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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.82829
Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού –
Ίδρυση φαρμακείου.

(1)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ −
ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) Το άρθρο 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) Τα άρθρα 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) Το άρθρο 4 περ. στ΄ του Ν. 3844/2010.
Ζ) Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
Η) Την υπ’ αριθ. Υ25/06−10−2015 άρθρα 2 και 3, απόφαση
του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2144/Β΄/06−10−2015) «Ανάθε−

ση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας
Παύλο Πολάκη».
Ι) Του άρθρου 45 της υπ’ αριθ. 2005/36/ΕΚ Οδηγίας
(Π.δ. 38/2010).
ΙΑ) Το Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί−
ας» (ΦΕΚ 76/Α΄/2000).
ΙΒ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα υπουργική απόφαση θεσπίζονται
νέες διατάξεις που καθορίζουν την ίδρυση φαρμακεί−
ων στην Ελλάδα, την αρμόδια υπηρεσία χορηγήσεως,
την διοικητική περιφέρεια ισχύος της άδειας και τα
προσόντα των αιτούντων τις άδειες, φαρμακοποιών ή
άλλων φυσικών προσώπων.
Άρθρο 2
Ρυθμίσεις για τις άδειες φαρμακείων
1. Οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων χορηγούνται σε φαρ−
μακοποιούς κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
φαρμακοποιού χώρας μέλους της Ε.Ε., καθώς και σε
άλλα φυσικά πρόσωπα πολίτες κράτους−μέλους της
Ε.Ε., από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερει−
ακής Ενότητας της έδρας των φαρμακείων και εντός
αυτής, με απόφαση του Αρμόδιου Περιφερειάρχη και
δηλώνονται από τον κάτοχο της αδείας στον οικείο
Φαρμακευτικό Σύλλογο εντός εξήντα (60) ημερών.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος
άρθρου, δεν χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
φαρμακείου σε νομικά πρόσωπα, πλην των συνεται−
ρισμών φαρμακοποιών μελών της Ομοσπονδίας Συ−
νεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος και έπειτα από
αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της ΟΣΦΕ.
2. Κάθε άδεια ίδρυσης αντιστοιχεί σε ένα (1) φαρμα−
κείο. Για το έτος 2015 επιτρέπεται η χορήγηση μέχρι
πέντε (5) αδειών. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός
χορηγούμενων αδειών αυξάνεται κατά μία (1) άδεια κατ’
ανώτατο όριο κατ’ έτος μέχρι το 2020, οπότε και ορί−
ζεται ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός αδειών οι δέκα
(10) άδειες σε πανελλαδική κλίμακα.
3. Οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων χορηγούνται για την
περιφέρεια των Δήμων που συστάθηκαν με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ 87 Α΄).
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4. Τα φαρμακεία των ιδιωτών μη φαρμακοποιών που
ιδρύονται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας από−
φασης λειτουργούν υποχρεωτικά με την μορφή της
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, που πρέπει να έχει
συσταθεί πριν τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας
του φαρμακείου. Στην εταιρική σύνθεση των ΕΠΕ στις
οποίες συμμετέχουν μη φαρμακοποιοί, μετέχει υποχρε−
ωτικά ως εταίρος, με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον
20%, και ο ορισθείς υπεύθυνος φαρμακοποιός για την
λειτουργία κάθε φαρμακείου.
Τα φαρμακεία για τα οποία δίδεται άδεια ίδρυσης
σε φαρμακοποιό, μπορούν να λειτουργούν ως ατομικές
επιχειρήσεις είτε με όποια εταιρική μορφή του αστικού
δικαίου επιλέξουν οι εταίροι τους, πλην εκείνης της
ανώνυμης εταιρείας.
5. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης σε φαρμακοποιό, κά−
τοχο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού
κράτους μέλους της ΕΕ και άλλα φυσικά πρόσωπα,
πολίτες κράτους−μέλους ΕΕ, δεν υπόκειται σε κανένα
περιορισμό πλην των σχετικών με τα πληθυσμιακά όρια
και τις τιθέμενες προϋποθέσεις στην παρούσα κοινή
υπουργική απόφαση.
