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Φαρμακεία και πληθυσμιακά κριτήρια για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 3 του ν. 3918/2011, για τους δήμους με πληθυσμό άνω 

των εκατό χιλιάδων κατοίκων, ο αριθμός των αδειών που μπορεί να χορηγηθούν 

καθορίζεται σε επίπεδο δημοτικών ενοτήτων, και η Διοίκηση οφείλει να προσδιορίζει 

και τη θέση ίδρυσης του φαρμακείου με αναφορά στην ήσσονα διοικητική υποδιαίρεση 

της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ορθά ακυρώθηκε η σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής του 

εφεσίβλητου κατά της απόφασης για τη χορήγηση στην εκκαλούσα άδειας ίδρυσης 

φαρμακείου. Η έφεση ασκήθηκε παραδεκτά κατά το άρθρο 58 παρ. 1 του π.δ. 

18/1989. Απορρίπτεται η έφεση. 

  

  

   
Αριθμός 936/2020 

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ Δ΄ 

 

 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 14 Μαΐου 2019, με την εξής σύνθεση: 

Μ. Καραμανώφ, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος, Ε. Αντωνόπουλος, Δ. 

Κυριλλόπουλος, Σύμβουλοι, Ι. Μιχαλακόπουλος, Κ. Σκούρα, Πάρεδροι. Γραμματέας η 

Μ. Τσαπαρδώνη. 

 

 Για να δικάσει την από 29 Μαΐου 2018 έφεση: 

 

 της ……… συζ. ………, το γένος …………, κατοίκου Κερκύρας (……), η οποία παρέστη με 

τον δικηγόρο Ηλία Κολλύρη (Α.Μ. 25296), που τον διόρισε στο ακροατήριο, 

 

 κατά του ………, κατοίκου ……… (………) Κερκύρας, ο οποίος δεν παρέστη, 

 

 και κατά της υπ’ αριθ. 57/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων. 

 

 Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Κ. 

Σκούρα. 

 

 Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της εκκαλούσας, ο οποίος ανέπτυξε 

και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους εφέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η 

έφεση. 

 

 Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του 

δικαστηρίου κ α ι 

 

 Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α 

 

 Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο 

 

 1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης εφέσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο 

παράβολο (κωδικός πληρωμής ηλεκτρονικού παραβόλου 216222629958 0730 
0019/2018). 

 



 2. Επειδή, με την κρινόμενη έφεση ζητείται η εξαφάνιση της 57/2018 απόφασης του 

Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων. Με την απόφαση αυτή, κατ’ αποδοχήν αιτήσεως του 

εφεσίβλητου, ακυρώθηκε η τεκμαιρόμενη σιωπηρή απόρριψη από τον Υπουργό Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της από 13.1.2012 προσφυγής του εφεσίβλητου κατά της 

υπ’ αρ. 59488/22138, 58252/21676/29.12.2011 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη της 

Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με την οποία είχε 

χορηγηθεί στην εκκαλούσα φαρμακοποιό άδεια ίδρυσης φαρμακείου στη Δημοτική 

Ενότητα Φαιάκων του Δήμου Κέρκυρας. 

 

 3. Επειδή, το πληθυσμιακό κριτήριο για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου 

θεσπίσθηκε το πρώτον με το άρθρο 1 του ν. 615/1915 (Α΄ 29). Στη συνέχεια, ο ν. 

5607/1932 «περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της φαρμακευτικής νομοθεσίας» 

(Α΄ 300), όρισε ότι η άδεια ίδρυσης φαρμακείου χορηγείται σε φαρμακοποιούς που 

έχουν τα νόμιμα προσόντα (άρθρο 1), περαιτέρω δε καθόρισε τον αριθμό των 

ιδρυομένων φαρμακείων σε κάθε περιοχή της χώρας βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων, 

δηλαδή αναλογίας των φαρμακείων αυτών προς τον πληθυσμό (άρθρο 3), επί πλέον δε 

θέσπισε το κριτήριο της τηρήσεως ελάχιστης αποστάσεως μεταξύ των ιδρυομένων 

φαρμακείων και μεταξύ αυτών και των ήδη λειτουργούντων φαρμακείων (άρθρο 20). 

