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ΜΕΡΟΣ 1Ο  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 1 
Η φαρμακευτική ασκείται αποκλειστικά από τους κατόχους 
Πανεπιστημιακού διπλώματος φαρμακοποιού και νομίμου αδείας 
ασκήσεως του φαρμακευτικού επαγγέλματος. 
 
ΑΡΘΡΟ 2  
Το φάρμακο αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα στην πρόληψη 
και θεραπεία της  ασθένειας και ο φαρμακοποιός είναι ο μόνος 
καθ’ ύλην ειδικός στον τομέα διακίνησης του φαρμάκου, λόγω 
της επιστημονικής του εκπαίδευσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
Για  λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και προς το 
συμφέρον του καταναλωτού, η ευθύνη και η συμμετοχή του 
φαρμακοποιού πρέπει να εκτείνεται σε όλα τα στάδια 
διαδικασίας από την παραγωγή ως τη χορήγηση του φαρμάκου 
στο κοινό. 
 
ΑΡΘΡΟ 4  
Τα φαρμακεία πρέπει να ανήκουν αποκλειστικά σε 
φαρμακοποιούς και να αποφεύγεται η  παρεμβολή ξένων 
συμφερόντων μη εχόντων σχέση με το φαρμακευτικό επάγγελμα 
– λειτούργημα κατά την διακίνηση και λιανική εμπορία των 
φαρμακευτικών προϊόντων. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 
Είναι αναφαίρετο δικαίωμα του ασθενούς η ελεύθερη επιλογή 
του φαρμακοποιού και οι φαρμακοποιοί ιδιοκτήτες φαρμακείου 
σε λειτουργία πρέπει να αποφεύγουν κάθε μέσο ή τρόπο ή 
μέθοδο που θα περιορίζει την ελευθερία του ασθενούς στην 
επιλογή του φαρμακείου της προτιμήσεώς του. Τούτο ισχύει 
απολύτως και για τους διαφόρους φορείς παροχής 
φαρμακευτικής περίθαλψης στον ελληνικό λαό. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
Δεοντολογία είναι οι αρχές που διέπουν και καθοδηγούν τους 
φαρμακοποιούς με ιδιόκτητο ή υπευθύνους ιδιοκτήτου 
φαρμακείου σε λειτουργία, στις σχέσεις  τους με τους ασθενείς, 
τους συναδέλφους  τους και τους λοιπούς υγειονομικούς 
επιστήμονες, τα όργανα της πολιτείας, τα συλλογικά όργανα στα 
οποία ανήκουν και γενικά τη στάση τους απέναντι στην 
κοινωνία.   
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΜΕ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
Ο φαρμακοποιός με φαρμακείο σε λειτουργία ασκεί λειτούργημα 
και οφείλει να το ασκεί σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, την 
χάρτα του ευρωπαϊκού φαρμακείου και με τον όρκο που έδωσε. 
Οφείλει να συμπεριφέρεται γενικώς στη ζωή του αξιοπρεπώς και 
σύμφωνα με τις παραδόσεις του φαρμακευτικού επαγγέλματος-
λειτουργήματος, να σέβεται τις υγειονομικές αρχές, τον 
Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τον φαρμακευτικό 
σύλλογο στον οποίο ανήκει και δικαιούται να απολαμβάνει τον 
ίδιο σεβασμό από τους πιο πάνω φορείς. 
Ακόμη οφείλει να συμμορφώνεται με τις επιταγές του νόμου και 
τις νόμιμες αποφάσεις που αφορούν την άσκηση του 
λειτουργήματός του, ειδικότερα δε να τηρεί τις ισχύουσες 
λιανικές τιμές των φαρμάκων. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 

Ο φαρμακοποιός οφείλει να έχει ανώτερη αντίληψη για την 
αποστολή και ιερότητα του φαρμακευτικού λειτουργήματος και 
να απέχει από κάθε ενέργεια που δύναται να μειώσει την 
εκτίμηση του  κοινωνικού συνόλου για το λειτούργημα του 
φαρμακοποιού ή αντιτίθεται στα χρηστά ήθη.  
Τέλος ο φαρμακοποιός με φαρμακείο σε λειτουργία 
απαγορεύεται να ασκεί και άλλο επάγγελμα το οποίο θεωρείται 
ασυμβίβαστο με την αξιοπρέπεια του φαρμακευτικού 
λειτουργήματος.  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 9 
Ο φαρμακοποιός οφείλει την ίδια αφοσίωση σε όλους τους 
ασθενείς που τον επισκέπτονται και εντός των ορίων των 
γνώσεών του να παρέχει κάθε βοήθεια σε ασθενή που βρίσκεται 
σε άμεσο κίνδυνο και εφ’ όσον δεν δύναται εκείνη την στιγμή να 
υπάρξει ιατρική βοήθεια. 
 
ΑΡΘΡΟ 10 
Ο φαρμακοποιός που έχει φαρμακείο σε λειτουργία ή διευθύνει 
ως υπεύθυνος φαρμακείο, δεν επιτρέπεται να το εγκαταλείψει ή 
να το κλείσει, παρά μόνο όταν και όπως ο νόμος ορίζει. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 
Ο φαρμακοποιός είναι υποχρεωμένος  να παρέχει τη συνδρομή 
του στο έργο της κοινωνικής υγιεινής και να συνεργάζεται με τις 
κρατικές αρχές για την προστασία και την διαφύλαξη της 
δημόσιας υγείας. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 
Οι σχέσεις των φαρμακοποιών με τα ασφαλιστικά ταμεία που 
παρέχουν φαρμακευτική περίθαλψη πρέπει να διαμορφώνονται 
κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία του 
φαρμακοποιού και η ελεύθερη επιλογή του φαρμακείου από τον 
ασθενή. 
 
ΑΡΘΡΟ 13 
Το συνταγολόγια είναι απόρρητο. Ο φαρμακοποιός οφείλει να 
τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο, εκτός των εξαιρέσεων που 
προβλέπει ο νόμος και σε όσες περιπτώσεις ο ασθενής, με 
δήλωση του αποδεσμεύει τον φαρμακοποιό από την τήρηση του 
απορρήτου. Επί πλέον απαγορεύεται κάθε δημόσια συζήτηση ή 
υπαινιγμοί σχετικώς με την υγεία των πελατών του. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ 
 
ΑΡΘΡΟ 14 
Ο φαρμακοποιός οφείλει να ασκεί προσωπικώς την 
φαρμακευτική και να παρασκευάζει και να παραδίδει 
αυτοπροσώπως τα φάρμακα στους αρρώστους ή στους οικείους 
τους. 
Πρέπει να επιβλέπει προσωπικώς κάθε φαρμακευτική εργασία 
που εκτελείται από το προσωπικό του φαρμακείου. 
 
ΑΡΘΡΟ 15 
Κάθε φαρμακείο πρέπει να έχει σε εμφανές μέρος, στην 
πρόσοψη του, το ονοματεπώνυμο του αδειούχου φαρμακοποιού, 
καθώς και τα σήματα που επιβάλουν οι ισχύοντες νόμοι. 
Τα κληρονομικά φαρμακεία θα αναγράφουν κάτω από το όνομα 
του αποθανόντος φαρμακοποιού και το ονοματεπώνυμο του 
υπευθύνου φαρμακοποιού με ίδια γράμματα. 
 
ΑΡΘΡΟ 16 
Σε περίπτωση δεοντολογικών παραβάσεων του αντικαταστάτου 
του αδειούχου φαρμακοποιού, το πειθαρχικό συμβούλιο που θα 
επιληφθεί των παραβάσεων αυτών θα πρέπει να εκτιμά και την 
πιθανή συμμετοχή του αδειούχου φαρμακοποιού σε αυτές και εν 
ανάγκη να καταλογίζει τις ευθύνες και σε αυτόν. 



 
ΑΡΘΡΟ 17 
Ο φαρμακοποιός οφείλει να αναφέρει εγγράφως στον 
φαρμακευτικό σύλλογο της περιοχής του κάθε μεταβολή στην 
διεύθυνση του φαρμακείου του, κάθε διακοπή στην άσκηση του 
λειτουργήματός  του ή της υπευθυνότητός του και κάθε 
πρόσληψη συνεταίρου ή διάλυση της εταιρείας του 
συνεταιρισμού ή της συστεγάσεως του. 
 
ΑΡΘΡΟ 18  
Απαγορεύεται στους φαρμακοποιούς  κατόχους αδείας ιδρύσεως 
και λειτουργίας φαρμακείου ή στους υπευθύνους φαρμακοποιούς 
κληρονομικών φαρμακείων, καθώς και στους δικαιούχους 
κληρονομικού φαρμακείου η σύναξη ιδιαίτερης  ατομικής 
σύμβασης με ασφαλιστικά ταμεία, εφ’ όσον ο νόμος δεν παρέχει 
τοιαύτη ευχέρεια, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του 
άρθρου 21 του Α.Ν. 1384/98, με όρους διαφορετικούς από 
αυτούς που έχουν αποδεχθεί ο Π.Φ.Σ. και ο φαρμακευτικός 
σύλλογος του οποίου είναι μέλος ο φαρμακοποιός. 
  
ΑΡΘΡΟ 19 
Ο φαρμακοποιός με φαρμακείο σε λειτουργία ή ο υπεύθυνος 
φαρμακοποιός κληρονομικού φαρμακείου δεν πρέπει να δέχεται 
αμοιβή ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια του λειτουργήματος 
του φαρμακοποιού. 
 
ΑΡΘΡΟ 20 
Ο φαρμακοποιός οφείλει να δίδει σαφείς οδηγίες χρήσεως των 
χορηγουμένων φαρμάκων στους πελάτες του φαρμακείου του και 
να αναγράφει επ’ αυτών περιληπτικώς την οδηγία χρήσεως, 
καθώς και κάθε άλλη επισήμανση προς αποφυγή λαθών κατά την 
λήψη ή την χρήση των χορηγούμενων φαρμάκων. 
 
