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Θέµα: Η υπ' αρ. πο. ΧΧΧΧΧΧΧΧ αναφορά του κου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Ο Συνήγορος του Πολίτη παρέλαβε την αναφορά του κου ΧΧΧΧΧΧΧ στις 21
Ιουνίου 2010, στην οποία δόθηκε αριθµός πρωτοκόλλου ΧΧΧΧ, και διεξάγει έρευνα
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του το ν.3094/2003.
Ειδικότερα, η κα ΧΧΧΧΧΧΧΧ, φαρµακοποιός, διατηρεί φαρµακείο στο ∆ήµο
Αθηναίων ΧΧΧΧ από το έτος 1973. Ήδη µε την από 11.5.2010 αίτηση της προς την
αρµόδια ∆ιεύθυνση της Νοµαρχίας Αθηνών έχει ζητήσει τη µεταφορά του
καταστήµατος της εντός του ίδιου ∆ήµου και συγκεκριµένα επί της οδού ΧΧΧΧΧΧΧΧ.
Το νέο φαρµακείο πρόκειται να λειτουργήσει στο ισόγειο Μεγάρου και έχει πρόσοψη
επί της ως άνω κεντρικής λεωφόρου.
Το πλησιέστερο φαρµακείο βρίσκεται εντός Στοάς που έχει εισόδους από τις
οδούς ΧΧΧΧΧΧΧΧ, ΧΧΧΧΧΧΧΧ και ΧΧΧΧΧΧΧ και το διατηρεί από το έτος 2001 ο
φαρµακοποιός ΧΧΧΧΧΧΧΧ.
Η ∆ιεύθυνση της Νοµαρχίας Αθηνών διαβίβασε την ανωτέρω αίτηση της κας
ΧΧΧΧΧΧΧ στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στη συνέχεια
διατυπώθηκε ερώτηµα προς το Νοµικό Σύµβουλο του Υπουργείου (αρ. πρ.
ΥΓ3(β)/Γ.Π.οικ. 123064/27.9.2010 έγγραφο της ∆/νσης Φαρµάκων και Φαρµακείων)
σχετικά µε τον τρόπο µέτρησης της απόστασης µεταξύ του υπό µεταφορά
φαρµακείου της κας ΧΧΧΧΧΧ και του ήδη υπάρχοντος φαρµακείου του κου
ΧΧΧΧΧΧΧ κατ' εφαρµογή του άρθρου 13 του Ν. 3457/2006.
Για το λόγο αυτό, συντάχθηκε η υπ' αρ. 366/2010 Γνωµοδότηση του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους (Τµήµα Β', Συνεδρίαση της 8.11.2010), µε την οποία γίνεται
δεκτή η γνώµη της πλειοψηφίας όπως εκτενώς διατυπώνεται σε αυτή.
Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να επισηµάνουµε τα ακόλουθα.

Α) Ως προς το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για την τήρηση των
αποστάσεων µεταξύ λειτουργούντων φαρµακείων
Ήδη µε την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 3457/2006 αντικαταστάθηκαν
οι παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 328/1976 ως εξής:
«1.Α. Τα ιδρυόµενα στο εξής φαρµακεία πρέπει να απέχουν µεταξύ τους και
από τα ήδη λειτουργούντα, συστεγασµένα ή µη, σε δήµους και δηµοτική ή κοινοτικά
διαµερίσµατα που αναφέρονται αποκλειστικά στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.
2539/1997:
α. Εκατό µέτρα τουλάχιστον σε δήµους και δηµοτικά ή κοινοτικά διαµερίσµατα
µε πληθυσµό µέχρι πέντε χιλιάδες κατοίκους
Β. Η ως άνω απόσταση µετράται από τα πλησιέστερα άκρα των κυρίων
προσόψεων των φαρµακείων, οι οποίες πρέπει να ευρίσκονται επί εγκεκριµένης οδού,
κατευθείαν νοητή επί χάρτου ή τοπογραφικού σχεδιαγράµµατος θεωρηµένου από την
αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία.»