6. Για την απόκτηση της άδειας ιδρύσεως φαρμακεί−
ου απαιτείται ο αιτών (φαρμακοποιός ή μη) να έχει τα
κατωτέρω προσόντα, που αποδεικνύονται από τα υπο−
βαλλόμενα αντίστοιχα έγγραφα, όπως προσδιορίζονται
στις οικείες διατάξεις και του άρθρου 216 Ν. 4281/2014
(160Α), ήτοι:
α) Την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός των
κρατών−μελών της Ε.Ε.
β) Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδή−
ποτε ποινή ή κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλα−
στογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική
δυσφήμιση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση
του επαγγέλματος του, κιβδηλεία, παραχάραξη, παράβα−
ση των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 1729/1987 (όπως
τροποποιήθηκε από τον Ν. 3204/2003 ΦΕΚ 144 Α΄) και καθ’
υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου καθώς και του
Ν. 3591/2008, 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 δικαιωμά−
των 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) Οι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρ−
μακοποιού να μην έχουν τιμωρηθεί για παραβάσεις της
φαρμακευτικής νομοθεσίας με οριστική ανάκληση της
άδειας ιδρύσεως φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης.
Άρθρο 3
Μεταβατική διάταξη
Αποφάσεις ιδρύσεως φαρμακείων που εκδόθηκαν
κατά παρέκκλιση του ν. 4336/2015 από Διευθύνσεις Δη−
μόσιας Υγείας στην περίοδο από 20 Αυγούστου 2015
μέχρι την δημοσίευση της παρούσας κοινής υπουργικής
απόφασης, διατηρούν την ισχύ τους.
Άρθρο 4
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, 29 Οκτωβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

F
Αριθ. Γ5(α) /οικ. 82163
(2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της Γ5(α)/οικ.69976/15
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1958/Β΄/11−09−2015), «Δι−
ατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 32 του Ν. 1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση
και αρμοδιότητες Ε.Ο.Φ.» (ΦΕΚ Α΄ 3), όπως έχει ήδη
τροποποιηθεί και ισχύει και το Ν. 1965/1991 (ΦΕΚ Α΄ 146).
2. Του άρθρου 13 του Ν. 3408/2005 όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 272).
3. Του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ Α΄ 53),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
5. Του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ Α΄ 212),
περί τροποποιήσεως του Κώδικα Φ.Π.Α.
6. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31), «Διαρθρωτικές αλλαγές
στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
7. Των άρθρων 11, 16, 17, 19, 20, 21 και 23 του Ν. 4052/2012
(ΦΕΚ Α΄ 41) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (Α΄ 6), όπως συ−
μπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 63 του Ν. 3918/
2011 (Α΄ 31) και τις διατάξεις του άρθρου 40 και 51 του
Ν. 3918/2011 (Α΄ 31).
9. Του άρθρου 22 του Ν. 4213/2013 (ΦΕΚ Α΄ 261), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Το άρθρο 34 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄).
11. Του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29).
12. Του άρθρου 2 παράγραφος ΣΤ΄ του Ν. 4336/2015
(ΦΕΚ Α΄ 94).
13. Του άρθρου 17 του Ν.δ. 96/1973 (ΦΕΚ Α΄ 172), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Του Ν.δ. 136/1946 «περί Αγορανομικού Κώδικα» (ΦΕΚ
Α΄ 298), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
16. Του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ Α΄ 173) «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
17. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Β΄ 116/23−09−2015), «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
18. Την υπ’ αριθ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ 1049/Β΄/29.4.2013), «Εναρμόνιση της
ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτι−
κή στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας
φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε
συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί
κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται
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για ανθρώπινη χρήση» (L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/84/ΕΕ, όσον
αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση (L348/31.12.2010).