ΑΡΘΡΟ 21 
Ο φαρμακοποιός όταν χορηγεί  τα φάρμακα που αναγράφονται 
σε συνταγές, καθώς και τα άλλα διακινούμενα προϊόντα, οφείλει 
να ελέγχει αν τα χορηγούμενα είδη πληρούν τις νόμιμες 
προδιαγραφές. 
 
 
ΜΕΡΟΣ 2Ο  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 22 
Οι φαρμακοποιοί οφείλουν να αποφεύγουν την προσέλκυση 
πελατείας με ενέργειες και μέσα αντίθετα στην αξιοπρέπεια του 
ανθρώπου και του φαρμακοποιού επιστήμονος και λειτουργού 
της δημόσιας υγείας  (χορήγηση δώρων ή άλλων 
ανταλλαγμάτων). 
 
ΑΡΘΡΟ 23 
Απαγορεύεται στον φαρμακοποιό να αντικαθιστά με άλλα 
φάρμακα τα αναγραφόμενα σε ιατρική συνταγή, ακόμη και αν τα 
χορηγούμενα σε αντικατάσταση των αναγραφομένων 
θεωρούνται κατά την κρίση του μεγαλύτερης και καλύτερης 
θεραπευτικής αξίας χωρίς την έγκριση του ιατρού που εξέδωσε 
την συνταγή. 
 
ΑΡΘΡΟ 24 
Γενικώς, απαγορεύεται στους φαρμακοποιούς με φαρμακείο σε 
λειτουργία, στους δικαιούχους κληρονομικών φαρμακείων και 
στους υπεύθυνους φαρμακοποιούς κληρονομικών φαρμακείων 
τα εξής: 
α)Κάθε πώληση φαρμάκου σε τιμή κατώτερη από την οριζόμενη 
λιανική με τα δελτία τιμών του Υπουργείου Εμπορίου. 
β)Κάθε σύμβαση, πράξη ή συμφωνία που αποσκοπεί σε 
κερδοσκοπία σε βάρος της υγείας των ασθενών και παντός άλλου 
προσώπου. 
γ)Κάθε διανομή ή κατανομή με άλλους του ποσοστού κέρδους 
του φαρμακοποιού. 

δ)Κάθε χορήγηση δώρων ή άλλων ωφελημάτων σε ιατρούς, 
οδοντιάτρους, μαίες, νοσοκόμους ή άλλους μεσίτες για την 
προσέλκυση πελατείας. 
ε)Κάθε παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας του φαρμακείου. 
στ)Κάθε ανταλλαγή με χρήμα ή άλλα είδη, του αναγραφομένου 
φαρμάκου σε συνταγή ασφαλιστικού ταμείου. 
ζ)Κάθε πράξη που μπορεί να προσπορίσει στον πελάτη αθέμιτη 
ωφέλεια. 
η)Κάθε διευκόλυνση σε οποιονδήποτε που μετέρχεται παράνομα 
την φαρμακευτική επιστήμη. 
θ)Κάθε συμφωνία με οποιονδήποτε μετερχόμενο, οποιοδήποτε 
υγειονομικό επάγγελμα προκειμένου να καρπωθούν ωφελήματα 
ο φαρμακοποιός και οι με αυτόν συμφωνούντες σε βάρος της 
υγείας του ασθενούς και κάθε άλλου προσώπου. 
ι)Κάθε χρήση τιμητικού αξιώματος που κατέχει ο φαρμακοποιός 
για προσέλκυση πελατείας. 
κ)Κάθε σύμβαση με ασφαλιστικό ταμείο ή νομικά πρόσωπα που 
παρέχουν φαρμακευτική περίθαλψη με όρους διαφορετικούς από 
αυτούς που έχουν αποδεχτεί ο Π.Φ.Σ. και ο φαρμακευτικός 
σύλλογος του οποίου είναι μέλος ο φαρμακοποιός. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
 
ΑΡΘΡΟ 25 
Α. Απαγορεύεται ρητώς η δια των μέσων μαζικής επικοινωνίας ή 
με άλλο μέσο διαφήμιση των φαρμάκων ή φαρμακευτικών 
ιδιοσκευασμάτων, η προβολή για την προσέλκυση πελατείας 
διαφημιστικών μηνυμάτων που αντιτίθεται στους νόμους και στις 
διατάξεις του παρόντος Κώδικος Φαρμακευτικής Δεοντολογίας. 
 
Β. Η προβολή και διαφήμιση δραστηριοτήτων που αναπτύσσει 
το φαρμακείο, με την δημιουργία ειδικών τμημάτων και 
Καλλυντικών και κυρίως διαιτητικών , ορθοπεδικών ειδών, 
προϊόντων υγιεινής και υγιεινής διατροφής που χαρακτηρίζονται 
γενικά παραφαρμακευτικές δραστηριότητες  και συνιστούν 
τομείς ιδιαίτερης εξειδίκευσης του φαρμακοποιού δεν συνιστά 
αντιδεοντολογική συμπεριφορά εφ’ όσον δεν αναφέρεται και 
στις καθαρώς φαρμακευτικές υπηρεσίες που παρέχει το 
φαρμακείο. Επίσης η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών προς το 
κοινό από τον ίδιο τον φαρμακοποιό , εφ’ όσον αυτός έχει 
εξειδίκευση σε κάποιον τομέα της Υγείας και η διαφήμιση της  
παροχής αυτών των υπηρεσιών δεν συνιστά αντιδεοντολογική 
συμπεριφορά. 
 
ΜΕΡΟΣ 3Ο  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 
 
ΑΡΘΡΟ 26 
Ο φαρμακοποιός απαγορεύεται να παρέχει στους πελάτες του 
ιατρικές συμβουλές και οφείλει να προτρέπει στους ασθενείς 
πελάτες να επισκεφτούν τον ιατρό για τα προβλήματα της υγείας 
τους. 
 
ΑΡΘΡΟ 27 
Οι φαρμακοποιοί οφείλουν να απαντούν με περίσκεψη στις 
ερωτήσεις ασθενών ή των οικείων τους αναφορικά με την φύση 
της νόσου του ασθενούς, την αποτελεσματικότητα των 
χορηγουμένων φαρμάκων από τον ιατρό και την πιθανή πορεία 
της νόσου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 28 
Οι φαρμακοποιοί οφείλουν να απέχουν από κάθε διατύπωση 
γνώμης για την διάγνωση του ιατρού, την πρόγνωση της πορείας 
και τη θεραπεία της ασθένειας. Ιδίως πρέπει να αποφεύγουν τον 
σχολιασμό ενώπιον των ασθενών ή των οικείων τους των 
αποτελεσμάτων των παραϊατρικών εξετάσεων. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 



 
ΑΡΘΡΟ 29 
Οι φαρμακοποιοί πρέπει να διατηρούν καλές σχέσεις με τους  
άλλους υγειονομικούς επιστήμονες και πρέπει να σέβονται την 
ανεξαρτησία αυτών. 
Επίσης πρέπει να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που τείνει να 
βλάψει τον ιατρό έναντι της πελατείας του. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ – ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 30 
Οι φαρμακοποιοί πρέπει να επιδεικνύουν καλή συμπεριφορά και 
ευγενή συμπεριφορά προς τους προσλαμβανομένους βοηθούς 
φαρμακείου. Την αυτή συμπεριφορά και συμφώνως με τις 
διατάξεις του παρόντος κώδικος οφείλουν και οι βοηθοί προς 
τους φαρμακοποιούς. 
 
ΑΡΘΡΟ 31 
1.Οι φαρμακοποιοί που έχουν στο φαρμακείο τους ασκούμενους 
μαθητές, βοηθούς φαρμακείου, φοιτητές φαρμακευτικής και 
πτυχιούχους φαρμακοποιούς για την απόκτηση της αδείας 
ασκήσεως του φαρμακευτικού επαγγέλματος οφείλουν να 
συμπεριφέρονται προς αυτούς όπως ο δάσκαλος προς τους 
μαθητές του. 
 
2.Ο ασκών φαρμακοποιός συγχρόνως με την φαρμακευτική 
εκπαίδευση οφείλει να εμπνεύσει στους ασκούμενους του την 
αγάπη και τον σεβασμό προς το φαρμακευτικό επάγγελμα-
λειτούργημα. 
 
ΑΡΘΡΟ 32 
1.Οι φαρμακοποιοί οφείλουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια 
για τη δημιουργία συναδελφικού πνεύματος και αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ τους. 
2.Κάθε συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ φαρμακοποιών πρέπει 
να είναι ειλικρινής και δίκαιη. 
3.Οι φαρμακοποιοί οφείλουν να συμμετέχουν στις διαδικασίες 
λειτουργίας και λήψης αποφάσεως στα συλλογικά όργανα που 
ανήκουν. 
4.Η πιστή τήρηση των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων 
εφ’όσον αυτές αφορούν αντικείμενα με τα οποία η γενική 
συνέλευση έχει κατά νόμον αρμοδιότητα είναι υποχρεωτική για 
τους φαρμακοποιούς. 
5.Οι φαρμακοποιοί οφείλουν  να αναφέρουν στο πειθαρχικό 
συμβούλιο το συλλόγου τους κάθε ενέργεια συναδέλφου που 
είναι αντίθετη με τους ισχύοντες νόμους και τα άρθρα του 
παρόντος Κώδικα Φαρμακευτικής Δεοντολογίας. 
6.Συνιστά αντιδεοντολογική συμπεριφορά του φαρμακοποιού: 
α)κάθε αστήρικτη καταγγελία που μπορεί να βλάψει άλλον 
φαρμακοποιό, 
β)το να επιδιώκει με λόγια ή έργα, έστω και στις ιδιωτικές του 
συζητήσεις και συναναστροφές, να ζημιώσει τους συναδέλφους 
του. 
7.Πάσα επαγγελματική διαφορά μεταξύ φαρμακοποιών που δεν 
μπορεί να τα τακτοποιηθεί με συνεννοήσεις  μεταξύ  τους 
ενδείκνυται να άγεται προς επίλυση στο φαρμακευτικό σύλλογο 
του οποίου είναι μέλη. 
 
