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Φαρµακοποιός διαµαρτυρήθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη για την
καθυστέρηση έγκρισης της συνέχισης λειτουργίας του φαρµακείου που διατηρούσε
στο ∆ήµο Αθηναίων από το έτος 1973. Η φαρµακοποιός είχε υποβάλει αίτηση προς
τη διεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας Κεντρικού Τοµέα της Νοµαρχίας Αθηνών για
µεταφορά του φαρµακείου εντός των ορίων του ίδιου ∆ήµου. Ζήτηµα ανέκυψε
σχετικά µε τον τρόπο µέτρησης της απόστασης µεταξύ του υπό µεταφορά
φαρµακείου και του πλησιέστερου ήδη υπάρχοντος εντός στοάς φαρµακείου. Μετά
την πάροδο επτά µηνών το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους εξέδωσε την υπ’ αρ.
366/2010 γνωµοδότηση σύµφωνα την οποία προέκυπτε πρόβληµα συνέχισης της
λειτουργίας του φαρµακείου λόγω µικρής απόστασης από το ήδη υφιστάµενο
φαρµακείο.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε στον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης νοµικά και πραγµατικά προβλήµατα του τρόπου υπολογισµού της
απόστασης όπως περιγραφόταν στην εν λόγω γνωµοδότηση και του ζήτησε να µη
την κάνει δεκτή. Σηµείωνε µάλιστα ότι την περίοδο εκείνη οι αρµόδιες υπηρεσίες
επεξεργάζονταν νοµοσχέδιο σχετικά µε την άρση των περιορισµών στην άσκηση του
επαγγέλµατος του φαρµακοποιού.
Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη
•

Ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µετά την πάροδο έξι
µηνών, συµφώνησε µε την άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη και δεν έκανε
δεκτή τη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους .

•

Η αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, αποδέχτηκε τις απόψεις του
Συνηγόρου του Πολίτη και, µετά την πάροδο επτά µηνών από τη µη αποδοχή
της σχετικής γνωµοδότησης από τον υπουργό, εξέδωσε απόφαση µε την
οποία εγκρίθηκε η συνέχιση της λειτουργίας του φαρµακείου κατόπιν
µεταφοράς του εντός των ορίων του ∆ήµου Αθηναίων.

Για πληροφορίες: Ρόη Τζαβάρα 210 7289610, Τζάθα Αγγέλα 210 7289627,
Παραγυιός Πέτρος 210 7289625

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο:
Τµήµα Επικοινωνίας
Τζαβάρα Καλιρρόη τηλ.210 7289610 κιν. 6979448887
Παπαγεωργοπούλου ∆ηµητρία τηλ.210 7289604 κιν. 6979362413
Παραγυιός Πέτρος τηλ 210 7289625 κιν. 6977366424