Ακολούθησε ο Α.Ν. 751/1937 (Α΄ 239), με το άρθρο 2 του οποίου επήλθαν 

τροποποιήσεις στις πληθυσμιακές αναλογίες που ελαμβάνοντο υπ’ όψη για την ίδρυση 

φαρμακείων. Με τον Α.Ν. 517/1968 (Α΄ 188) καταργήθηκαν όλοι οι υπάρχοντες 

περιορισμοί για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου, με την επιφύλαξη μόνο της 

συνδρομής προϋποθέσεων που αφορούσαν στο πρόσωπο του αιτουμένου τη χορήγηση 

της άδειας αυτής (άρθρα 1 και 2). Επακολούθησε ο ν. 328/1976 (Α΄ 128), με τον 

οποίο δεν ετέθησαν πληθυσμιακά κριτήρια για την ίδρυση φαρμακείου, αλλά 

καθορίσθηκαν για τα ιδρυόμενα φαρμακεία ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ αυτών και 

των ήδη λειτουργούντων φαρμακείων (άρθρο 7). Στη συνέχεια, με τον ν. 1963/1991 

(Α΄ 138) τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν διατάξεις της φαρμακευτικής 

νομοθεσίας. Ειδικότερα, με το άρθρο 1 του εν λόγω ν. 1963/1991 αφενός μεν 

ορίσθηκε ότι η άδεια ιδρύσεως φαρμακείου για δήμο ή κοινότητα της Χώρας 

χορηγείται, μετά από γνώμη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου, με απόφαση του 

αρμόδιου νομάρχη (ήδη Περιφερειάρχη, παρ. 1), αφετέρου δε καθορίσθηκαν οι 

προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτουμένου τη χορήγηση 

άδειας (παρ. 2 και 3). Με το άρθρο 2 του ίδιου ως άνω νόμου θεσπίσθηκαν εκ νέου 

πληθυσμιακά κριτήρια για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου. Τα εν λόγω 

πληθυσμιακά κριτήρια αντικαταστάθηκαν από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 13 

του ν. 3457/2006 (Α΄ 93), ούτως ώστε στους δήμους και τα δημοτικά ή κοινοτικά 

διαμερίσματα με πληθυσμό μέχρι χίλιους πεντακόσιους (1.500) κατοίκους να 

επιτρέπεται η χορήγηση μίας μόνον άδειας ίδρυσης φαρμακείου. Εν συνεχεία, εξεδόθη 

ο ν. 3918/2011 (Α΄ 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις», στο άρθρο 36 του οποίου, ως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο οριζόταν ότι: 

«Ρυθμίσεις θεμάτων λειτουργίας φαρμακείων 1. Το επάγγελμα του αδειούχου 

φαρμακοποιού και η λήψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου από αδειούχο 

φαρμακοποιό, όπως προσδιορίζεται από το ν. 5607/1932 (ΦΕΚ 300 Α΄) όπως αυτός 

ισχύει, δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισμό πλην των σχετικών με τα πληθυσμιακά 

όρια και την προϋπόθεση τήρησης ελαχίστων αποστάσεων, που εξασφαλίζουν τη 

χωροταξικά ισόρροπη διασπορά των φαρμακείων στην επικράτεια. … 3. Για την 

προστασία της δημόσιας υγείας και την ορθολογική κατανομή των φαρμακείων στην 

επικράτεια, καθορίζεται αναλογία ενός φαρμακείου ανά χίλιους (1.000) κατοίκους, κατ’ 

αρχήν σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων και, όπου αυτές δεν υπάρχουν, σε επίπεδο 

δημοτικών κοινοτήτων ή δημοτικών ενοτήτων και, όπου δεν υπάρχουν τοπικές ή 

δημοτικές κοινότητες, ούτε δημοτικές ενότητες, σε επίπεδο δήμων, σύμφωνα με το 

άρθρο 2 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄). Σε τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με 

πληθυσμό έως χιλίων κατοίκων επιτρέπεται η χορήγηση μίας άδειας φαρμακείου. Στα 

όρια της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, όπως 

ορίζονται στο ν. 3852/2010 (Α΄ 87), καθώς και σε δήμους με πληθυσμό άνω των 

100.000 κατοίκων η ανωτέρω αναλογία κατοίκων ανά φαρμακείο καθορίζεται σε 

επίπεδο δημοτικών ενοτήτων με βάση την τελευταία απογραφή. ...», όπως τα δύο 

τελευταία εδάφια της παρ. 3 προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 

3984/2011 (Α΄ 150/27.6.2011). 



