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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ. 6915 (1)
 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Γ5(β)/

Γ.Π.οικ.82829/15 (ΦΕΚ 2330 Β΄) κοινής υπουργικής από−
φασης «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακο ποιού  − 
Ίδρυση φαρμακείου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − 

ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις:
1) Του άρθρου 21 παρ. 3 του Συντάγματος.
2) 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).

3) Του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση των διατάξεων της φαρμακευτικής νομο−
θεσίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

4) Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

5) Του άρθρου 4 περ. στ΄ του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63).
6) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

7) Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Διαρθρωτικές αλλα−
γές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως 
οι διατάξεις του τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τον 
Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150 Α΄) «Δωρεά και μεταμόσχευση 
οργάνων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

8) Του Ν. 4254/2011 (ΦΕΚ 85 Α΄) «Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρ−
μογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».

9) Του άρθρου 30 του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Προ−
σαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για 
τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την 
ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών−μελών, ανθρώπινων ορ−
γάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση −Ρυθμίσεις 
για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη 
Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις».

10) Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Μέτρα στήριξης 
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

11) Του άρθρου 2 υποπαράγραφος Δ12 του Ν. 4336/ 
2015 (ΦΕΚ Α΄ 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύ−
ρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης 
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και 
ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρημα−
τοδότησης».

12) Του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173 Α΄) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» όπως ισχύει.

13) Του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

14) Των άρθρων 49 και 52 παρ. 1 της Συνθήκης της ΣΛΕΕ.
15) Των αποφάσεων της Ολομέλειας Δ.Ε.Κ. (C−171/07 

και C−172/07) και (C−570/07 και C−571/07).
16) Του άρθρου 45 της υπ’ αριθ. 2005/36/ΕΚ Οδηγίας 

(Π.δ. 38/2010, ΦΕΚ Α΄ 78).
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17) Της υπ’ αριθμ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.82829/15 κοινής υπουργι−
κής απόφασης (ΦΕΚ 2330/Β΄) «Ρυθμίσεις επαγγέλματος 
φαρμακοποιού − Ίδρυση φαρμακείου».

18) Το από 28/01/2016 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γρα−
φείου Υπουργού Υγείας, με εντολή για την παρούσα 
τροποποίηση.

19) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού. Σχετική η με αρ. Β1α/οικ.6897/
28−01−16 βεβαίωση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπη−
ρεσιών, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 
Γ5(β)/Γ.Π.οικ.82829/15 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
2330/Β΄) «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού − Ίδρυ−
ση φαρμακείου», ως εξής:

Άρθρο 1

Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. αριθ. Γ5(β)/
Γ.Π.οικ.82829/15 (ΦΕΚ 2330 Β΄) «Ρυθμίσεις επαγγέλματος 
φαρμακοποιού − Ίδρυση φαρμακείου», τροποποιείται ως 
ακολούθως:

«3. Οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων χορηγούνται σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 
36 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α΄)», όπως ισχύει.

Άρθρο 2

Στο τέλος του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. αριθ. Γ5(β)/
Γ.Π.οικ.82829/15 (ΦΕΚ 2330 Β΄) «Ρυθμίσεις επαγγέλμα−
τος φαρμακοποιού − Ίδρυση φαρμακείου», προστίθεται 
παράγραφος 7 ως ακολούθως:

«7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Ν. 1963/1991 
(ΦΕΚ 138 Α΄) καταργείται. Οι αιτήσεις για απόκτηση 
άδειας ίδρυσης φαρμακείου υποβάλλονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 30, παράγραφος 1 του 
Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145 Α΄) και κρίνονται συνολικά ως εξής:

α) Εάν συντρέχουν αιτήσεις φαρμακοποιών ή/και 
ιδιωτών μη φαρμακοποιών με αιτήσεις συνεταιρισμών 
φαρμακοποιών μελών της ΟΣΦΕ, προτιμώνται οι φαρ−
μακοποιοί ή/και οι ιδιώτες μη φαρμακοποιοί που αξι−
ολογούνται με τα αυτά κριτήρια κατά το επόμενο β΄ 
εδάφιο και έπονται οι συνεταιρισμοί.

Β) Εάν συντρέχουν αιτήσεις φαρμακοποιών και ιδιω−
τών−μη φαρμακοποιών, η μεταξύ τους σειρά προτίμησης 
προκύπτει σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 2 του άρ−
θρου 3 του Ν. 1963/1991, τα οποία εφαρμόζονται μετα−
ξύ των αιτούντων φαρμακοποιών και των δηλωθέντων 
από τους ιδιώτες ως υπεύθυνων για τη λειτουργία του 
φαρμακείου, φαρμακοποιών (ΦΕΚ Α΄ 138).