Ωστόσο, τόσο για το φαρµακείο της κας ΧΧΧΧΧ όσο και για του κου
ΧΧΧΧΧΧΧ είχαν εκδοθεί άδειες ίδρυσης προ της εκδόσεως του ανωτέρου νόµου.
Όπως σαφώς προκύπτει από τη γραµµατική ερµηνεία της εν λόγω διάταξης αλλά και
όπως έχει γίνει δεκτό από το Συµβούλιο της Επικρατείας, ο κανόνας που εισάγει η
διάταξη του Ν. 3457/2006, ότι δηλαδή οι κύριες προσόψεις των φαρµακείων πρέπει
να βρίσκονται επί εγκεκριµένης οδού, αφορά αποκλειστικά τη θέσπιση υποχρεωτικής
προϋπόθεσης για την ίδρυση φαρµακείου. Εξάλλου, όπως γίνεται δεκτό στο σκεπτικό
της υπ' αρ. 3323/2009 Απόφασης ΣτΕ, «στη νέα αυτή διάταξη ρητώς αναφέρεται ότι
οι ρυθµίσεις της αφορούν στα εφεξής ιδρυόµενα φαρµακεία (ήτοι στα ιδρυόµενα µετά
την 8.5.2006, ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως του Ν. 3457/2006 στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως)» και συνεπώς δεν καταλαµβάνουν την περίπτωση φαρµακείων, οι
άδειες ιδρύσεων των οποίων είχαν εκδοθεί πριν από την ανωτέρω ηµεροµηνία.
Β. Ως προς τις κύριες προσόψεις του ήδη λειτουργούντος φαρµακείου
του κου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ εντός της εσωτερικής στοάς και του υπό µεταφορά
φαρµακείου της κας ΧΧΧΧΧΧΧΧ επί της οδού ΧΧΧΧΧΧΧ
Ήδη µε το υπ' αρ. πρ. 141331/9.7.2010 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας
του ∆ήµου Αθηναίων (Τµήµα Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών):
«Η εσωτερική στοά που φαίνεται στην οικοδοµική άδεια µε αριθµό 13380/1962
για το ακίνητο επί της οδού ΧΧΧΧΧΧ θεωρείται σύµφωνα µε τον ορισµό του ΓΟΚ' 55
(άρθρο 11 παρ. 8) ως «οικοθελώς αφιέµενος σε κοινή χρήση χώρος διαβάσεως του
κοινού». Σύµφωνα δε µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του Γ.Ο.Κ.'85 «Κοινόχρηστοι χώροι
είναι... και γενικά οι προοριζόµενοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που
καθορίζονται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο του οικισµού ή έχουν τεθεί σε
κοινή χρήση µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο»
Όσον αφορά τα καταστήµατα που βρίσκονται επί της εσωτερικής στοάς,
έχουν όψη σε αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού
(ΦΕΚ 95∆/1989) και σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 36 του Γ.Ο.Κ. '85 «κύρια όψη
είναι κάθε όψη που βλέπει σε κοινόχρηστο χώρο.»
Όπως έχει ήδη αναλυθεί ανωτέρω υπό Α, η διάταξη του Ν. 3457/2006 εισάγει
την πρόσθετη προϋπόθεση για τη µέτρηση των αποστάσεων των υπό ίδρυση
φαρµακείων να έχουν τις κύριες προσόψεις τους επί εγκεκριµένης οδού. Ωστόσο,
πριν την δηµοσίευση του νόµου αυτού, η οποία δεν έχει εφαρµογή στη συγκεκριµένη
περίπτωση, σε καµία διάταξη της φαρµακευτικής νοµοθεσίας δεν προβλεπόταν επί
ποιας οδού ή χώρου έπρεπε να έχει το φαρµακείο την όψη ή την πρόσοψη του. Κατά
συνέπεια, ως προς τον προσδιορισµό της όψης ή πρόσοψης του φαρµακείου
εφαρµοστέες είναι οι ισχύουσες διατάξεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας σε
συνδυασµό µε την ειδικότερη ρύθµιση του άρθρου 7 του Ν. 328/1976, όπως ίσχυε

προ της τροποποίησης της από τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.