 

 4. Επειδή, με τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ίσχυε κατά τον 

κρίσιμο χρόνο, συστήθηκαν νέοι Δήμοι ως πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α., μεταξύ των οποίων 

και ο Δήμος Κέρκυρας, στον οποίο εντάχθηκε ο παλαιός Δήμος Φαιάκων (άρθρο 1 περ. 

24). Σύμφωνα δε με το άρθρο 2 του νόμου αυτού οι εδαφικές περιφέρειες των 

συνενούμενων Ο.Τ.Α. αποτελούν τις δημοτικές ενότητες του νέου δήμου και φέρουν 

το όνομα του πρώην δήμου ή της κοινότητας, κατ’ ακολουθία ο πρώην Δήμος Φαιάκων 

κατέστη Δημοτική Ενότητα Φαιάκων. Τα τοπικά διαμερίσματα του άρθρου 2 του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006 Α΄ 114), μετονομάζονται σε τοπικές κοινότητες, 

εφόσον έχουν πληθυσμό έως και 2.000 κατοίκους και σε δημοτικές κοινότητες, εφόσον 

έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους. Δημοτική κοινότητα συγκροτούν 

και τα τοπικά διαμερίσματα νησιών που έχουν πληθυσμό άνω των χιλίων (1.000) 

κατοίκων. 

 

 5. Επειδή, σύμφωνα με την 45892/11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το ν. 3852/2010 …» (Β΄ 1292), στην 

οποία καταγράφονται οι πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι Ο.Τ.Α. της χώρας και ο 

πληθυσμός τους, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή του πραγματικού 

πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 (βλ. ΚΥΑ 6821/Γ5- 908/2002 «Κύρωση των 

αποτελεσμάτων του πραγματικού πληθυσμού της γενικής απογραφής πληθυσμού της 

18ης Μαρτίου 2001», Β΄ 715), ο Δήμος Κέρκυρας έχει πληθυσμό 109.637 κατοίκους, 

η δε Δημοτική Ενότητα Φαιάκων έχει πληθυσμό 6.488 κατοίκους και συγκροτείται από: 

1. τη Δημοτική Κοινότητα Άνω Κορακιάνας, με πληθυσμό 1.169 κατοίκους, 2. τη 

Δημοτική Κοινότητα Κάτω Κορακιάνας, με πληθυσμό 2.639 κατοίκους, 3. την Τοπική 

Κοινότητα Αγίου Μάρκου με πληθυσμό 833 κατοίκους, 4. την Τοπική Κοινότητα Ζυγού 

με πληθυσμό 316 κατοίκους, 5. την Τοπική Κοινότητα Σγουράδων με πληθυσμό 320 

κατοίκους, 6. την Τοπική Κοινότητα Σπαρτύλα με πληθυσμό 819 κατοίκους και 7. την 

Τοπική Κοινότητα Σωκρακίου με πληθυσμό 392 κατοίκους. 

 

 6. Επειδή, από την εκκαλουμένη απόφαση και τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι 

η εκκαλούσα φαρμακοποιός, με την από 28.9.2011 αίτηση που υπέβαλε στη Διεύθυνση 

Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (επανερχόμενη επί παλαιοτέρων 

αιτήσεών της), ζήτησε τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου στην περιοχή του 

πρώην Κοινοτικού Διαμερίσματος Κάτω Κορακιάνας του Δήμου Φαιάκων του Νομού 

Κέρκυρας, ενώ με την από 23.11.2011 αίτησή της γνωστοποίησε στην ίδια υπηρεσία, 

προς διόρθωση της προηγούμενης αίτησης, ότι εκ παραδρομής ανέφερε το πρώην 

Κοινοτικό Διαμέρισμα Κάτω Κορακιάνας, αντί του ορθού Δημοτική Ενότητα Φαιάκων. 