ΑΡΘΡΟ 33 
1.Οι φαρμακοποιοί οφείλουν να μην προτρέπουν τους βοηθούς 
άλλων συναδέλφων τους όπως εγκαταλείψουν αυτούς για να 
τους προσλάβουν οι ίδιοι. 
2.Σε περίπτωση που εργαζόμενος βοηθός φαρμακείου εκφράζει 
την επιθυμία να συνεργασθεί σε άλλο φαρμακείο, τότε ο 
φαρμακοποιός στον οποίο ο βοηθός επιθυμεί να εργασθεί, πρέπει 
να ενημερώσει τον συνάδελφο του, στον οποίο υπηρετεί ο 
βοηθός, για την πρόθεσή του αυτή. Κάθε διαφορά που θα 
προκύψει ενδείκνυται να αχθεί προς επίλυση στο φαρμακευτικό 
σύλλογο. 
 

ΑΡΘΡΟ 34 
Κάθε παράβαση των κανόνων του παρόντος Κώδικος Ελληνικής 
Φαρμακευτικής Δεοντολογίας συνεπάγεται την πειθαρχική δίωξη 
του παραβάτου φαρμακοποιού και την επιβολή των νομίμων 
κυρώσεων από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, ανεξαρτήτως 
άλλων τυχόν κυρώσεων, διοικητικών, ποινικών και αστικών που 
προβλέπονται από τους κείμενους νόμους. 
 
 
2.-ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 312 (16-
9-92) ΦΕΚ    ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Έχοντας  υπ’ όψη:  
 
1.Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 5607/32 (ΦΕΚ 300/Α’/32) 
και της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138/Α/91),  
2.Την αριθμ. 404/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε: 
  
ΑΡΘΡΟ 1 
1.Στο φαρμακείο: 
α)Εκτελούνται οι πάσης φύσεως αναγραφόμενες από τους 
ιατρούς, οδοντίατρους, μαίες και κτηνιάτρους συνταγές και  
β)Πωλούνται λιανικώς φάρμακα, φαρμακευτικά προϊόντα και 
φαρμακευτικές ουσίες, και γενικά τα είδη που αναφέρονται στις 
περιπτώσεις α-ιζ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 1316/83, όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1965/1991, εκτός 
εκείνων που με απόφαση του ΕΟΦ  εξαιρεθούν της δικαιοδοσίας 
των φαρμακείων ως και είδη που επιτρέπονται από άλλες 
διατάξεις νόμων ή αποφάσεων. Επίσης στα φαρμακεία 
πωλούνται ελεύθερα είδη ιατρικής γενικής χρήσεως, καλλυντικά, 
διαιτητικά προϊόντα, γάλατα και τροφές βρεφικής ηλικίας, είδη 
υγιεινής βρεφών, εγκύων και λεχωϊδών, καλλωπισμού, 
ορθοπεδικά είδη και μηχανήματα, ιατρικά εργαλεία, μηχανήματα 
και βοηθήματα. 
 
2.Τα φαρμακεία μπορούν να πωλούν και κτηνιατρικά φάρμακα, 
αλλά στην περίπτωση αυτή  πρέπει να διαθέτουν, για φύλαξη και 
πώληση αυτών, ιδιαίτερη προσθήκη, στην οποία πρέπει να 
αναγράφεται ευκρινώς, με κεφαλαία γράμματα, η φράση 
«ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ». 
3.Η πώληση στα φαρμακεία ξένων αντικείμενων που δεν 
προβλέπονται από τις ανωτέρω 1 και 2 παραγράφους 
απαγορεύεται.  
 
ΑΡΘΡΟ 2 
1.Επί της προσόψεως του καταστήματος των φαρμακείων 
τοποθετείται υποχρεωτικά, εντός φωτεινού πλαισίου, σταυρός 
πρασίνου χρώματος, στο κέντρο του οποίου μπορεί να υπάρχει η 
απεικόνιση του συμπλέγματος φαρμακευτικού σκεύους και 
φιδιού. 
2.Οι φαρμακοποιοί, κατά την ώρα της εργασίας τους 
υποχρεούνται να φορούν λευκή μπλούζα και στην άνω αριστερή 
πλευρά αυτής να φέρει σήμα (κονκάρδα) με το ονοματεπώνυμό 
τους και την ιδιότητά τους. Επίσης λευκές μπλούζες 
υποχρεούνται να φέρουν και οι αδειούχοι βοηθοί φαρμακείου, με 
το ονοματεπώνυμό τους και την ιδιότητά τους. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
1.Τα φαρμακεία απαραίτητα πρέπει να έχουν: 
α)Την ισχύουσα Ελληνική Φαρμακοποιία. 
β)Την διατίμηση φαρμάκων. 
γ)Το βιβλίο αντιγραφής συνταγών (συνταγολόγιο), στο οποίο 
αντιγράφονται αυθημερόν οι ειδικές συνταγές ναρκωτικών 
(δίγραμμες συνταγές), ως επίσης συνταγές ιδιαίτερης 
σοβαρότητας, κατά την κρίση του φαρμακοποιού, που διευθύνει 
το φαρμακείο. Σε περίπτωση τήρησης μηχανογραφικού 
συστήματος στο φαρμακείο, οι προαναφερόμενες συνταγές 
μπορούν να καταχωρούνται σε μηχανογραφικό έντυπο 



θεωρημένο από το αρμόδιο Τμήμα ή Διεύθυνση  Υγείας της 
αρμόδιας Νομαρχίας.  
δ)Βιβλίο ασκουμένων φοιτητών και πτυχιούχων της 
Φαρμακευτικής.  
ε)Βιβλίο μαθητών φαρμακείου, στο οποίο αναγράφεται η κίνηση  
των μαθητών στο φαρμακείο, δηλαδή η ημερομηνία 
αποχώρησης, η επίδοση των μαθητών και η επιμέλειά τους, κατά 
τη κρίση του φαρμακοποιού που έχει την υπεύθυνη διεύθυνση 
του φαρμακείου.  
στ)Βιβλίο Εργαστηρίου, για την αναγραφή των 
παρασκευαζομένων κάθε φορά, σκευασμάτων και αποθέτων 
φαρμάκων, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Φαρμακοποιία, 
εφ’ όσον αναγράφονται σε αυτή, ή γενικότερα σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της επιστήμης αν αυτά δεν αναγράφονται στην 
Ελληνική Φαρμακοποιία. 
ζ)Τα βιβλιάρια ναρκωτικών, για την αναγραφή της κινήσεως 
αυτών. 
η)Επιστημονική Βιβλιοθήκη, τα βασικά βιβλία της οποίας 
ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. 
2.Τα με στοιχεία γ μέχρι ζ βιβλία που αναφέρονται στην 
προηγούμενη παράγραφο πρέπει να είναι θεωρημένη, πριν από 
τη χρησιμοποίηση τους από το τμήμα ή τη Διεύθυνση Υγείας της 
αρμόδιας Νομαρχίας.  
 
ΑΡΘΡΟ 4 
Κάθε φαρμακείο υποχρεούται να είναι εφοδιασμένο με τα 
εξής: 
1.Φάρμακα  
α)Τα καθοριζόμενα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων 
φάρμακα, χημικές ουσίες, και δρόγες, της Ελληνικής 
Φαρμακοποιίας. 
β)Επαρκείς ποσότητες ιδιοσκευασμάτων και σκευασμάτων 
αντιβιοτικών, ορμονούχων, αιμοστατικών, καρδιοτονωτικών, 
αναλγητικών, θεραπευτικών ορών και λοιπών κυκλοφορούντων 
φαρμάκων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινού, σε 
συσχετισμό με την πληθυσμιακή πυκνότητα της περιοχής, τη 
συχνότητα διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων αυτού και γενικά 
την κίνηση εκτελέσεως συνταγών. 
γ)Καθαρό οξυγόνο σε μεταλλικές φιάλες, έτοιμο για χρήση, μαζί 
με τ’ απαραίτητα εξαρτήματα, για τη χρησιμοποίηση του από τον 
ασθενή. 
δ)Τα από το Κρατικό Μονοπώλιο  Ναρκωτικών νομίμως 
κυκλοφορούνται ναρκωτικά στις ποσότητες που ορίζονται κάθε 
φορά με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας  και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
ε)Διάφορα προϊόντα υγειονομικής χρήσεως, όπως σύριγγες, 
θερμόμετρα, κλύσματα, θερμοφόρες, παγοκύστες, καθετήρες, 
συσκευές μεταγγίσεως, βελόνες ενέσεων κ.λ.π. 
Η ύπαρξη των παραπάνω ειδών σε επαρκείς ποσότητες και η 
ποικιλία του θα ελέγχονται πάντοτε, τόσο τατά την αρχική 
επιθεώρηση του φαρμακείου, όσο και κατά τις περιοδικές 
επιθεωρήσεις του, από τα αρμόδια όργανα επιθεωρήσεως του 
Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  
2.Όργανα  και σκεύη. 
α)Τουλάχιστον δύο (2) ζυγούς, μετά των αναγκαίων σταθμών, 
κατά το δεκαδικό σύστημα. Ένα ευπαθή για ζύγιση  
μικροποσοτήτων, με ευπάθεια 0,005 (5 χιλιοστών) του 
γραμμαρίου και ένας μικρότερης  ευπάθειας για τη ζύγιση 
μεγαλυτέρων ποσοτήτων μέχρι 20 γραμμάρια. Επίσης ένα ζυγό 
για τη ζύγιση ουσιών, υγρών και στερεών, και σε ποσότητες άνω 
του κιλού. 
β)Ιγδία πορσελάνης, λαβίδες, σπαθίδες, κάψες, χωνιά, 
ογκομετρικού σωλήνες, δοκιμαστικούς σωλήνες, ηθμούς και 
γενικά κάθε σκεύος, ώστε να μπορεί να εκπληρώνει απρόσκοπτα 
τον προορισμό του.  
γ)Ηλεκτρικό ψυγείο. 
δ)Χρηματοκιβώτιο, σε μόνιμη βάση και ικανού βάρους, ή 
εντοιχισμένο σιδηροκιβώτιο, που θα είναι και ασφαλισμένο και 
στις δυο περιπτώσεις, με κλειδιά ασφαλείας ή συνδυασμό 
γραμμάτων ή αριθμών, για τη φύλαξη των ναρκωτικών, για την 
οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο αδειούχος φαρμακοποιός. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Απογορεύεται η ύπαρξη και λειτουργία μέσα στα φαρμακεία 
χημικών ή μικροβιολογικών εργαστηρίων, η οπτικών τμημάτων, 
εκτός αν υπάρχει ειδική προς τούτο άδεια. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
1.Οι προσθήκες του φαρμακείου πρέπει να είναι καλής 
κατασκευής και εμφάνισης. 
2.Τα υπάρχοντα στο φαρμακείο φάρμακα πρέπει να φυλάσσονται 
μέσα στις προσθήκες ή τα συρτάρια αυτού, κατά τρόπο που να 
εξασφαλίζει τη καλή φύλαξη τους.  
α)Τα χημικά και οι δρόγες φυλάσσονται σε κατάλληλα δοχεία, 
στην εξωτερική επιφάνεια των οποίων θα αναγράφεται  ελληνικά 
ή λατινικά η ονομασία του περιεχομένου προϊόντος. 
Η αποθήκευση χημικών φαρμάκων και δρογών πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στην Ελληνική 
Φαρμακοποιία. 
4.Τα φάρμακα που αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα 
τοποθετούνται σε ιδιαίτερο                 
ερμάριο. 
 