3457/2006 µε την οποία οριζόταν ότι: «Τα ιδρυόµενα στο εξής φαρµακεία πρέπει να
απέχουν µεταξύ τους και από τα ήδη λειτουργούντα τουλάχιστον εκατό µέτρα, η δε
απόσταση µετράται από τα πλησιέστερα άκρα των κυρίων προσόψεων των
φαρµακείων, κατ' ευθείαν νοητή γραµµή επί χάρτου ή τοπογραφικού
σχεδιαγράµµατος από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία.»
Οι δε διατάξεις των παρ. 35 και 36 του άρθρου 2 του Γ.Ο.Κ. (1577/1985)
ορίζουν ότι: «Όψεις του κτιρίου είναι οι επιφάνειες του κτιρίου που βλέπουν σε
κοινόχρηστο χώρο ή στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου. Κύρια όψη ή
πρόσοψη είναι κάθε όψη του κτιρίου που βλέπει σε κοινόχρηστο χώρο.»
Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει σαφώς ότι ο Γενικός
Οικοδοµικός Κανονισµός αναφέρεται σε όψεις, κύριες όψεις ή προσόψεις κτηρίων
ανεξάρτητα από τα σηµεία στα οποία βρίσκονται οι επιµέρους είσοδοι των κτηρίων
αυτών. Κατά συνέπεια, σύµφωνα και µε το σκεπτικό της υπ' αρ. 3323/2009
Απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας, ως «κύρια πρόσοψη φαρµακείου»
νοείται όπως και επί οποιουδήποτε καταστήµατος, η όψη εκείνη επί της οποίας,
δυνάµει της οικείας οικοδοµικής άδειας, βρίσκεται η είσοδος αυτού, ανεξάρτητα αν
αυτή βλέπει ή όχι σε κοινόχρηστο χώρο.
Σε κάθε περίπτωση, το φαρµακείο του κυρίου ΧΧΧΧΧΧ έχει την κύρια
πρόσοψη του εντός της Στοάς που έχει εισόδους από τις οδούς ΧΧΧΧΧΧ, ΧΧΧΧΧΧ
και ΧΧΧΧΧ, η οποία, βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας όπως αναφέρεται στο ως άνω
έγγραφο του Τµήµατος Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών, συνιστά «κοινόχρηστο χώρο».
Γ) Ως προς το σκεπτικό της υπ' αρ. 366/2010 Γνωµοδότησης του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
Με την υπ1 αρ. 366/2010 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
µε την οποία υποστηρίζεται ότι:
«Κατ' ακολουθία τούτων, κατά τη γνώµη της πλειοψηφίας, σύµφωνα µε την
αληθή έννοια της διάταξης του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 του Ν. 328/1976, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 3457/2006, η µέτρηση της απόστασης
µεταξύ λειτουργούντος εντός στοάς φαρµακείου και φαρµακείου που ιδρύεται ή
µεταφέρεται επί εγκεκριµένης οδού, επί της οποίας έχει πρόσοψη το κτίριο, στο οποίο
αυτή ευρίσκεται, πραγµατοποιείται από το πλησιέστερο άκρο της εισόδου της στοάς
επί της εγκεκριµένης αυτής οδού προς την επί της ιδίας οδού κύρια πρόσοψη του
νεοϊδρυόµενου ή µεταφερόµενου φαρµακείου.»
Προς επίρρωση του ανωτέρω σκεπτικού, η πλειοψηφούσα γνώµη παραθέτει
σειρά επιχειρηµάτων, τα οποία ωστόσο δεν δύνανται να γίνουν δεκτά για τους κάτωθι
λόγους.
1. Αναφορικά µε τη γραµµατική ερµηνεία της διάταξης της παρ.1Β. του άρθρου
13 του ν.3457/2006, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι επιβάλλεται η υποχρέωση στα
νεοϊδρυθέντα φαρµακεία να τοποθετούν την κύρια πρόσοψη επί εγκεκριµένων οδών,
καθώς σε κάθε περίπτωση διαφορετική ερµηνεία θα έδιδε στον ν.3457/2006, παρά
την σαφή του διατύπωση ως προς την έναρξη ισχύος, αναδροµική ισχύ.

