
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Α∆ΕΙΑΣ  ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
(Άρθρο 6 του Ν. 2538/1997, άρθρο 22 του Ν. 3698/2008, άρθρο 64 της αριθ. 282371/2006 ΚΥΑ, 
αριθ. 375/133799/2014 ΚΥΑ) 
 
1. Η άδεια χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων χορηγείται από την 
οικεία περιφέρεια µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου προς την αρµόδια περιφερειακή 
κτηνιατρική υπηρεσία ή µέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαίων Κέντρων 
Εξυπηρέτησης (αριθ. 375/133799/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2921 Β΄). 
2. Για τη χορήγηση της άδειας ο ενδιαφερόµενος πρέπει να διαθέτει: 
 
Ι.  Υπεύθυνο επιστήµονα ο οποίος να πληροί τα ακόλουθα: 
α. Ελληνική ιθαγένεια ή υπηκοότητα ενός κράτους µέλους της ΕΕ 
β. Πτυχίο Φαρµακευτικής ή Κτηνιατρικής και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος 
γ. να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του ή να έχει νοµίµως απαλλαγεί από αυτές 
δ. να µην έχει καταδικασθεί αµετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, 
εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήµατα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήµιση για πράξεις που 
έχουν σχέση µε την άσκηση του φαρµακευτικού ή κτηνιατρικού επαγγέλµατος, κιβδηλεία, 
παραχάραξη, παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 1729/1987 (ΦΕΚ 144Α) και καθ΄ 
υποτροπή του άρθρου 11 του ιδίου νόµου ή να µην έχει καταδικασθεί αµετάκλητα για ή καθ΄ 
υποτροπή για πληµµέληµα για το οποίο επεβλήθη η στέρηση των πολιτικών του δικαιωµάτων ή να 
µην έχει παραπεµφθεί µε αµετάκλητο βούλευµα για κάποιο από τα παραπάνω αδικήµατα. 
ε. να µην κατέχει έµµισθη θέση στο ∆ηµόσιο ή σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 
 
ΙΙ.  Κατάλληλους και επαρκείς χώρους και εξοπλισµό, ως εξής : 
α. ισόγειο κατάστηµα εµβαδού τουλάχιστον σαράντα (40) τετραγωνικών µέτρων, 



β. ιδιαίτερη αίθουσα αποθήκευσης σε άµεση επικοινωνία µε το ισόγειο κατάστηµα, κατάλληλη 
για την αποθήκευση επαρκών ποσοτήτων κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων, 
γ.   να διαθέτει κατάλληλο φυσικό ή τεχνητό φωτισµό, θερµοκρασία, αερισµό και ύψος σύµφωνα 
µε τον Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό,  
δ.  να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Υγειονοµικού Κανονισµού ως προς την ύδρευση, 
αποχέτευση, χώρους υγιεινής, κλπ., 
ε.    να διαθέτει σύστηµα πυρασφάλειας ή επαρκή µέσα πυρόσβεσης, 
στ. να διαθέτει ηλεκτρικό ψυγείο για τη συντήρηση των ευπαθών στη συνήθη θερµοκρασία 
προϊόντων (π.χ. εµβόλια, κλπ.), 
ζ.   να υπάρχει στην πρόσοψη του καταστήµατος και σε εµφανές σηµείο πινακίδα µε το σήµα “V” 
σε κύκλο διαµέτρου τουλάχιστον εβδοµήντα (70) εκατοστών σε πράσινο χρώµα. Επίσης να υπάρχει 
η ένδειξη «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ»,  
η.  εφόσον στο κατάστηµα διακινούνται και φάρµακα ανθρώπινης χρήσης, οι προβλεπόµενοι χώροι 
πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς. 
 
3.  Η αίτηση της παρ. 1 για τη χορήγηση άδειας χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρµακευτικών 
προϊόντων πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: 
α.  Σχέδιο κάτοψης του καταστήµατος µε τις διαστάσεις αυτού. 
β.  Αντίγραφο συµφωνητικού µίσθωσης του καταστήµατος ή του νόµιµου τίτλου κυριότητας.   
γ. Βεβαίωση της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το κατάστηµα διαθέτει σύστηµα 
πυρασφάλειας ή επαρκή µέσα πυρόσβεσης. 
δ.  Φωτοαντίγραφο πτυχίου Κτηνιατρικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) ή 
πτυχίου Φαρµακευτικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή 
ισότιµου της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, του υπεύθυνου επιστήµονα. 
ε.  Υπεύθυνη ∆ήλωση του υπεύθυνου επιστήµονα ότι:  
δεν έχει καταδικασθεί αµετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, 
πλαστογραφία, εγκλήµατα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήµιση για πράξεις που έχουν σχέση 
µε την άσκηση του φαρµακευτικού ή κτηνιατρικού επαγγέλµατος, κιβδηλεία, παραχάραξη, 



παράβαση των διατάξεων του άρθρου  5  του ν. 1729/1987(ΦΕΚ  144 Α΄) και καθ’ υποτροπή του 
άρθρου 11 του ίδιου νόµου ή δεν έχει καταδικασθεί αµετάκλητα για πληµµέληµα για το οποίο 
επιβλήθηκε η στέρηση των πολιτικών του δικαιωµάτων ή δεν έχει παραπεµφθεί µε αµετάκλητο 
βούλευµα για κάποιο από τα παραπάνω αδικήµατα  και δεν κατέχει έµµισθη θέση στο ∆ηµόσιο ή 
σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 
Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος επιστήµονας είναι άλλος από τον δικαιούχο της άδειας (Φυσικό ή 
Νοµικό πρόσωπο) τα  δικαιολογητικά των περιπτώσεων α, β, γ,  και ε αφορούν το δικαιούχο και τα 
δικαιολογητικά  της περίπτωσης δ και ε αφορούν τον υπεύθυνο επιστήµονα. 
 
4.  ∆εν επιτρέπεται στον ίδιο χώρο η συστέγαση καταστηµάτων χονδρικής πώλησης 
κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων µε καταστήµατα λιανικής πώλησης. 
5.  Σε κάθε κατάστηµα χονδρικής πώλησης χορηγείται µία και µόνο άδεια, µε συγκεκριµένη 
γεωγραφική έδρα ανά την επικράτεια.  
6. Ο υπεύθυνος επιστήµονας του καταστήµατος υποχρεούται να απασχολείται συνεχώς και µε 
αυτοπρόσωπη παρουσία στο κατάστηµα, ελέγχοντας την ορθή διάθεση των κτηνιατρικών 
φαρµακευτικών προϊόντων.  
7. Η άδεια χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων ισχύει για πέντε (5) 
έτη.  
8. Η άδεια χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων ανακαλείται: 
α.  σε περίπτωση συνταξιοδότησης του κατόχου της άδειας,  
β. σε περίπτωση συνταξιοδότησης ή αποχώρησης του υπευθύνου του καταστήµατος, εφόσον 
στην περίπτωση αυτή δεν έχει οριστεί άλλος υπεύθυνος που να πληροί τις νόµιµες προϋποθέσεις, 
γ.  για χρονικό διάστηµα από τρείς (3) µέρες µέχρι έξι (6) µήνες σε περίπτωση παράβασης της 
παρ. 4 ανωτέρω. 
 