Πίνακας Φαρμάκων φυλασσομένων μετά προσοχής  
1.   Acidum 
aceticum  

25. Hydrargyrum  49.Pilocarpinum 
hydrochloricum 

2.   Acidum 
arenicosum 

26. Hydrargyrum 
benzoicum  

50. Plumbum aciticum 

3.   Acidum 
hydrochloricum  

27.Hydrargyrum 
bichloratum  

51. Podophyllinum 

4.   Acidum 
nitricum 

28. Hydrargyrum 
bijodatum  

52. Pulv. Ipecacuanhae 

5.   Acidum 
sulfruricum 

29. Hydrargyrum 
chloratum  

53. Quajacolum 
liquidum 

6.   Andrenalinum 30. Hydrargyrum jodatum 54. Santoninum 
7.   Aether  31.Hydrargyrum 

oxycyanatum  
55.Scopolaminum 
hydrobromicum 

8.Apomorphinum 
hydrochloricum 

32. Hydrargyrum 
oxydatum  

56. Secale Cornutum 

9.   Aqua 
Laurocerasi 

33. Hydrargyrum 
paecipitatum album 

57. Semen Strychni 

10. Aqua phenolata 
(Aq.Carbolica) 

34.Hydrargyrum 
hydrochloricum  

58. Sparteinum 
sulfuricum 

11. Argentum 
nitricum  

35. Iodoformium  59. Stophantinum 

12. Atropinum 
sulfuricum  

36. Iodum  60. Stychninum 
nitricum 

13. Chloralum 
hydratum  

37. Kalium hydricum 61. Theobrominum 

14. Chloroformium  38. Kalium 
hypermanganicum  

62. Tinctura 
Belladonnae 

15. Coffeinum  39. Kreosotum 63. Tinctura Crosi 
16. Cresolum  40. Natrium arsenicicum 64. Tinctura Digitalis 
17. Curpum  
solfuricum  

41. Natrium casodylicum 65. Tinctura Strychni 

18. Emetinum 42. Natrium hydricum 66. Veratrinum 
19. Ergotimum 
(extract.Secal 
cornut.) 

43.Nitroglycerinum Solut   
(Trintirin 1%) 

67. Zincum chloratum  

20. Extractum 
Belladonnae 

44. Novocainum 68. Zincum 
phosphoratum 

21. Extractum 
Ipecacuanhae fluid 

45. Oleum Sinapis 69. Zincum sulfuticum 

22. Extractum 
Strychni 

46. Phenacetinum 70. Zincum 
velerianicum  

23. Folium 
Belladonnae 

47. Pherolum  

24. Formaldehydum 48.Physostigmizum 
salicylicum 

 

 
5.Τα ιδιοσκευάσματα   και τα τυποποιημένα φαρμακοτεχνικά 
σκευάσματα φυλάσσονται στο  φαρμακοπωλείο, σύμφωνα με  τις 
υποδείξεις της επιστήμης και των οδηγιών του παρασκευαστού 
που αναγράφονται στη συσκευασία αυτών. 



 
ΑΡΘΡΟ 7 
1.Το φαρμακείο πρέπει να συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις 
και τους όρους του Υγειονομικού Κανονισμού, ως προς την 
ύδρευση, αποχέτευση, χώρους υγιεινής κ.λ.π. 
2.Στο φαρμακοπωλείο εκτός από τις προσθήκες πρέπει να 
υπάρχει κατάλληλη τράπεζα (πάγκος)  για την εκτέλεση των 
συνταγών. 
3.Στο εργαστήριο του φαρμακείου, που αποτελεί ανεξάρτητο 
χώρο κυρίας χρήσης, ευρίσκεται τράπεζα εργασίας για την 
Παρασκευή των Γαληνικών φαρμάκων και των διαφόρων 
φαρμακευτικών συσκευασιών και είναι οπλισμένο με νεροχύτη 
και προσθήκες με συρτάρια.  
Στο εργαστήριο φυλάσσονται οι χημικές ουσίες, τα απόθετα 
φάρμακα, τα αντιδραστήρια και τα όργανα και σκεύη που 
χρησιμοποιούνται για την Παρασκευή των παραπάνω προϊόντων. 
Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει συσκευές για θέρμανση 
ουσιών. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του εργαστηρίου ως 
αποθήκης και η τοποθέτηση σ’ αυτό αντικειμένων ξένων προς τις 
εργαστηριακές ανάγκες του φαρμακείου. 
4.Το φαρμακοπωλείο και το εργαστήριο του φαρμακείου πρέπει 
να διατηρούνται σε απόλυτη καθαριότητα και τάξη. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 
1.Οι συνταγές των ιατρών που ασκούν νομίμως την ιατρική στην 
Ελλάδα, εκτελούνται υποχρεωτικά, αποκλειστικά και μόνο στα 
λειτουργούντα φαρμακεία. 
2.Κάθε συνταγή πρέπει να φέρει με έντυπα στοιχεία το 
ονοματεπώνυμο του ιατρού, την ειδικότητα του, τη διεύθυνσή 
του και το τηλέφωνο του, ως επίσης την ημερομηνία εκδόσεως 
της, την υπογραφή του και την σφραγίδα του. 
3.Συνταγές στις οποίες αναγράφεται δόση μεγαλύτερη της 
αναγραφόμενης στη φαρμακοποιία ανωτάτης επιτρεπομένης 
θεραπευτικής δόσεως εκτελούνται μόνον, αν η αναγραφόμενη 
συνταγή δόση υπογραμμίζεται από τον ιατρό και τίθεται σ’ αυτή 
το σημείο: (1), μετά νέας υπογραφής του ιατρού. Σε περίπτωση 
αμφιβολιών, ως προς την γνησιότητα της συνταγής, το είδος του 
χορηγούμενου φαρμάκου και την ποσότητα αυτού, ο 
φαρμακοποιός οφείλει πριν την εκτέλεση αυτής, να 
επικοινωνήσει με τον εκδόσαντο αυτήν ιατρό και αν δεν τον 
ανεύρει  να θέσει δόση που να μην υπερβαίνει την ανώτατη από 
αυτή που ορίζεται στην φαρμακοποιία, ή να χορηγήσει το 
αναγραφόμενο ιδιοσκεύασμα σε ποσότητα της μικρότερης 
κυκλοφορευούσης συσκευασίας, ή της μικρότερης σε 
περιεκτικότητα δραστικής ουσίας, μορφής, με την υποχρέωση 
πάντοτε να ειδοποιήσει εγκαίρως τον ιατρό που εξέδωσε αυτή.   
Αν η συνταγή είναι δυσανάγνωστη, ή όταν ο φαρμακοποιός 
βάσιμα υποπτεύεται ότι έγινε λάθος κατά την σύνταξή της, ο 
ίδιος οφείλει προς την εκτέλεση της να συνεννοηθεί με τον ιατρό 
που την εξέδωσε. 
4.Κατά την εκτέλεση συνταγών των ασφαλισμένων και των 
μελών αυτών, του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Οργανισμών 
και Ταμείων, εφαρμόζονται, επί πλέον και οι ειδικοί             όροι 
της μετ’ αυτών συμβάσεως, εφ’ όσον αυτοί δεν αντιβαίνουν στις 
διατάξεις του παρόντος. 
     
ΑΡΘΡΟ 9 
Οι συνταγές εκτελούνται από τον αδειούχο φαρμακοποιό, ή τον 
νόμιμο αντικαταστάτη του. 
Ο φαρμακοποιός που εξετέλεσε τη συνταγή υπογράφει και 
σφραγίζει αυτή με την προσωπική του σφραγίδα. 
 