2. Ως προς την τελεολογική ερµηνεία της ως άνω διάταξης θα πρέπει να γίνει
δεκτό ότι αφού σκοπός του νοµοθέτη είναι η κατανοµή των φαρµακείων µε βάση την
προσπέλαση σε αυτά του κοινού και την πραγµατική τους θέση, δεν θα
εξυπηρετούσε το σκοπό της διάταξης η άποψη που υποστηρίζει ότι για τα προ του
ν.3457/2006 φαρµακεία, η απόσταση θα πρέπει να µετρηθεί από την κύρια πρόσοψη
τους σε εγκεκριµένη οδό, αφού νοµίµως δεν έχουν τέτοια πρόσοψη (ή ούτε καν όψη).
Η αντίθετη εκδοχή οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ο νοµοθέτης θα επέβαλε έτσι να γίνει
µέτρηση από ένα σηµείο που νοµίµως δεν υπάρχει.
3. Το επιχείρηµα που διατυπώνεται στην εν λόγω γνωµοδότηση ότι «θεσπίζεται
µε σαφήνεια ο τεχνικός τρόπος µέτρησης των αποστάσεων που πρέπει να τηρούνται,
τόσο για τα ιδρυόµενα από την έναρξη ισχύος του Ν. 3457/2006 φαρµακεία, όσο και
για τα ήδη λειτουργούντα, αδιαφόρως του χρόνου ίδρυσης τους» κρίνεται ως
αλυσιτελής καθώς, στη συγκεκριµένη περίπτωση, οδηγεί στο οξύµωρο συµπέρασµα
ότι «κρίσιµο σηµείο νια τη µέτρηση της απόστασης αυτού από το νεοϊδρυόµενο ή
µεταφερόµενο φαρµακείο επί της εγκεκριµένης οδού, προς την οποία καταλήγει η στοά
είναι, ενόψει και του επιδιωκόµενου µε της νέες αυτές ρυθµίσεις ως άνω σκοπού, το
πλησιέστερο µεταξύ των δύο (φαρµακείων άκρο σε σχέση µε την είσοδο της στοάς επί
της εγκεκριµένης οδού, στην οποία έχει πρόσοψη το κτίριο, στο οποίο ανήκει η στοά
και το εντός αυτής φαρµακείο. Τούτο δε διότι η είσοδος αυτή, για τις ανάγκες των
νέων αυτών ρυθµίσεων του ως άνω Ν. 3457/2006 συνιστά κατά προέκταση την
κύρια πρόσοψη του εντός της στοάς φαρµακείου επί της εγκεκριµένης οδού,
στην οποία καταλήγει.» (σ.δ.)
Η ανωτέρω ερµηνεία της διάταξης του Ν. 3457/2006 σε καµία περίπτωση δεν
δύναται να γίνει δεκτή για τους εξής λόγους:
Α) Καταρχήν µε την θεωρία της προβολής καταστρατηγείται ο νόµος 3457/2006
που αξιώνει όπως τα ιδρυόµενα µετά το 2006 φαρµακεία να έχουν πρόσοψη σε
εγκεκριµένη οδό, δεδοµένου ότι θα µπορούσε να ιδρυθεί φαρµακείο σήµερα και εντός
στοάς αφού πλασµατικά θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι έχει πρόσοψη στην είσοδο της
στοάς που βρίσκεται σε εγκεκριµένη οδό.
Β) Η ανωτέρω άποψη δεν λαµβάνει υπόψη την πολεοδοµική νοµοθεσία, στην
οποία ορίζεται σαφώς ότι η στοά αποτελεί πρόσοψη του µεγάρου, και εποµένως τα
καταστήµατα εντός αυτής έχουν κύρια πρόσοψη επί αυτής (βλ. υπό Β το υπ' αρ. πρ.
141331/9.7.2010 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Αθηναίων, Τµήµα
Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών).