Με το με αριθ. πρωτ. ……/15.11.2011 έγγραφο, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Κέρκυρας 

γνωμοδότησε αρνητικά για τη χορήγηση στην εκκαλούσα άδειας ίδρυσης φαρμακείου 

στη Δημοτική Κοινότητα Κάτω Κορακιάνας, λόγω υπέρβασης του πληθυσμιακού 

κριτηρίου της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 και διατύπωσε τη γνώμη ότι 

στη Δημοτική Ενότητα Φαιάκων μπορεί να χορηγηθεί άδεια ίδρυσης ενός ακόμα 

φαρμακείου σε μία από τις Τοπικές Κοινότητες Σγουράδων, Σωκρατίου και Ζυγού. 

Ακολούθως, ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, με την 

59488/22138, 58252/21676/29-12-2011 απόφαση χορήγησε στην εκκαλούσα άδεια 

ίδρυσης φαρμακείου στη Δημοτική Ενότητα Φαιάκων του Δήμου Κέρκυρας, αφού, 

μεταξύ άλλων, έλαβε υπόψη α) τον πληθυσμό του Δήμου Κέρκυρας και της Δημοτικής 

Ενότητας Φαιάκων, σύμφωνα με την ανωτέρω 45892/2010 υπουργική απόφαση β) την 

προαναφερόμενη αρνητική 91/15.11.2011 γνωμοδότηση του Φαρμακευτικού 

Συλλόγου Κέρκυρας και γ) την από 15.12.2011 γνωμοδότηση δικηγόρου που 

συνεργάζεται με την οικεία Περιφέρεια, σύμφωνα με την οποία, εφόσον ο Δήμος 

Κέρκυρας έχει πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, η αναλογία κατοίκων ανά 

φαρμακείο καθορίζεται σε επίπεδο δημοτικών ενοτήτων και οι σχετικές άδειες 

χορηγούνται, εάν υφίστανται κενές θέσεις στη δημοτική ενότητα, όπου επιδιώκεται η 

ίδρυση φαρμακείου. Κατά της ανωτέρω απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη ο 

εφεσίβλητος φαρμακοποιός, που διατηρεί φαρμακείο στη Δημοτική Κοινότητα Κάτω 

Κορακιάνας της Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων του Δήμου Κέρκυρας, άσκησε, 

επιδιώκοντας την ακύρωσή της, την με αρ. πρωτ. ......../13.1.2012 ενδικοφανή 



προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατ’ άρθρο 10 

παρ. 4 του ν. 1963/1991, η οποία μετά την άπρακτη πάροδο 60 ημερών από την 

άσκησή της τεκμαίρεται ότι απορρίφθηκε σιωπηρώς. Κατά της εν λόγω σιωπηρής 

απόρριψης ο εφεσίβλητος άσκησε την από 12.5.2012 αίτηση ακυρώσεως, 

προβάλλοντας ότι η προσβαλλόμενη πράξη εξεδόθη κατά παράβαση του άρθρου 36 

παρ. 3 του ν. 3918/2011, διότι η ένδικη άδεια ίδρυσης φαρμακείου χορηγήθηκε για 

την εδαφική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων, χωρίς να ορίζεται η 

συγκεκριμένη τοπική ή δημοτική κοινότητα, στην οποία δύναται να ιδρυθεί το 

φαρμακείο. Η αίτηση ακυρώσεως του εφεσίβλητου έγινε δεκτή από το Διοικητικό 

Εφετείο Ιωαννίνων με το σκεπτικό ότι κατά την έννοια της διάταξης της παρ. 3 του 

άρθρου 36 του ν. 3918/2011, η άδεια ίδρυσης φαρμακείου και στους δήμους με 

πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων χορηγείται σε επίπεδο τοπικής ή δημοτικής 

κοινότητας, οπότε απαραίτητο στοιχείο της σχετικής απόφασης της διοίκησης είναι η 

μνεία της συγκεκριμένης τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, για την οποία χορηγείται η 

άδεια. Ενόψει αυτών και λαμβάνοντας υπόψη ότι στις δημοτικές κοινότητες Άνω 

Κορακιάνας, Κάτω Κορακιάνας και στις τοπικές κοινότητες Αγίου Μάρκου και 

Σπαρτύλας της Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων έχουν ήδη χορηγηθεί -γεγονός που δεν 

αμφισβητείται- οι άδειες που αναλογούν στον πληθυσμό τους, η απόφαση του 

Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κέρκυρας, με την οποία χορηγήθηκε στην εκκαλούσα 

άδεια ίδρυσης φαρμακείου στη Δημοτική Ενότητα Φαιάκων, χωρίς να προσδιορίζεται 

στο σώμα της για ποια συγκεκριμένη τοπική ή δημοτική κοινότητα χορηγείται αυτή, 

παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα λειτουργίας του φαρμακείου σε οποιαδήποτε τοπική ή 

δημοτική κοινότητα, κατά παράβαση του μέτρου αναλογίας 1/1000, κρίθηκε μη νόμιμη 

και ακυρωτέα. 

