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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

                                 ΝΠΔΔ 

  

Αριθμ. Πρωτ. 4061 

 

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας 

            

Θέμα: «Διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπ. Ανάπτυξης περί της υποχρέωσης 

εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ. και της μη υποχρέωσης 

των φαρμακοποιών να εγγραφούν στο Εμπορικό Επιμελητήριο» 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δυνάμει της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 

94083/30.9.2022 διευκρινιστικής εγκύκλιου «Εγκύκλιος - Διευκρίνιση ζητημάτων σχετικά 

με την υποχρέωση εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων στο Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)» του Υπουργού Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) έγινε 

απολύτως αποδεκτό το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3986/27.9.2022 έγγραφο του Π.Φ.Σ. 

προς τον Υπουργό Ανάπτυξης με θέμα «Μη υποχρέωση εγγραφής φαρμακείων στο 

Επιμελητήριο - παράταση προθεσμίας εγγραφής των φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ.», 

επιβεβαιώθηκε πλήρως η σχετική ενημέρωση που σας είχαμε παρέχει επί του εν 

λόγω ζητήματος. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανωτέρω Εγκύκλιο (την οποία σας κοινοποιούμε) 

καθίσταται σαφές ότι: 

- Τα μέλη των Φαρμακευτικών Συλλόγων δεν δύνανται να είναι μέλη των 

Εμπορικών Επιμελητηρίων απαλλασσόμενα πάσης υποχρέωσης. 

- Οι ατομικές επιχειρήσεις φαρμακείων εντάσσονται στους υπόχρεους εγγραφής 

στο Γ.Ε.ΜΗ..   

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_iiluUEluqEA/R9azs5KQbgI/AAAAAAAAAAM/iQoPv6m4Jwo/s1600/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF.jpg&imgrefurl=http://grizaniotis.blogspot.com/2010/01/10_28.html&usg=__6Z93BlfP684HVcWKxwJMMua7g2k=&h=430&w=448&sz=57&hl=el&start=0&zoom=1&tbnid=fsG0nY9eg5bHlM:&tbnh=127&tbnw=132&ei=flE4TYHJLces8gPkr7StCA&prev=/images?q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B1&hl=el&gbv=2&biw=1345&bih=523&output=images_json&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=285&vpy=56&dur=1622&hovh=220&hovw=229&tx=101&ty=133&oei=g1E4Te-wFYGt8gOricWcCA&esq=1&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:1


 2 

- Η αναδρομική αναζήτηση τελών για υπόχρεους στο Γ.Ε.ΜΗ. που 

εγγράφονται σε αυτό με καθυστέρηση, δεν προβλέπεται από οιαδήποτε διάταξη του 

νόμου.  

- Ουδένα ζήτημα τίθεται περί προθεσμιών εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων 

στο Γ.Ε.ΜΗ.. 

Κατόπιν των ανωτέρω, όπως αναφέρεται στην Εγκύκλιο, ο Υπουργός Ανάπτυξης 

διατάσσει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. όπως:  

1. Προχωρήσουν στη διαγραφή από τα μητρώα των Εμπορικών 

Επιμελητηρίων των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων, εκτός αν οι ως άνω 

ατομικές επιχειρήσεις επιθυμούν να είναι εγγεγραμμένες σε αυτά. 

2. Επιστρέψουν τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα τέλη που βεβαιώθηκαν 

και εισπράχθηκαν αναδρομικώς για εγγραφή σε Εμπορικό Επιμελητήριο.  

Τέλος, επισημαίνεται ότι η εγγραφή όλων των ατομικών επιχειρήσεων 

φαρμακείων θα λάβει χώρα αυτομάτως μέσω διασύνδεσης των πληροφοριακών 

συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε. με το ΓΕ.Μ.Η.. Συνεπώς, δεν τίθεται κανένα ζήτημα 

προθεσμιών εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. ή επιβολής προστίμου 

σε ατομική επιχείρηση σχετικά με την παράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. 

 

Με Εκτίμηση, 

 

 
 

  