ΑΡΘΡΟ 10 
Οι θεσπιζόμενες με το παρόν διάταγμα υποχρεώσεις, 
επιβάλλονται και επί των φαρμακείων που λειτουργούν από την 
έναρξη της ισχύος του εν λόγω διατάγματος. Κατ’ εξαίρεση οι 
αδειούχοι – υπεύθυνοι φαρμακοποιοί των λειτουργούντων 
φαρμακείων υποχρεούνται να συμμορφωθούν προς την κατά την 
παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος υποχρέωση, καθώς και προς 
τις υποχρεώσεις των παρ.2 και 4 του άρθρου 4 του Ν. 1963/1991,  
μέχρι 31.12.1993. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
Από τις ισχύος του παρόντος καταργούνται: 
Τα άρθρα 9, 10 και 11 του Π.Δ/τος 3/1930 (ΦΕΚ 367/Α’/30) 
«περί καταρτισμού των φαρμακείων». 
Το Β’ Δ/γμα 675/1968 (ΦΕΚ 239/Α’/68) «περί οργανώσεως και 
συγκροτήσεως των φαρμακείων». 
Το άρθρο 2 του Π.Δ/τος 1131/80 (ΦΕΚ 284/Α’/90) «περί του 
τρόπου διαθέσεως φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων κ.τ.λ.» 
Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και των Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του 
παρόντος Διατάγματος. 
    
   
3.-ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ) 
 
ΑΡΘΡΟ 1 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
 

1.- Αντικαθίσταται από άρθρο 14 παρ. 1 
του ν. 3457/2006* (ΦΕΚ Α' 93/2006) 
 
2.Για την απόκτηση της άδειας ιδρύσεως φαρμακείου απαιτείται 
ο αιτών να έχει τα κατωτέρω προσόντα, που αποδεικνύονται με 
τα υποβαλλόμενα αντίστοιχα πιστοποιητικά των αρμόδιων 
αρχών: 
α) Την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός των Κρατών – 
Μελών της Ε.Ο.Κ. 
β) Πτυχίο φαρμακευτικής σχολής και άδεια ασκήσεως της 
φαρμακευτικής στην Ελλάδα. 
γ) Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να 
έχει νομίμως απαλλαγή από αυτές. 
δ) Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή 
ή κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα 
κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση για πράξεις που έχουν 
σχέση με την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος, 
κιβδηλεία, παραχάραξη, παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 
του Ν.1729/1987 (ΦΕΚ 144Α’ ) και καθ’ υποτροπήν του άρθρου 
11 του ίδιου νόμου ή να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για 
κακούργημα ή καθ’ υποτροπήν για πλημμέλημα για το οποίο 
επεβλήθη η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων ή να μην 
έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα, για κάποιο από τα 
παρακάτω αδικήματα. 
3.Δεν χορηγείται άδεια ιδρύσεως φαρμακείου σε 
φαρμακοποιούς: 
α)Που λαμβάνουν σύνταξη για λόγους υγείας ή το ανώτατο όριο 
της σύνταξης που απονέμεται από το Δημόσιο, το Τ.Σ.Α.Υ. ή 
από οποιονδήποτε άλλον φορέα κοινωνικής ασφαλίσεως ή που 
έχουν τις προς τούτο προϋποθέσεις, έστω και αν παρατήθησαν ή 
παραιτήθησαν από το δικαίωμα λήψης συντάξεως. 
β)Που έχουν τιμωρηθεί για παραβάσεις της φαρμακευτικής 
νομοθεσίας με οριστική ανάκληση της άδειας ιδρύσεως του 
φαρμακείου ή της φαρμακαποθήκης. 
4.Οι άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείων και 
φαρμακαποθηκών φαρμακοποιών, που κατεδικάσθησαν  με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση σε ένα από τα αδικήματα που 
αναφέρονται στην περ. δ’ της παρ. 2, ανακαλούνται με απόφαση 
του αρμόδιου νομάρχη. 
5.Δεν χορηγείται άδεια ιδρύσεως φαρμακείου σε φαρμακοποιούς 
που έχουν συμπληρώσει το 70ο  έτος της ηλικίας τους. Άδειες 
ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, που 
ανήκουν σε φαρμακοποιούς που έχουν συμπληρώσει το 70ο  έτος 
της ηλικίας τους, ανακαλούνται με πράξη της αρμόδιας αρχής. Η 
ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1-1-2005. (τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 19, παρ. 14 του ν. 3106/2003). 
 
 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 2 

 
καταργείται όλο το άρθρο και 
αντικαθίσταται από άρθρο 13, παρ. 1 
ν.3457/2006* (ΦΕΚ Α' 93/2006) 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ 
1.Οι άδειες ιδρύσεως του φαρμακείου χορηγούνται βάση της 
ημερομηνίας επιδόσεως της αιτήσεως στην αρμόδια αρχή. 
2.Μεταξύ φαρμακοποιών, που επέδωσαν αίτηση για 
συγκεκριμένο δήμο ή κοινότητα την ίδια μέρα, προτιμάται κατά 
την εξής σειρά: 
α)Εκείνος που δεν έχει άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας 
φαρμακείου σε άλλο δήμο ή κοινότητα. 
β)Εκείνος που  έχει αρχαιότερη άδεια εξασκήσεως του 
φαρμακευτικού επαγγέλματος, κατά την έννοια των διατάξεων 
του σχετικού νόμου και ο οποίος δεν έχει λάβει προηγουμένως 
άλλη άδεια ιδρύσεως φαρμακείου. 
γ)Εκείνος που προηγείται στη λήψη του πτυχίου της 
φαρμακευτικής σχολής του πανεπιστημίου και σε περίπτωση 
συγχρόνου λήψεως του πτυχίου, εκείνος που έχει μεγαλύτερο 
βαθμό. 
δ)Ο πολύτεκνος ή το τέκνο πολύτεκνης οικογένειας. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
Προδιαγραφές ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου: 
1.Το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και χορηγείται δια χειρός 
φαρμακοποιού. 
2.Το φαρμακείο πρέπει να είναι ανεξάρτητο κατάστημα, να 
διαθέτει επαρκή φυσικό και τεχνητό φωτισμό, αερισμό, 
αποχέτευση, κλιματισμό και να είναι γενικά σύμφωνο προς τις 
διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (Γ.Ο.Κ.) 
3.Το κατάστημα του φαρμακείου, που δύναται να είναι και 
πολυώροφο, χωρίζεται στα εξής τμήματα: 
α)Το φαρμακοπωλείο, λειτουργεί στο ισόγειο του καταστήματος, 
είναι χώρος κύριας χρήσεως και το ελάχιστο καθαρό εμβαδόν 
του πρέπει να είναι  30τ.μ., όταν στο κατάστημα συστεγάζονται 
και λειτουργούν από (1) μέχρι (3) φαρμακεία. 
Για κάθε επιπλέον φαρμακείο που συστεγάζεται στο κατάστημα, 
το εμβαδόν του φαρμακοπωλείου προσαυξάνεται κατά 5τ.μ. 
Το φαρμακοπωλείο είναι ο χώρος εξυπηρέτησης  του κοινού, στο 
οποίο φυλάσσονται τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα μέσα σε 
ράφια και συρτάρια. Στο φαρμακοπωλείο δύναται να 
λειτουργούν σε ξεχωριστές προσθήκες ή σε άλλους χώρους του 
καταστήματος του φαρμακείου, εκτός του φαρμακευτικού 
εργαστηρίου, τμήματα με τα επιτρεπόμενα να πωλούνται στο 
φαρμακείο είδη. 
β)Το φαρμακοτεχνικό εργαστήριο που το ελάχιστον εμβαδόν του 
πρέπει να είναι 10τ.μ. και να αποτελεί ανεξάρτητο χώρο κύριας 
χρήσεως από λείες επιφάνειες, καλώς φωτιζόμενο, στο οποίο 
παρασκευάζονται τα φαρμακοτεχνικά σκευάσματα. 
γ)Η αποθήκη, στην οποία φυλάσσονται όλα τα προϊόντα που 
νομίμως διαθέτει το φαρμακείο και που πρέπει να είναι εμβαδού 
τουλάχιστον 5τ.μ. 
δ)Τουαλέτα, που πρέπει να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ισχύοντος υγειονομικού κανονισμού. 
Το φαρμακοτεχνικό εργαστήριο δύναται να είναι και στο 
ανώγειο (εξώστη), με την προϋπόθεση όμως να αποτελεί ενιαίο 
κτίσμα με το ισόγειο φαρμακοπωλείο, με το οποίο θα 
επικοινωνεί με ευρεία κλίμακα, η δε  αποθήκη και η τουαλέτα 
δύναται να είναι και στο υπόγειο του καταστήματος και σε 
περίπτωση πολυώροφου καταστήματος, σε κάποιον από του 
ορόφους του. 
4.Το κατάστημα του φαρμακείου πρέπει να διαθέτει σύστημα ή 
επαρκή μέσα πυρασφάλειας και να προστατεύεται με ρολά 
ασφαλείας. Επίσης στη πρόσοψη αυτού πρέπει να υπάρχει 
θυρίδα ανάρτησης πινάκων εφημερευόντων και 
διανυκτερευόντων φαρμακείων, με επαρκή φωτισμό και ειδική 

θυρίδα ασφαλείας εξυπηρετήσεως του κοινού κατά τις 
διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις.  
5.Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του 
Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
δύναται να καθορίζονται ειδικότερα η οργάνωση και 
συγκρότηση των φαρμακείων και ιδιαίτερα τα τεχνικά και 
επιστημονικά όργανα και τα έπιπλα που πρέπει να διαθέτει αυτό, 
καθώς και τα πωλούμενα από αυτά είδη. Μέχρι την έκδοση 
αυτών διατηρούνται σε ισχύ οι κείμενες σχετικές διατάξεις.  
 