19. Την υπ’ αριθ. ΔΥΓ3(α)/ οικ. 86767/10.9.2012 υπουργική
απόφαση «Ανάκληση απόφασης εφαρμογής αρμοδιοτή−
των τιμολόγησης φαρμάκων στον Ε.Ο.Φ.» (ΦΕΚ Β΄ 2462).
20. Την υπ’ αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 94274/28.9.2012 υπουργική
απόφαση «Εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν. 4052/2012»
(ΦΕΚ Β΄ 2675).
21. Την υπ’ αριθ. Γ5(α)/οικ. 69976 (ΦΕΚ Β΄1958/11−09−2015),
υπουργική απόφαση «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμά−
κων».
22. Την υπ’ αριθ. 6201/21−10−2015, εντολή του Υπουργού
Υγείας.
23. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει
δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμ−
φωνα με την υπ’ αριθ. Β1α/οικ. 82057/26−10−2015, εισή−
γηση της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. Γ5(α)/
οικ. 69976 (ΦΕΚ Β΄ 1958/11−09−2105), υπουργικής απόφα−
σης «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρ−
θρου 1 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Υβριδικά φάρμακα που εγκρίνονται σύμφωνα με τις
διατάξεις στην παρ. 3 του άρθρου 11 της υπ’ αριθ. ΔΥ−
Γ3α/Γ.Π.32221/2013 (ΦΕΚ 1049/Β΄/29−04−2013, τιμολογού−
νται βάσει του μέσου όρου των τριών χαμηλότερων
τιμών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον
είναι εισαγόμενα και βάσει των διατάξεων περί εγχωρί−
ως παραγομένων εφόσον είναι εγχωρίως παραγόμενα,
με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7, όπως συμπλη−
ρώνεται με την παρούσα. Τα βιβλιογραφικά προϊόντα
τιμολογούνται όπως τα υβριδικά, υπό την επιφύλαξη των
οριζομένων στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2
του άρθρου 7, όπως συμπληρώνεται με την παρούσα».
Άρθρο 2
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του αρθρ. 7 αντικαθί−
σταται ως ακολούθως: «1. Η ανώτατη τιμή παραγωγού
(ex factory) των φαρμάκων αναφοράς μετά τη λήξη
της περιόδου προστασίας, που ορίστηκε ανωτέρω στο
άρθρο 1, και την πρώτη κυκλοφορία του πρώτου αντί−
στοιχου γενόσημου προϊόντος στην ελληνική αγορά
(σύμφωνα με τα στοιχεία πωλήσεων που διαθέτει ο
ΕΟΦ και, εφόσον τούτο απαιτείται, τεκμηρίωση με την
ύπαρξη πρώτου τιμολογίου), μειώνεται αυτόματα στο
50% της τελευταίας τιμής υπό προστασία, ήτοι της
τιμής που είχε το προϊόν αναφοράς τη χρονική περίοδο
που κυκλοφόρησε το πρώτο γενόσημο».
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του αρθρ. 7 αντικα−
θίσταται ως ακολούθως:
«Για τα φάρμακα αναφοράς για τα οποία δεν υπάρχει
αντίστοιχο προϊόν γενόσημο με δηλωμένες πωλήσεις
στον ΕΟΦ κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την
ημερομηνία έναρξης της ανατιμολόγησης από τον ΕΟΦ,
ή υπάρχουν μόνο παρόμοια φάρμακα που τιμολογούνται
βάσει του άρθρου 10 της παρούσης, ισχύει αποκλειστικά
ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών στα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
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3. Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
7, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και
για τα βιβλιογραφικά φάρμακα που εγκρίνονται σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 12 της κοινής υπουργι−
κής απόφασης υπ’ αριθ. ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013, ΦΕΚ 1049/
Β΄/29−04−2013 και τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1
παρ. 2 της παρούσας»
Άρθρο 3
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
8 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Σε περίπτωση που
η συσκευασία του γενόσημου είναι διαφορετική από
αυτήν του φαρμάκου αναφοράς, γίνεται αναγωγή σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της παρούσης και
λαμβάνεται υπόψη ο υπολογισμός που δίνει τη χαμη−
λότερη τιμή.».