Γ) Εάν συντρέχουν αιτήσεις περισσότερων του ενός 
φαρμακοποιών, ως προς τη μεταξύ τους σειρά προτίμη−
σης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 
3 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ Α΄ 138).

Δ) Εάν συντρέχουν αιτήσεις περισσότερων ιδιωτών, μη 
φαρμακοποιών, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται ανάλογα 
με τη σειρά προτίμησης των δηλωθέντων από αυτούς 
υπεύθυνων για τη λειτουργία του φαρμακείου φαρμακο−
ποιών, για τους οποίους εφαρμόζονται επίσης οι διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ Α΄ 138)».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.82829/15 
(ΦΕΚ 2330 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση.

Η έναρξη ισχύος της παρούσης απόφασης ορίζεται 
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2016 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  ΥΓΕΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

F

    Αριθμ. 2/529/ΔΕΠ (2)
Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγόρου στην 

Επιτροπή Ανταγωνισμού.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του 

Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93Α΄/20.4.2011) περί προστασίας του 
ελεύθερου ανταγωνισμού όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98Α΄/22.4.2005).

3. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄/22.9.2015) «Ανασύσταση 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού».

4. Τα Π.δ. 72/2015 (ΦΕΚ 115Α΄/22.9.2015) «Αποδοχή πα−
ραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών», του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116Α΄/2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την υπ’ αριθ. Υ29/8−10−2015 Π.Α. (ΦΕΚ 2168 Β΄/
09.10.2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

6. Το Π.δ. 76/2012 (ΦΕΚ 132Α΄/13.6.2012) «Οργανισμός 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού».

7. Την υπ’ αριθ. 117/04.01.2013 (Φ.Ε.Κ. 54/Β΄/16.01.2013) 
ΚΥΑ περί του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

8. Το υπ’ αριθ. 53/01.09.2015 απόσπασμα πρακτικού 
(θέμα 1ο) της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
αναφορικά με την ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο και 
τον καθορισμό αμοιβής, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν. 3959/2011, για τη νομική 
εκπροσώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώπιον: 

α) του Ι΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών ως πο−
λιτικώς ενάγουσας κατά του κατηγορουμένου Γεωργίου 
Κοσμόπουλου και 

β) του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών σχετικά με έφεση 
που άσκησε η εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά της 
υπ’ αριθ. 82/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδι−
κείου Αθηνών.

9. Το γεγονός ότι δεν έχει στελεχωθεί το κατ’ άρθρο 
20 του Ν. 3959/2011 Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού.

10. Το γεγονός ότι η κατωτέρω αμοιβή κρίνεται δίκαιη 
και εύλογη, λαμβανομένων υπόψη του αντικειμένου και 
της σπουδαιότητας κάθε υπόθεσης.
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11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού εξόδων της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού και των ΚΑΕ 0871 «Αμοιβές 
φυσικών προσώπων» και 0873 «Αμοιβές νομικών προ−
σώπων» για το έτος 2016, όπου υπάρχουν οι σχετικές 
πιστώσεις, αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της αμοιβής του δικηγόρου Κωνσταντίνου 
Κούτρα (ΑΜΔΣΑ 7797) για τη νομική εκπροσώπηση της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με την ως άνω υπό 8) 
α) υπόθεση ενώπιον του Ι΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου 
Αθηνών, ορίζεται στο ποσό των 700,00 €, πλέον ΦΠΑ και 
συμπεριλαμβανομένων των λοιπών νομίμων κρατήσεων.

2. Το ύψος της αμοιβής του δικηγόρου Φώτιου Κρεμ−
μύδα (ΑΜΔΣΑ 3307), μέλους της δικηγορικής εταιρείας 
«ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΦΩΤΗΣ − ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑ−
ΤΕΣ», για τη νομική εκπροσώπηση της Επιτροπής Αντα−
γωνισμού (σύνταξη και κατάθεση προτάσεων, παράστα−
ση ενώπιον του δικαστηρίου, προσθήκη, παράβολα και 

καταβολή δικαιωμάτων Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών) 
σχετικά με την ως άνω υπό 8) β) υπόθεση ενώπιον του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ορίζεται στο ποσό 
των 6.200,00 €, πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων 
των λοιπών νομίμων κρατήσεων.

3. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπο−
λογισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το έτος 2016, 
και συγκεκριμένα τους Κ.Α.Ε. 0871 «Αμοιβές φυσικών 
προσώπων» και 0873 «Αμοιβές νομικών προσώπων».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2016 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02001382901160004*
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