ΑΡΘΡΟ 5 
Δικαιολογητικά χορηγήσεως άδειας λειτουργίας φαρμακείου  
1. Για την χορήγηση της κατά το άρθρο 9 του Ν. 5607/1932 
(ΦΕΚ 300 Α’) άδεια λειτουργίας φαρμακείου πρέπει να 
υποβληθούν από τον αιτούντα, μαζί με τη σχετική αίτηση για 
επιθεώρηση του καταστήματος, όπου θα λειτουργήσει το 
φαρμακείο, τα εξής δικαιολογητικά:  
α) Βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής, ότι το 
κατάστημα όπου θα λειτουργήσει το φαρμακείο, δεν είναι 
αυθαίρετο και δεν περιλαμβάνει αυθαίρετες κατασκευές ή 
προσθήκες. 
β) Αντίγραφο συμφωνητικού μισθώσεως από τον αιτούντα 
φαρμακοποιό του καταστήματος, όπου θα λειτουργήσει το 
φαρμακείο, ή πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το 
αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.  
γ) Σχέδιο κατόψεως του καταστήματος, στο οποίο να φαίνονται 
οι καθαρές διαστάσεις του. 
δ)Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής σε κλίμακα 
1:200, στο οποίο θα σημειώνονται τα φαρμακεία που 
ευρίσκονται σε απόσταση μέχρι (100) μέτρων από το υπό 
λειτουργία φαρμακείο. 
ε) Βεβαίωση της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι το 
κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή 
πυροσβεστικά μέσα. 
2.Τα δικαιολογητικά με στοιχεία γ’ και δ’ πρέπει να 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’) του μηχανικού που τα συνέταξε για την 
ακρίβεια αυτών. 
 
ΑΡΘΡΟ 6** 
 

 οι παράγραφοι 1,2 του άρθρου 7 , του ν. 
328/76 όπως ίσχυαν με τις παρ. 1 και 2 
του άρθρο 6 του ν.1963/91, 
αντικαθίστανται από το άρθρο 13 , παρ. 2 
του ν. 3457/2006* (ΦΕΚ Α' 93/2006) και 
καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 
328/76 όπως αυτή ίσχυε με την παρ. 3 του 
άρθρου 6 του ν.1963/91. 
 
4.Οι περί αποστάσεων διατάξεις των προηγουμένων 
παραγράφων δεν έχουν εφαρμογή: 
α) σε περίπτωση μεταφοράς φαρμακείου που λειτουργεί ή 
λειτουργούσε στο ίδιο κατάστημα περισσότερο από πέντε (5) 
χρόνια , όταν η μεταφορά αυτή γίνεται λόγω τελεσίδικης 
εξωστικής δικαστικής αποφάσεως για ανοικοδόμηση, ιδιόχρηση 
ή κατεδάφιση και  
β) η περίπτωση β' του άρθρου 6, ν.1963  καταργείται με τον 
ν.2955/2-11-2001 (ΦΕΚ 256) (αρ.11, εν.θ.αρ.5). 
5.Οι αποστάσεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου 
μειώνονται στο μισό για τα φαρμακεία, τα λειτουργούντα  πέραν 
της πενταετίας, σε δήμους ή κοινότητες όπου υπάρχουν κέντρα 
εκδόσεως ή ελέγχου συνταγών, που καθορίζονται με απόφαση 
του νομάρχη και μέχρι απόσταση 200 μέτρων από το κτίριο 
αυτών, η δε απόσταση μετράται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 
6.Δήμοι και κοινότητες γύρω από την ευρύτερη περιοχή των 
Δήμων Αθηναίων ή Θεσσαλίας δύναται να αποτελέσουν μετ’ 



αυτών ενιαίες φαρμακευτικές περιφέρειες, με προεδρικά 
διατάγματα, που εκδίδονται εφάπαξ με πρόταση του Υπουργού 
Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά 
προηγούμενη γνώμη των γενικών συνελεύσεων των 
φαρμακευτικών συλλόγων Αττικής ή Θεσσαλονίκης. Στις ενιαίες 
φαρμακευτικές περιφέρειες Αθηνών ή Θεσσαλονίκης επιτρέπεται 
η μεταφορά των νομίμως εντός αυτών λειτουργούντων 
φαρμακείων.  
 
ΑΡΘΡΟ 7 
Συστέγαση φαρμακείων  
Το άρθρο 12 του Ν. 5607/1932 (ΦΕΚ 300 Α’), όπως 
αντικαταστήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, 
αντικαθίσταται ως εξής: 
1.Με απόφαση του νομάρχη μετά από γνώμη του οικείου 
φαρμακευτικού συλλόγου δύναται να επιτραπεί η συστέγαση στο 
ίδιο κατάστημα περισσότερων του ενός υπό ίδρυση φαρμακείων, 
εφ’ όσον χωροταξικά δεν παρακωλύεται η εξυπηρέτηση του 
κοινού και δεν έχει δηλωθεί η λειτουργία σε συγκεκριμένο 
κατάστημα νεοϊδρυόμενου φαρμακείου ή η μεταφορά 
φαρμακείου που ήδη λειτουργεί σε άλλη θέση, σε απόσταση 
μικρότερη των φαρμακείων ή των αδειών ιδρύσεως αυτών που 
πρόκειται να συστεγασθούν. Στην περίπτωση αυτή η 
ολοκλήρωση της ιδρύσεως του φαρμακείου με τη λήψη άδειας 
λειτουργίας και η πραγματοποίηση της μεταφοράς πρέπει να 
γίνει σε χρονικό διάστημα 60 ημερών, αν δε παρέλθει άπρακτη η 
προθεσμία αυτή, η δηλωθείσα ίδρυση και η μεταφορά δεν 
αποτελούν κώλυμα για την έγκριση της αιτούμενης 
συστεγάσεως. Ομοίως μπορεί να επιτραπεί η συστέγαση 
φαρμακείων υπό ίδρυση με λειτουργούντα φαρμακεία καθώς και 
λειτουργούντων φαρμακείων μεταξύ τους.  
Επίσης επιτρέπεται η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα 
φαρμακαποθηκών υπό ίδρυση, λειτουργουσών και υπό ίδρυση με 
λειτουργούσες φαρμακαποθήκες. 
2.Οι αδειούχοι φαρμακοποιοί των συστεγασμένων φαρμακείων 
και φαρμακαποθηκών είναι συνυπεύθυνοι για κάθε παράβαση 
νόμου, καθώς και για την αυτοπρόσωπη διεύθυνση και την 
κανονική λειτουργία των φαρμακείων και των φαρμακαποθηκών 
τους και υποχρεούνται να αναγράφουν τα ονοματεπώνυμά τους 
στις προσθήκες και τις επιγραφές αυτών. 
3.Η συστέγαση μεταξύ φαρμακείων που λειτουργούν και μεταξύ 
λειτουργούντων φαρμακείων με υπό ίδρυση, που δεν έχουν λάβει 
άδεια λειτουργίας , επιτρέπεται ανεξάρτητα από την απόσταση 
που έχουν αυτά από άλλο φαρμακείο ή από συστεγαζόμενα.  
4.Τα  κατά την παρ. 1 συστεγαζόμενα φαρμακεία θεωρούνται, 
για τον καθορισμό του αριθμού των φαρμακείων, ως 
λειτουργούντα χωριστά και υποχρεούνται σε ιδιαίτερη 
διημέρευση και διανυκτέρευση.  
5.Άδειες για την συστέγαση φαρμακείων ή σύσταση εταιρείας 
εκμεταλλεύσεως των φαρμακείων αυτών στο εξής χορηγούνται 
μόνο σε φαρμακεία και φαρμακαποθήκες που πληρούν τις 
προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας. 
6.Σε περίπτωση συνταξιοδοτήσεως, παραιτήσεως για λόγους 
υγείας ή θανάτου του φαρμακοποιού, στο κατάστημα του οποίου 
εγκρίθηκε ή εγκρίνεται συστέγαση, σύμφωνα με τις 
προηγούμενες παραγράφους, δεν έχουν εφαρμογή, λυομένης της 
συστεγάσεως, για τους παραμένοντες σ’ αυτό φαρμακοποιούς οι 
περί εμβαδού και αποστάσεων διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του 
παρόντος νόμου. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 
προαναφερθείσα συστέγαση δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις της 
παρ. 5 του παρόντος άρθρου και οι περιορισμοί του άρθρου 2, 
για τον δηλώνοντα, κατά την υποβολή της αιτήσεως για 
χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου, ότι θα συστεγασθεί μετά 
των ανωτέρω και των κληρονόμων, κατά νόμο δικαιούχων της 
άδειας, οι οποίοι δηλώνουν την αποδοχή τους εγγράφως επί του 
φύλλου της αιτήσεως.  
Αν το εμβαδόν του φαρμακείου στις πιο πάνω περιπτώσεις είναι 
μικρότερο του οριζόμενου στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου, 
τότε η συστέγαση και η αποσυστέγαση, που προαναφέρεται, 
μπορεί να γίνει μία φορά. 
Το φαρμακευτικό εργαστήριο μπορεί να είναι και σε ανώγειο, η 
δε αποθήκη και η τουαλέτα μπορούν να είναι και σε υπόγειο ή 
ανώγειο χώρο του φαρμακείου. Όλοι αυτοί οι χώροι πρέπει να 

επικοινωνούν με το κύριο κατάστημα, σύμφωνα όμως πάντοτε με 
τον ισχύοντα Γ.Ο.Κ. 
7.Τα κατά το παρόν άρθρο συστεγαζόμενα φαρμακεία 
λειτουργούν υποχρεωτικά με τη μορφή ομόρρυθμης εταιρείας, 
που συνιστάται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, οριζομένων 
συνδιαχειριστών όλων των συμμετεχόντων στη συστέγαση 
φαρμακοποιών και εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων 
των παρ. 2,3,4,5 και 7 του άρθρου 17 του Ν. 5607/1932, όπως 
τούτο αντικαταστήθηκε και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 του Ν. 
328/1976 και 14 του Ν. 1821/1988 (ΦΕΚ 271 Α’). 
8.Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 33 του 
Ν. 5607/1932, όπως τούτο τελικά αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 
της παρ. Ζ’ του άρθρου 58 του Ν. 1539/1985, (ΦΕΚ 64 Α’) 
προστίθεται η φράση: ή επί συστεγασμένων φαρμακείων με την 
επίβλεψη του ετέρου των συστεγαζομένων φαρμακοποιού. 
9. Οι θέσεις φαρμακείων που λειτουργούν νόμιμα , οι οποίες 
καταργούνται λόγω συστέγασης των αδειούχων φαρμακοποιών 
και συμμετοχής τους σε εταιρεία φαρμακείων, εξακολουθούν να 
είναι δεσμευμένες και να παράγουν όλες τις νόμιμες συνέπειες 
για χρονικό διάστημα ενός έτους από την έκδοση της απόφασης 
του αρμόδιου Νομάρχη , με την οποία εγκρίνεται η συστέγαση 
των φαρμακείων.  
  