Γ) Αν ήθελε γίνει δεκτή η ανωτέρω ερµηνεία θα οδηγούσε στο παράδοξο
αποτέλεσµα να «προβάλλεται» η πρόσοψη του φαρµακείου εντός της στοάς σε όλες τις
εισόδους αυτής σε ολόκληρο το οικοδοµικό τετράγωνο, δηλαδή επί των οδών
ΧΧΧΧΧΧΧΧ, ΧΧΧΧΧΧ και ΧΧΧΧΧΧΧ. Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το
φαρµακείο εντός της στοάς στην προκείµενη περίπτωση δηλώνει ως διεύθυνση και την
οδό ΧΧΧΧΧΧ. Κατά συνέπεια, δεν θα είναι δυνατή η µεταφορά ή ίδρυση νέου
φαρµακείου σε κανένα χώρο που βρίσκεται επί του οικοδοµικού τετραγώνου Ο.Τ. ΧΧΧΧ
και περικλείεται από τις οδούς ΧΧΧΧΧΧ, ΧΧΧΧΧ, ΧΧΧΧΧ και ΧΧΧΧΧΧ.
∆) Επιπροσθέτως, η αποδοχή της ερµηνείας ότι µε τη διάταξη του Ν.
3457/2006 θεσπίζεται τεχνικός τρόπος µέτρησης των αποστάσεων, ανεξαρτήτως
ηµεροµηνίας ίδρυσης των υπό µεταφορά ή υπό ίδρυση φαρµακείων, εισάγει, σε
υπέρβαση των ερµηνευτικών ορίων του νόµου, έναν πρόσθετο περιορισµό στην
κινητικότητα των φαρµακοποιών εντός του ∆ήµου Αθηναίων. Συνεπώς, κάτι τέτοιο θα
ήταν εντελώς ανακόλουθο µε την τρέχουσα επεξεργασία νοµοσχεδίου για την
αναδιάρθρωση των ρυθµίσεων που διέπουν τη λειτουργία των φαρµακείων καθώς και
για την τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 3457/2006.
Ε) Τέλος, αναφορικά µε την λειτουργική και οικονοµική βιωσιµότητα του
φαρµακείου που βρίσκεται εντός της στοάς καθώς και την ισόρροπη χωροταξική
κατανοµή των φαρµακείων στην περιοχή αυτή, θα θέλαµε να σας γνωρίσουµε ότι
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην αναφορά του κου ΧΧΧΧΧΧΧ, το εν λόγω
φαρµακείο έχει το µονοπώλιο σε 5 κεντρικά οικοδοµικά τετράγωνα, καθώς είναι το
µοναδικό φαρµακείο σε ακτίνα 150µ από το δηµόσιο νοσοκοµείο οφθαλµιατρικών
παθήσεων.

ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Υπό το πρίσµα των ανωτέρω εκτεθέντων, ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά να µη
γίνει αποδεκτή η υπ' αρ. 366/2010 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στη διακριτική ευχέρεια του
οποίου βρίσκεται η αποδοχή ή µη αυτής σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 7
του Ν. 3086/2002.
Σε περίπτωση που αυτή έχει γίνει ήδη αποδεκτή, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η
δυνατότητα ανάκλησης της εν λόγω αποδοχής από τον Υπουργό, οποίος είναι ο µόνος
προς τούτο αρµόδιος.
Τα ανωτέρω καθίστανται ιδιαιτέρως σηµαντικά δεδοµένου ότι σύµφωνα την
διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ως άνω νόµου: «Οι γνωµοδοτήσεις (του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους) δεν δηµιουργούν δικαίωµα υπέρ οποιουδήποτε
τρίτου, πριν την αποδοχή τους µε επισηµειωµατική πράξη... από τον αρµόδιο Υπουργό.
Μετά την αποδοχή τους οι γνωµοδοτήσεις αποτελούν πράξεις που είναι υποχρεωτικές
για την ∆ιοίκηση.»
Σας ευχαριστούµε για τη συνεργασία και είµαστε στη διάθεση σας για κάθε
περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίµηση,

Γιάννης Σακέλλης
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Κοινοποίηση:
1. ΧΧΧΧΧΧΧ

