..

διαταξεις

.:»

"
προκυπτει

,
οτι ηοοκε ιυενοο
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f
r
- 3 περί

συστ&σ5Wς ομορρύΘμου ή ετερορρύθμου εταιρείας
••

,.,

,.

,. , , -

λ._

μεταξύ Φαρμακοποιών ,
θ'

••••

μορφη με την οποια ειναι επιτρεπτη η ~~ετα~~ση
~ρμα~ειoυ η Φαρμακαποηκης
..
'Λ. ογοοοικοο.•.•.•εγγράόου , συμ~
είναι απσρα ί τητη η συνταξη
ουυεολαι
με τις δ ια
τάξεις της παρ.1 του άρθρου 17 του Ν.5607/32.

'Όμως η

διάταξη αυτή, η επι8αλ-

λσυσα τον τύπον του συμβ/κού εγγράΦου ως quστατικον στοιχείον για τη σύσταση
.•
.•
δε ν J..,.,
'
"
.•
των εν λσγω
εταιρειων,
εχει εόαρυογή προκειυενου περι ουνεταιριοιων
μεταξύ συζύγων ή συγγενών εξ αίματος ή αγχιστείας
καθώς επίσης και προκειμένου

περί

εταιρειών

μέχρι και δευτέρου βαθμού,

οοστεγαωμένωο Φαρμακείων. τα

οποία λειτουργούν υποχρεωτ ικώ; υπο μορφήν ουορρύθμοο εταιρείας.
πει

α-πο την τροεκταθείσα

εξαιρεί

διάταξη' της παρ.7 του N.5f:I:Π/32, η οποία ρητώς

την εΦαρμογή της ρηθείσης παρσγράφοο δταν πρόκειται

μεταξύ OUζύΥων fi σuyyενων

Τούτο ποοκύ-

και η οποία,

ώμΦωνα

για

εταιρείες

με το δρθρο 12 παρ.4 του

εν λόγω νόμου, έχει ανάλογη εΦαρμογη και για τα ουστεγαεόιιενα Φαρμάκεία.
Eπoμέ\XιJςεπί. του ερωτήματο; , εάν στις
παρ.7 τουαοθρου
12

του N.5f:!:Π/32

17. (μεταξύ ωΨΥων
(ουστεγαωυέοωο

ΕθΕΩΡΗθΗ
Αθηνα, την
Ο Νομικ6ς

J-/ δ •. 9/
.Σ'('~

..,

του" Κcάτoυς

. :~,v~'r'···

;-'---H~~IEffiΣ
..•
.•...

.J

η

σuyy~)

περιπτιΟΟεις των εταιρειών

της

και της παρ.4 του άρθρου

Φαρμακείων) επιβάλλεται

η σύσταση αυτή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩ//

θέμα:

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥ:ΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝIΣΤιΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔIΕΥθ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔιΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ Τ~K.10181- ΑθΗΝΑ

ΤΜΉΜΑ Β!
Ταχ, Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17
Ταχ, Κώδικω;
: 10187
ffiηροφορίες
: Ανδριάνα Κόρδα
Τηλέφωνο
: 210-5232277
Fax:
210-5227360

<<Απάντηση σε ερώτημά cyC19>.

Σχετ. Το υπ' αριθ. πρωτ. οικ. ΚI-1971119-7-2011 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ως άνω σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με την υπόθεση
της σύσταση; ομόρρυθμης εταιρείας εκμετάλλευση; φαρμακείου μεταξύ συγγενών
μέχρι και δευτέρου βαθμού συγγένειας ,σας γνωρίζουμε ότι:
Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 602/1991 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους (συνημμένα), είναι δυνατή η σύσταση της εν λόγω εταιρείας ακόμη
και με ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης το οποίο δεν είναι απαραίτητο να είναι
Συμβολαιογραφικό Έγγραφο.
Άλλωστε όπως γνωρίζετε, όλες οι εταιρείες και αυτές που αφορούν τα
φαρμακεία, πλην των Ανωνύμων Εταιρειών (σημειώνεται ότι στα φαρμακεία δεν
έχουμε Ανώνυμες Εταιρίες), πρέπει να δημοσιεύουν τη σύσταση και τη λύση τους
στα Βιβλία Εταιρειών των Αρμοδίων Πρωτοδικείων της Χώρας.
Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε όπως μας
ενημερώσετε εάν πρέπει να
αναγράφονται και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) όλες οι εταιρείες των
φαρμακείων και από ποιά ημερομηνία και έπειτα από τη σύσταση ή τη λύση τους.
Συνημμένα:φύλλα

(3)
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

~OΠOYΛOΣ