ΑΡΘΡΟ 8 
Εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείων 
1.Με απόφαση του νομάρχη, εφ’ όσον χωροταξικά δεν κωλύεται 
εξυπηρέτηση του κοινού, δύναται να επιτραπεί η σύσταση 
εταιρειών εκμετάλλευσης φαρμακείων, που λειτουργούν ως 
ατομικά, εταιρικά και συστεγαζόμενα. 
2.Η εταιρεία μετά την έκδοση από το νομάρχη εγκριτικής 
απόφασης, συνιστάται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, στο οποίο 
θα μνημονεύεται ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης του 
νομάρχη. Κυρωμένα δε αντίγραφα αυτού υποβάλλονται, μέσα σ’ 
ένα μήνα από την καταχώρηση στα βιβλία του οικείου 
πρωτοδικείου, στο τμήμα ή τη διεύθυνση υγιεινής της νομαρχίας 
και στο φαρμακευτικό σύλλογο, του οποίου είναι μέλη οι 
μετέχοντες στην εταιρεία φαρμακοποιοί. Σε περίπτωση μη 
τηρήσεως των ανωτέρων ανακαλείται η εγκριτική απόφαση του 
νομάρχη. Η ανακλητική πράξη, με μέριμνα του οικείου νομάρχη, 
κοινοποιείται στο οικείο πρωτοδικείο για τη σημείωση της στην 
οικεία καταχώρηση. 
3.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του 
Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
καθορίζονται: 
α)Η μορφή της εταιρείας  
β)Τα δικαιολογητικά, που θα πρέπει να υποβάλλονται στο τμήμα 
ή τη διεύθυνση υγιεινής της αρμόδιας νομαρχίας, για την έγκριση 
της συστάσεως της εταιρείας. 
γ)Η διαχείριση, η εκπροσώπηση της εταιρείας, ο διακριτικός 
εμπορικός τίτλος, που θα τίθεται μετά τη λέξη «φαρμακείο» και 
το ονοματεπώνυμο του φαρμακοποιού ή των φαρμακοποιών. 
δ)Οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιαίτερων χώρων,  
εκτός των καταστημάτων των μετεχόντων στην εταιρεία 
φαρμακείων, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των αναγκών 
αυτών. 
ε)Η έδρα, η χρονική διάρκεια της εταιρείας, που μπορεί να 
παρατείνεται με την αυτή διαδικασία, καθώς και τα επιτρεπόμενα 
ποσοστά συμμετοχής στην εταιρεία.  
στ)Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη σύσταση και λειτουργία 
των εταιρειών. 
ζ) Οι συνέπειες και ο τρόπος εφαρμογής των επιβαλλόμενων 
διοικητικών , συμβατικών και πειθαρχικών κυρώσεων σε βάρος 
των φαρμακοποιών – μετόχων τα φαρμακεία μετέχουν στην Ε.Φ.   
 
ΑΡΘΡΟ 9 
Εφημερίες φαρμακείων  
1.Οι κατά το άρθρο 22 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α’) πίνακες 
διημερεύσεως και διανυκτερεύσεως των φαρμακείων της 
περιοχής κάθε φαρμακευτικού συλλόγου συντάσσονται με τη 
φροντίδα και ευθύνη αυτού, ισχύουν για ένα χρόνο και είναι 
υποχρεωτική για τα περιλαμβανόμενα σ’ αυτούς μέλη τους. Ο 
αριθμός των φαρμακείων που διημερεύουν κατά το Σάββατο 



ορίζεται υποχρεωτικά σε 20% του αριθμού των λειτουργούντων 
φαρμακείων.  
2.Της υποχρεώσεως των εφημεριών απαλλάσσονται μετά από 
απόφαση του νομάρχη προσκαίρως ή οριστικώς, οι 
φαρμακοποιοί, για τους οποίους συντρέχουν σοβαροί λόγοι 
υγείας, αποδεικνυόμενοι με πιστοποιητικό νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων, ή άλλοι σοβαροί λόγοι, για τους οποίους, θα εκφέρει 
γνώμη ο οικείος φαρμακευτικός σύλλογος.  
3.Στο άρθρο 22 του Ν. 1483/1984, όπως συμπληρώθηκε με την 
παράγραφο β’ του άρθρου 41 του Ν. 1892/1990, προστίθεται 6η 
παράγραφος ως εξής: 
«6.Τα φαρμακεία των νησιωτικών περιοχών και ιαματικών 
λουτροπόλεων δύναται αν λειτουργούν πέραν από τις κανονικές 
ώρες λειτουργίας και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, μετά από 
σχετική απόφαση του οικείου νομάρχη. Η ισχύς της παραγράφου 
αυτής αρχίζει από της δημοσιεύσεις του νόμου».  
4.Οι παραβάτες των περί διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων 
διατάξεων, πλην των προβλεπομένων  ποινικών και πειθαρχικών 
κυρώσεων, τιμωρούνται με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, με 
πρόστιμο από 30,000 μέχρι 150,000 δραχμές και, σε περίπτωση 
υποτροπής, με πρόσκαιρο κλείσιμο, του φαρμακείου από πέντε 
(5) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες.  
 
ΑΡΘΡΟ 10 
Φαρμακευτική Γνωμοδοτική Επιτροπή 
1.Στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων συνιστάται Φαρμακευτική Γνωμοδοτική 
Επιτροπή αποτελούμενη: 
α)Από  το νομικό σύμβουλο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως 
πρόεδρου. 
β)Από τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ή το 
νόμιμο αναπληρωτή του, ως αντιπρόεδρο. 
γ)Από τον προϊστάμενο της Διευθύνσεως Τεχνικών Φαρμάκων ή 
το νόμιμο αναπληρωτή του, ως αντιπρόεδρο. 
δ)Από τον προϊστάμενο της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
ή το νόμιμο αναπληρωτή του. 
ε)Από τον πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου 
ή το νόμιμο αναπληρωτή του.  
2.Η επιτροπή της παρ. 1 συγκροτείται με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με 
την ίδια απόφαση ορίζονται ο εισηγητής, ο οποίος πρέπει να 
είναι υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βαθμό Α’ του Κλάδου ΠΕ και ο 
γραμματέας της επιτροπής. Με παρόμοια απόφαση μπορεί να 
ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας της ανωτέρω επιτροπής. 
3.Η Φαρμακευτική Γνωμοδοτική Επιτροπή είναι αρμόδια για τη 
γνωμοδότηση, προ της εκδόσεως αποφάσεως από τον Υπουργό 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε περιπτώσεις 
προσφυγών του άρθρου 8 του Ν.3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α’), επί 
θεμάτων φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και επί κάθε 
άλλου θέματος φαρμακευτικής νομοθεσίας, για το οποίο ο 
υπουργός απευθύνει σχετικό ερώτημα. 
4.Ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
επί προσφυγών του άρθρου 8 του Ν. 3200/1955, ελέγχει την 
απόφαση του αρμόδιου νομάρχη σε θέματα φαρμακείων και 
φαρμακαποθηκών και κατ’ ουσία δυνάμενος, κατά περίπτωση, ν’ 
ακυρώσει η να τροποποιήσει αυτές.  
 
ΑΡΘΡΟ 11 
Πειθαρχικά Συμβούλια  
Το άρθρο 67 του Ν.3601/1928 (ΦΕΚ 97 Α’), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 4111/1960 (ΦΕΚ 163 Α’) 
και την παρ. ΣΤ’ περ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν. 1316/1983 
(ΦΕΚ 3 Α’), αντικαθίσταται ως εξής: 
1.Πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια λειτουργούν σε 
φαρμακευτικούς συλλόγους που έχουν άνω των 100 μελών. 
Πειθαρχικά παραπτώματα μελών φαρμακευτικών συλλόγων, που 
έχουν λιγότερο από εκατό (100 μέλη), εκδικάζονται από τα 
πειθαρχικά συμβούλια των πλησιέστερων φαρμακευτικών 
συλλόγων που ορίζονται με απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. 

