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 Κοινοποίηση : Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός 

 

Θέμα: «Παράνομες επιγραφές Φαρμακείων» 

 

Ο Π.Φ.Σ. έχει πολλάκις καταστεί αποδέκτης καταγγελιών ότι φαρμακεία κατά 

παράβαση των κείμενων διατάξεων έχουν αναρτήσει επί των επιγραφών και προθηκών 

τους λέξεις, ονόματα μη αδειούχων φαρμακοποιών, διαφημιστικά εφευρήματα, 

διακριτικούς τίτλους και επωνυμίες που αναφέρονται στο εν λόγω φαρμακείο, οι οποίες 

έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 1 του Ν. 5607/1932, 

το οποίο ορίζει ρητώς ότι «Απαγορεύεται ωσαύτως η αναγραφή επί της επιγραφής και 

των προθηκών των φαρμακείων, φαρμακεμπορείων και φαρμακαποθηκών πάσης ετέρας 

λέξεως πλην του ονοματεπωνύμου του αδειούχου φαρμακοποιού, φαρμακεμπόρου ή 

φαρμακαποθηκαρίου και της λέξεως «φαρμακείον» δια τα φαρμακεία, 

«φαρμακεμπορείον» δια τα φαρμακεμπορεία και «φαρμακαποθήκη» δια τας 

φαρμακαποθήκας.» 

Σύμφωνα λοιπόν με την ως άνω διάταξη, επί των επιγραφών και των 

προθηκών του φαρμακείου επιτρέπεται μόνο η αναγραφή του ονοματεπωνύμου 

του αδειούχου φαρμακοποιού και της λέξεως «φαρμακείο». Πάσα άλλη αναγραφή 

απαγορεύεται ρητώς.    

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,s:0


 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε τους οικείους Φαρμακευτικούς Συλλόγους, 

στην περίπτωση που διαπιστώσουν παράβαση των ως άνω διατάξεων της 

φαρμακευτικής νομοθεσίας, να προβούν άμεσα σε σχετική αναφορά στις κατά τόπον 

αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες είναι κατά νόμο 

εντεταλμένες να επιληφθούν επί των εν λόγω παραβατικών συμπεριφορών και 

επιβάλουν τις δέουσες κυρώσεις. Αντιστοίχως, παρακαλούμε τις κατά τόπον αρμόδιες 

Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων να προβούν σε διαπίστωση τυχόν 

παραβάσεων από φαρμακεία της αρμοδιότητάς τους και να επιβάλουν τις δέουσες 

κυρώσεις. 

 Τέλος, εφιστούμε την προσοχή τοις πάσι ότι ουδείς πλην των νομίμως 

λειτουργούντων φαρμακείων δύναται να κάνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση και 

εμπορική εκμετάλλευση α) της λέξεως «φαρμακείο» (αυτούσια ή των παραγώγων της) 

σε οποιαδήποτε γλώσσα, και β) του σταυρού πρασίνου χρώματος, (στο κέντρο του 

οποίου μπορεί να υπάρχει η απεικόνιση του συμπλέγματος φαρμακευτικού σκεύους και 

φιδιού). 

 Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.  
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