 

 7. Επειδή, με τις προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 ο 

νομοθέτης θέσπισε εκ νέου πληθυσμιακό κριτήριο για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης 

φαρμακείου προκειμένου, κατά τα εκτιθέμενα και στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, 

να εξασφαλισθεί η ομοιόμορφη διασπορά των φαρμακείων ανά την επικράτεια, 

δεδομένης της ιδιαιτερότητας και ποικιλομορφίας του γεωφυσικού τοπίου της χώρας 

που συνίσταται στον συνδυασμό ορεινών και νησιωτικών περιοχών, καθώς και για την 

αποφυγή συγκέντρωσης ασύμμετρα πολλών φαρμακείων στα αστικά κέντρα, ούτως 

ώστε να καταστεί ευχερέστερη και η πρόσβαση των ασθενών στη φαρμακευτική 

θεραπεία. Προς τον σκοπό αυτό ο νομοθέτης όρισε αναλογία ενός φαρμακείου ανά 

χίλιους (1.000) κατοίκους, κατ’ αρχήν σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων και, όπου αυτές 

δεν υπάρχουν, σε επίπεδο δημοτικών κοινοτήτων ή δημοτικών ενοτήτων και, όπου δεν 

υπάρχουν τοπικές ή δημοτικές κοινότητες, ούτε δημοτικές ενότητες, σε επίπεδο δήμων. 

Ειδικώς δε σε τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως χιλίων κατοίκων 

επιτρέπεται η χορήγηση μιας άδειας φαρμακείου. Περαιτέρω, κατά τον νόμο, σε 

δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων η αναλογία κατοίκων ανά φαρμακείο 

καθορίζεται σε επίπεδο δημοτικών ενοτήτων. Από τις ρυθμίσεις αυτές συνάγεται ότι ο 

νομοθέτης απέβλεψε στην ήσσονα προβλεπόμενη από τον νόμο διοικητική υποδιαίρεση 

της τοπικής αυτοδιοικήσεως, δηλαδή στην τοπική ή δημοτική κοινότητα κατά το άρθρο 

2 του ν. 3852/2010, όπως ίσχυε κατά τον χρόνο εκείνο, προκειμένου να προσδιορισθεί 

τόσο ο αριθμός των αδειών που είναι δυνατόν να χορηγηθούν για την ίδρυση 

φαρμακείων, όσο και η θέση ίδρυσης αυτών. Για τους δήμους, όμως, με πληθυσμό άνω 

των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων ορίζεται, κατ’ απόκλιση από τον ανωτέρω 

κανόνα, ότι ο αριθμός των αδειών που είναι δυνατόν να χορηγηθούν για την ίδρυση 

φαρμακείου καθορίζεται σε επίπεδο δημοτικών ενοτήτων. Αντιθέτως, ο εν λόγω 

κανόνας εξακολουθεί να ισχύει όσον αφορά στον καθορισμό της θέσης ίδρυσης και 

κατ’ ακολουθία στη χωροταξική διασπορά των φαρμακείων και για τους δήμους με 

πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, ήτοι η θέση ίδρυσης εκάστου 

φαρμακείου καθορίζεται με αναφορά στην ήσσονα προβλεπόμενη από τον νόμο 

διοικητική υποδιαίρεση της τοπικής αυτοδιοικήσεως, δηλαδή στην τοπική ή δημοτική 

κοινότητα. Κατ’ ακολουθία, κατά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου με 

εφαρμογή του πληθυσμιακού κριτηρίου σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό 

χιλιάδων (100.000) κατοίκων, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 3 του ν. 3918/2011, η 

Διοίκηση οφείλει να προσδιορίζει και τη θέση ίδρυσης αυτού με αναφορά στην ήσσονα 

διοικητική υποδιαίρεση της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 



 8. Επειδή, με την κρινόμενη έφεση προβάλλεται ότι κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία του 