Η ρύθμιση αυτή ισχύει μέχρι της διεξαγωγής αρχαιρεσιών από το 
συγκεκριμένο φαρμακευτικό σύλλογο.  
2.Κάθε καταγγελία υποβάλλεται υποχρεωτικά στη γραμματεία 
του πειθαρχικού συμβουλίου. Ο πρόεδρος του πειθαρχικού 
συμβουλίου μελετά τα στοιχεία της καταγγελίας και αποφαίνεται 
περί της παραπομπής ή μη του καταγγελλομένου στο πειθαρχικό 
συμβούλιο. 
3.Στην περίπτωση, κατά την οποία ο καταγγελλόμενος κριθεί 
παραπεμπτέος στο πειθαρχικό συμβούλιο, ο πρόεδρος αυτού αφ’ 
ενός τον καλεί να απολογηθεί εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) 
εργάσιμων ημερών και αφ’ ετέρου ορίζει εισηγητή επί της 
υποθέσεως ένα από τα μέλη του πειθαρχικού συμβουλίου. 
4.Ο οριζόμενος ως εισηγητής μελετά τα στοιχεία της 
καταγγελίας και την απολογία του καταγγελλομένου και 
εισηγείται εγγράφως κατά τη συνεδρίαση του πειθαρχικού 
συμβουλίου. 
5.Κατά την εκδίκαση της υποθέσεως ο καταγγελλόμενος 
καλείται να παραστεί με ειδική πρόσκληση. 
6.Οι πειθαρχικές ποινές είναι: 
α)Σύσταση. 
β)Επίπληξη. 
γ)Πρόστιμο από χίλια πεντακόσια  (1.500) μέχρι τριάντα χιλιάδες 
(30.000)  ευρώ. Το κατώτατο και ανώτατο όριο του προστίμου 
μπορεί να αυξηθεί μέχρι το πενταπλάσιο με προεδρικό διάταγμα, 
που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
δ)Στέρηση για τέσσερα χρόνια ή διαρκώς του δικαιώματος του 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 
ε)Πρόσκαιρο κλείσιμο του φαρμακείου από ένα μήνα μέχρι ένα 
έτος. 
στ)Οριστική στέρηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σε 
ιδιαιτέρως σοβαρές περιπτώσεις. 
Η επιβολή της ποινής των περ. γ’ και ε’ μπορεί να συνεπάγεται 
και την επιβολή της ποινής της περ. δ’, εφ’ όσον  κατά την κρίση 
του συμβουλίου, συντρέχει ιδιαίτερος προς τούτο λόγος. 
7.Το πειθαρχικό συμβούλιο, αν κρίνει σκόπιμο, δύναται να 
διατάξει τη δημοσίευση, με έξοδα του τιμωρηθέντος, της 
αποφάσεώς του, όταν αυτή καταστεί αμετάκλητη, με τη μέριμνα 
του φαρμακευτικού συλλόγου σε μια τοπική εφημερίδα και στο 
εκδιδόμενο από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο 
«φαρμακευτικό δελτίο» ή σε έντυπο του τοπικού φαρμακευτικού 
συλλόγου, εφ’ όσον κυκλοφορεί. 
8.Οι αποφάσεις του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου 
κοινοποιούνται στο φαρμακευτικό σύλλογο, του οποίου ο 
πειθαρχικώς διωχθείς είναι μέλος, οι δε υποκείμενες σε έφεση 
και στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.  
9.Έφεση ενώπιον του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού 
Συμβουλίου επιτρέπεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, 
από την κοινοποίηση της απόφασης στον τιμωρηθέντα στην 
περίπτωση επιβολής ποινής προστίμου άνω των χιλίων 
πεντακοσίων ένα  (1.501) ευρώ, καθώς και στις περιπτώσεις δ’, 
ε’ και στ’ της παραγράφου 6. Για την άσκηση εφέσεως 
απαιτείται η καταβολή παραβόλου 5,000 δραχμών, το οποίο, σε 
περίπτωση απορρίψεως της, καταπίπτει υπέρ του Πανελληνίου 
Φαρμακευτικού Συλλόγου, άλλως αποδίδεται τούτο στον 
εκκαλούντα.  
10.Η άσκηση εφέσεως για τις περιπτώσεις δ’, ε’ στ’ της 
παραγράφου 6 συνεπάγεται  την αναστολή εκτελέσεως των 
ποινών μέχρι της εκδόσεως αποφάσεως επ’ αυτής.  
11.Αποφάσεις του πειθαρχικού συμβουλίου, εφ’ όσον 
κατέστησαν τελεσίδικες, εκτελούνται με μέριμνα του τμήματος ή 
της διευθύνσεως υγιεινής της αρμόδιας νομαρχίας. 
12.Πρόστιμα επιβληθέντα σε οριστικές αποφάσεις του 
πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου εισπράττονται από το 
φαρμακευτικό σύλλογο, του οποίου ο τιμωρηθείς είναι μέλος. Ο 
φαρμακευτικός σύλλογος υποχρεούται να επιστρέψει στον 
τιμωρηθέντα το επιβληθέν πρόστιμο εξ’ ολοκλήρου ή μέρος 
αυτού, σε περίπτωση απαλλαγής του ή τροποποιήσεως της  
αποφάσεως του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου από το 
Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 
Κωδικοποίηση 



Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του 
Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
μπορεί οι διατάξεις της κείμενης φαρμακευτικής νομοθεσίας να 
κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο, μεταγλωττιζόμενες, 
επιτρεπόμενης της αναμορφώσεως της σειράς των σχετικών 
άρθρων. 
 
ΑΡΘΡΟ 13  
Ομογενείς φαρμακοποιοί 
Ομογενείς φαρμακοποιοί δύναται να λαμβάνουν άδεια ιδρύσεως 
φαρμακείου και φαρμακαποθήκης και να ασκούν το 
φαρμακευτικό επάγγελμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της ισχύουσας κάθε φορά φαρμακευτικής νομοθεσίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 14 
Τις υποχρεώσεις του εδαφίου γ’ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 1 εξαιρούνται όσοι έχουν ή πρόκειται να λάβουν 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού μέχρι 1.1.1992. 
Στην περίπτωση αυτή δύναται οι άρρενες φαρμακοποιοί να 
συστεγάζουν την άδεια ιδρύσεως φαρμακείου σε λειτουργούντα 
φαρμακεία ή να ορίζουν αναπληρωτή υπεύθυνο φαρμακοποιό 
μέχρι την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 15 
Καταργούμενες διατάξεις 
Καταργούνται από της ισχύος του παρόντος οι διατάξεις: 
α)Των  άρθρων 1,2 και 3 του α.ν. 517/1968 (ΦΕΚ 188 Α’)  
β)Των άρθρων 2 και 3 του β.δ. 675/1968 (ΦΕΚ 239 Α’) 
γ)Του άρθρου 1 του ν.δ 68/1974 (ΦΕΚ 268 Α’) 
δ)Της παρ. 7 του άρθρου 35 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3 Α’) 
ε)Της περ. 1 της παρ. Ζ’ του άρθρου 58 του ν. 1538/1985 (ΦΕΚ 
54 Α’) 
στ)Των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 1759/1988 
(ΦΕΚ 50 Α’) και  
ζ)Γενικές ή ειδικές διατάξεις που αντίκεινται στις διατάξεις του 
παρόντος νόμου ή που ρυθμίζουν με άλλο τρόπο θέματα που 
διέπονται από αυτόν. 
 
ΑΡΘΡΟ 16 
Στο άρθρο 8 του ν. 1398/1983 προστίθεται παράγραφος 3, που 
έχει ως εξής: 
3.Για την αντιμετώπιση δαπανών που απαιτούνται, πέρα των ως 
άνω διατιθέμενων πόρων, για την εκτέλεση συγκεκριμένων 
έργων ή ΔΕΠΑΝΟΜ δύναται να λαμβάνει δάνεια από πιστωτικά 
ιδρύματα με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή της 
Τράπεζας της Ελλάδας, η οποία εγγύηση θα παρέχεται σύμφωνα 
με την, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασία.  
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17 
1.Για τη χορήγηση άδειας άσκησης του φαρμακευτικού 
επαγγέλματος στους πτυχιούχους της φαρμακευτικής, με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου 
Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ), συγκροτείται επιτροπή με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων που 
ισχύουν για την αντίστοιχη επιτροπή Αθηνών. 
2.Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της προηγούμενης 
παραγράφου κανονίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά 
γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
3. Τροπολογία του Νόμου 1963/91, που ψηφίστηκε από τη 
Βουλή: 
«Το φαρμακευτικό εργαστήριο δύναται να στεγάζεται και στο 
υπόγειο του φαρμακείου, με την προϋπόθεση ότι έχει εμβαδόν 
τουλάχιστον 10τ.μ., αποτελεί με αυτό ενιαίο κτίσμα και 
επικοινωνεί μαζί του με ευρεία εσωτερική κλίμακα». 
 
 
 
 

 
 
 

Εφιστούμε την προσοχή σας, ότι με τον 
ν.3457/2006*, άρθρο. 14 παρ. 2 (ΦΕΚ Α' 
93/2006) 
 
"..Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 5607/32  
(φεκ 300 Α') αντικαθίσταται ως εξής : .. Η 
μεταφορά φαρμακείων επιτρέπεται μόνο 
εντός των ορίων των Δήμων και 
Κοινοτήτων στους οποίους δεν επήλθε 
μεταβολή σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 2539/1997". 
 
 
**Δυνάμει του άρθρου 14 ν.3730/2008: 
“ Άρθρο 14 
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του ν. 3457/2006 
(ΦΕΚ 93 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Η μεταφορά φαρμακείων επιτρέπεται μόνο εντός 
των ορίων των δήμων και κοινοτήτων στους οποίους 
δεν επήλθε μεταβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α΄), καθώς και εντός 
των ορίων δήμου ή κοινότητας που αποτελεί, αντίστοι− 
χα, δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα του συνιστώμενου 
με τον ως άνω νόμο νέου δήμου.» 
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 
138 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 
«4. Η ελάχιστη απόσταση φαρμακείου που λειτουργεί 
ή λειτουργούσε στο ίδιο κατάστημα περισσότερο από 
δώδεκα (12) χρόνια και μεταφέρεται λόγω τελεσίδικης 
εξωστικής δικαστικής αποφάσεως για ανοικοδόμηση, 
ιδιόχρηση ή κατεδάφιση, πρέπει να είναι είκοσι μέτρα 
από τα λειτουργούντα φαρμακεία.» 
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