2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Επιπλέον, εάν ένα γενόσημο δεν μπορεί να συσχετι−
σθεί με προϊόν αναφοράς στην ελληνική αγορά ή την
ΕΕ, η τιμή του γενόσημου αυτού υπολογίζεται με βάση
την τιμή του φθηνότερου γενοσήμου.»
3. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
8 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Εάν το γενόσημο δεν
μπορεί να συσχετιστεί με προϊόν αναφοράς ή άλλο γε−
νόσημο, τότε η τιμή του γενοσήμου αυτού υπολογίζεται
με βάση την χαμηλότερη τιμή προϊόντος με την ίδια
δραστική ουσία και παρεμφερή φαρμακοτεχνική μορφή».
4. Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του αρθρ. 8,
προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:
«Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και
για τα υβριδικά φάρμακα που εγκρίνονται σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 της κοινής
υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ. ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013, ΦΕΚ
1049/Β΄/29−04−2013 και τα οποία αναφέρονται στο άρθρο
1 παρ. 2 της παρούσας».
Άρθρο 4
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«2. Σε περίπτωση διαφορετικής συσκευασίας και/ή πε−
ριεκτικότητας φαρμάκου και στην περίπτωση προσθή−
κης νέας παρεμφερούς μορφής με ίδια οδό χορήγησης,
για τον καθορισμό της τιμής τους γίνεται συσχετισμός
με τις τιμές που καθορίστηκαν σύμφωνα με τα αναφε−
ρόμενα στις διατάξεις της παρούσας υπουργικής από−
φασης και επιλέγεται η χαμηλότερη τιμή.
Η μετατροπή γίνεται ως εξής:
α) Από τη μικρή στη μεγάλη συσκευασία και/ή περι−
εκτικότητα η τιμή ανά μονάδα θα βαίνει μειούμενη, με
ανώτατο όριο 12%, ως ακολούθως:
Αύξηση Συσκευασίας
(%)
Έως 5
Από 5,01 έως 10
Από 10,01 έως 15
Από 15,01 έως 20
Από 20,01 έως 25
Από 25,01 έως 30
Από 30,01 έως 35

Μείωση αναλογικής τιμής
(%)
1,67
3,18
4,56
5,83
7,00
8,08
9,07
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Αύξηση Συσκευασίας
Μείωση αναλογικής τιμής
(%)
(%)
Από 35,01 έως 40
10,00
Από 40,01 έως 45
10,86
Από 45,01 έως 50
11,67
Από 50,01 έως 60
12,00
Από 60 και άνω
κατά περίπτωση
β) Από τη μεγάλη στη μικρή συσκευασία η τιμή υπο−
λογίζεται αναλογικά ανά μονάδα φαρμακοτεχνικής
μορφής (ενδεικτικά αναφέρεται ότι μονάδα φαρμα−
κοτεχνικής μορφής είναι το δισκίο, το ml στα πόσιμα
διαλύματα, το γραμμάριο στις κρέμες και στις αλοιφές
κ.ο.κ.). Από τη μεγάλη στη μικρή περιεκτικότητα η τιμή
υπολογίζεται αναλογικά.
Για τη μετατροπή από τη μικρή στη μεγάλη συσκευ−
ασία/περιεκτικότητα θα ακολουθείται ο παραπάνω
Πίνακας, ενώ η συσχέτιση από τη μεγάλη στη μικρή
συσκευασία/περιεκτικότητα θα γίνεται αναλογικά στη
μονάδα φαρμακοτεχνικής μορφής».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 καταργείται.
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 αναριθμείται σε
παράγραφο 3.
Άρθρο 5
«Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4213/2013 (ΦΕΚ Α΄
261), όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 β), 5 και 6 της
Παραγράφου ΣΤ΄ του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94) εφαρ−
μόζονται για κάθε επόμενη τιμολόγηση / ανατιμολόγη−
ση από 15.11.2015 και εξής. Η τρέχουσα ανατιμολόγηση
που διενεργείται δυνάμει των διατάξεων της υπ’ αριθ.