νόμου και δη του άρθρου 36 παρ. 3 του ν. 3918/2011 έκρινε η εκκαλουμένη απόφαση 

ότι άδεια ίδρυσης φαρμακείου που χορηγείται σε δήμο με πληθυσμό άνω των εκατό 

χιλιάδων (100.000) κατοίκων πρέπει να προσδιορίζει πέραν της δημοτικής ενότητας, 

για την οποία χορηγείται, και τη δημοτική ή τοπική κοινότητα, στην οποία θα ιδρυθεί 

το φαρμακείο. Και τούτο, διότι, κατά τους ισχυρισμούς της εκκαλούσας, στους Δήμους 

με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων ο νομοθέτης προέκρινε ως 

κρίσιμο επίπεδο χωρικής υποδιαίρεσης για την εφαρμογή του πληθυσμιακού κριτηρίου 

τη δημοτική ενότητα. Προς άρση δε του κατ’ άρθρο 58 παρ.1 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) 

απαραδέκτου προβάλλει η εκκαλούσα ότι δεν υφίσταται νομολογία του Συμβουλίου της 

Επικρατείας επί του κρίσιμου για την επίλυση της ένδικης διαφοράς νομικού ζητήματος, 

αν η παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 έχει την έννοια ότι σε Δήμους με 

πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων η αναλογία ενός φαρμακείου ανά χίλιους 

κατοίκους καθορίζεται μεν σε επίπεδο δημοτικών ενοτήτων, προκειμένου να καθορισθεί 

ο ανώτατος αριθμός φαρμακείων στην εκάστοτε δημοτική ενότητα, αλλά τούτο δεν 

συνεπάγεται την κατάργηση της χωροταξικής κατανομής που επιβάλλει το πρώτο 

εδάφιο της ανωτέρω παραγράφου, ήτοι τη χορήγηση συγκεκριμένης άδειας σε επίπεδο 

τοπικής ή δημοτικής κοινότητας. Ο ισχυρισμός αυτός είναι βάσιμος και ο λόγος 

εφέσεως προβάλλεται παραδεκτώς. Είναι, όμως, απορριπτέος ως αβάσιμος. Και τούτο 

διότι, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, κατά την έννοια του άρθρου 36 παρ. 3 

εδ. γ΄ του ν. 3918/2011, για τους δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων 

(100.000) κατοίκων, όπως εν προκειμένω ο Δήμος Κέρκυρας, ο αριθμός των αδειών 

που είναι δυνατόν να χορηγηθούν για την ίδρυση φαρμακείου καθορίζεται σε επίπεδο 

δημοτικών ενοτήτων και δη στην κρινόμενη υπόθεση με αναφορά στη Δ.Ε. Φαιάκων. 

Όμως, όσον αφορά στη θέση ίδρυσης του φαρμακείου, και για τους δήμους με 

πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων ισχύει ο κανόνας που τίθεται 

με το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011, ότι δηλαδή η θέση 

καθορίζεται με αναφορά στην ήσσονα προβλεπόμενη από τον νόμο διοικητική 

υποδιαίρεση της τοπικής αυτοδιοικήσεως, δηλαδή στην τοπική ή δημοτική κοινότητα. 

Συνεπώς, όπως ορθώς έκρινε η εκκαλουμένη απόφαση, η τεκμαιρόμενη σιωπηρή 

απόρριψη της από 13.1.2012 ενδικοφανούς προσφυγής του εφεσίβλητου πάσχει 

ακυρότητα και όλοι οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί της εκκαλούσας είναι απορριπτέοι. 

 

 9. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η κρινόμενη έφεση πρέπει να απορριφθεί. 

 

 Δ ι ά τ α ύ τ α 

 

 Απορρίπτει την έφεση. 

 

 Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου. 

 

 Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 23 Μαΐου 2019 

 

 Η Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος                                          Η Γραμματέας 

 

 Μ. Καραμανώφ                                                            Μ. Τσαπαρδώνη 

 

 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 8ης Μαΐου 2020. 

 

 Η Πρόεδρος του Δ? Τμήματος                       Η Γραμματέας του Δ? Τμήματος 

 

 Μ. Καραμανώφ                                                    Ι. Παπαχαραλάμπους 

 

 

 

 Σ.Τ. 

 


