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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

 

Θέμα: «Προβλήματα Φαρμακαποθηκών λόγω Λανθασμένης Κατηγορίας     

Χρήσεων Γης» 

Οι φαρμακαποθήκες αποτελούν εταιρίες χονδρικής πώλησης που προμηθεύονται, 

κατέχουν και εφοδιάζουν τα φαρμακεία-πελάτες σε επίπεδο τεμαχίου και με 

διαθέσιμα αποθέματα για την απρόσκοπτη τροφοδοσία φαρμάκων για διάστημα 10 

έως και 20 ημερών.  

Η φαρμακαποθήκη σε επίπεδο επιχειρησιακής λειτουργίας, όπως μέχρι σήμερα 

αναγνωρίζεται άλλωστε από τις νομαρχίες της χώρας, αποτελεί εμπορικό κατάστημα 

το οποίο περιέχει χώρο παραλαβής και ελέγχου φαρμάκων, αποθηκευτικό χώρο, 

λογιστήριο και γραφεία διοίκησης ενώ οι χώροι συνολικά διαθέτουν φυσικό και 

τεχνητό φωτισμό, κλιματισμό, αερισμό και αποχέτευση. Ως εκ τούτου η αδειοδότηση 

έχει συντελεστεί με βεβαιώσεις χρήσεων γης στη βάση των ανωτέρω 

χαρακτηριστικών. Σε καμία δε περίπτωση δεν είναι υπόγειος χώρος, δεν παράγει 

απόβλητα και οσμές με συνέπεια να μην κατατάσσεται στις παραδοσιακές αποθήκες. 

Επιπρόσθετα η φαρμακαποθήκη εκτελεί παραγγελίες των φαρμακείων-πελατών της 

με ειδικά μεταφορικά μέσα αποτελώντας τοιουτοτρόπως το συνδετικό κρίκο 

ανάμεσα στην φαρμακοβιομηχανία και τα φαρμακεία.  

Ο αριθμός δε των εργαζομένων που απασχολούνται στις φαρμακαποθήκες ανέρχεται 

σε περίπου 3,5 χιλιάδες συνιστώντας βασικό πυλώνα οικονομικής δραστηριότητας 

και απασχόλησης στην κατηγορία επιχειρήσεων ειδικού σκοπού. Ο κλάδος των 

φαρμακαποθηκών ξεκίνησε να αντιμετωπίζει προβλήματα από τη στιγμή που η 

αδειοδότηση των φαρμακαποθηκών περιήλθε στην αρμοδιότητα του Εθνικού 

Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) ο οποίος ζητά από τις κατά τόπους πολεοδομίες 

βεβαιώσεις χρήσεων γης στις οποίες να αναφέρεται ρητά ότι επιτρέπεται η 



λειτουργία «αποθηκών» τη στιγμή που καμία πολεοδομία ουδέποτε έχει χορηγήσει 

βεβαιώσεις με το συγκεκριμένο περιεχόμενο.  

Επειδή το πρόβλημα με τις χρήσεις γης προέκυψε με το Ν. 4269/2014 

Επειδή παρά το γεγονός ότι η φαρμακαποθήκη προβαίνει σε χονδρική πώληση 

φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών φαρμάκων, δεν μπορεί να ταυτιστεί με το 

χονδρεμπόριο και τις χρήσεις γης για τους προαναφερόμενους λόγους 

Επειδή η φαρμακαποθήκη δεν προκαλεί καμία περιβαλλοντική επιβάρυνση με 

δεδομένο ότι εμπορεύεται έτοιμα προϊόντα 

Επειδή η λειτουργία των φαρμακαποθηκών εντός των πόλεων δεν αντιβαίνει την 

φιλοσοφία του νόμου περί χρήσεων γης  

 

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός 

- Υφίσταται πρόθεση να εξαιρεθεί ο κλάδος των φαρμακαποθηκών από τους 

περιορισμούς που επιβάλλουν οι χρήσεις γης για αποθήκες και χονδρεμπόριο με 

δεδομένο ότι αποτελούν επιχειρήσεις ειδικού σκοπού με ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που δεν εμπίπτουν στο κλασικό χονδρεμπόριο;  

- Με ποιόν τρόπο προτίθεστε να αποτρέψετε την οικονομική καταστροφή των 

φαρμακαποθηκών με ότι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο απολύσεων και 

απαξίωσης επενδύσεων εκατομμυρίων ευρώ; 

- Πως σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε την επικείμενη καταστροφική διατάραξη των 

δικτύων διανομής φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε 

περίπτωση μετεγκατάστασης των ήδη λειτουργούντων φαρμακαποθηκών-

επιχειρήσεων;  
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