Γ5(α)/οικ. 69976 υπουργικής απόφασης «Διατάξεις Τι−
μολόγησης Φαρμάκων» (ΦΕΚ 1958 Β΄/11−09−2105), όπως
τροποποιείται και συμπληρώνεται με την παρούσα, ολο−
κληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

F
Αριθ. ΠΟΛ.: 1239
(3)
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5−6−2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄)
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50 του Ν. 3842/
2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) και ειδικότερα τις διατάξεις της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 32.
2. Την ΠΟΛ 1131/5−6−2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο
οικοπέδου δήμου ή κοινότητας, για τα έτη 2011, 2012 και
2013, στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικει−

μενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό
του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων».
3. Την υπ’ αριθ. 3833/2014 απόφαση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, με την οποία ακυρώνεται εν μέρει η
ΠΟΛ 1131/5−6−2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, κατά το μέρος που αναφέρεται στον κα−
θορισμό τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδων στην
περιφέρεια του πρώην Δήμου Νέας Μάκρης.
4. Το υπ’ αριθ. ΔΤΥΒ 0002146 ΕΞ 2015/10−2−2015 έγ−
γραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Δ/
νσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών
του Υπουργείου Οικονομικών, από το οποίο προκύπτει
ότι ο μέσος όρος των αντικειμενικών αξιών οικοπέδων
του Δήμου Νέας Μάκρης των όμορων περιοχών με την
περιοχή της Νέας Μάκρης, στην οποία δεν εφαρμόζεται
το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας,
είναι 277 ευρώ/τ.μ..
5. Το υπ’ αριθ. 4/16−2−2015 έγγραφο της Δ/νσης Οι−
κονομικών Αναλύσεων και Μελετών της Τράπεζας της
Ελλάδος, από το οποίο προκύπτει ότι η χαμηλότερη
κατ' εκτίμηση τιμή οικοπέδου στην περιοχή της Νέας
Μάκρης για τα έτη 2011−2014, σύμφωνα με τη Βάση Εκτι−
μήσεων Οικιστικών Ακινήτων του Τμήματος Ανάλυσης
Αγοράς Ακινήτων της Τράπεζας είναι 302,49 ευρώ/τ.μ..
6. Το υπ’ αριθ. 58099/23−12−2014 έγγραφο της Δ.Ο.Υ.
Παλλήνης, από το οποίο προκύπτει ότι το κατώτερο
συγκριτικό στοιχείο οικοπέδου για το έτος 2010 είναι
620 ευρώ/τ.μ. και για το έτος 2012 είναι 650 ευρώ/τ.μ.,
ενώ ο μέσος όρος των συγκριτικών στοιχείων για το
έτος 2014 είναι 577 ευρώ/τ.μ..
7. Την απόφαση του Πρωθυπουργού υπ’ αριθ. Υ14/
3−10−2015 (ΦΕΚ 2144 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».
8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλεί−
ται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, η οποία δεν
είναι δυνατόν να προσδιοριστεί, δεδομένου ότι εξαρτά−
ται από το πλήθος των δηλώσεων Φ.Α.Π. φυσικών προ−
σώπων που περιλαμβάνουν ακίνητα που βρίσκονται στις
εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξίας
περιοχές της Νέας Μάκρης Αττικής, αποφασίζουμε:
Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΑ 1131/
5−6−2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄), με την οποία καθορίζονται για
τα έτη 2011, 2012 και 2013, οι τιμές οικοπέδου ανά τε−
τραγωνικό μέτρο στις περιοχές, στις οποίες δεν εφαρ−
μόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της
αξίας, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επιβολής
του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας στα φυσικά πρόσωπα,
τροποποιείται για το Δήμο Νέας Μάκρης, για τον οποίο
η τιμή οικοπέδων ανά τετραγωνικό μέτρο διαμορφώνε−
ται σε τριακόσια (300) ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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