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ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Φ.Σ.Α.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΘΕΜΑ : «ΣΤΑΥΡΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ»
Ο σταυρός των φαρμακείων σηματοδοτεί το σημείο ύπαρξης φαρμακείου και σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργεί ως
διαφημιστική πινακίδα. Αυτό αποτελεί το βασικό μας επιχείρημα σύμφωνα με το οποίο ο Σταυρός είναι απαραίτητος και δεν
εμπίπτει στις διατάξεις πινακίδων των υπολοίπων επιχειρήσεων και επαγγελμάτων.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του π.δ 312/1992, στα φαρμακεία πρέπει να τοποθετείται υποχρεωτικά φωτεινό πλαίσιο με
πράσινο σταυρό, στο κέντρο του οποίου δύναται να υπάρχει η απεικόνιση του συμπλέγματος φαρμακευτικού σκεύους και φιδιού.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 της υπ’ αριθμ. 38110/2002 ΚΥΑ Ο σταυρός του φαρμακείου επιτρέπεται να είναι
κάθετος προς την όψη του κτιρίου, με ανώτατο όριο διαστάσεων 0,7Χ0,7Χ0,25μ και δεν δύναται να απέχει από την όψη
του κτιρίου περισσότερο από 0,30μ.
Ο σταυρός του φαρμακείου παραμένει ανοικτός καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του φαρμακείου ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΕΙ ΟΤΑΝ
ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ.
Δυστυχώς παρατηρείται το φαινόμενο – ειδικά στα μεγάλα κέντρα της χώρας – να υπάρχουν σταυροί ανοιχτοί και σε ώρες μη
λειτουργίας των φαρμακείων, γεγονός που εκτός από παράβαση του νόμου, δημιουργεί σύγχυση τους πολίτες όταν κατά τις
νυχτερινές ώρες αναζητούν διανυκτερεύον φαρμακείο.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
α. Γενικώς η τοποθέτηση σε κατοικημένες περιοχές ενδεικτικών πινακίδων που προσδιορίζουν την θέση ή την διεύθυνση
ιδιωτικών επιχειρήσεων ή καταστημάτων καθώς επίσης και η προβολή εντύπων, χειρογράφων, φωτεινών ή φωτιζόμενων και
ηλεκτρονικών ή άλλων διαφημίσεων, πέρα από το ιδεατό στερεό του κτιρίου. Εξαίρεση αποτελεί η τοποθέτηση επιγραφών από
τα φαρμακεία, που έχουν σχετική άδεια από τους οικείους Ο.Τ.Α., πάντοτε στο ιδεατό στερεό του κτιρίου. (άρθρο 2 παρ. 2, περ.
β ‘ και γ΄ του ν. 2946/2001)
β. στις φωτιζόμενες επιγραφές η ένταση του φωτισμού να υπερβαίνει κατά περισσότερα από 250 κηρία την ανώτατη ένταση
φωτός που υπάρχει στον δημόσιο χώρο, στον οποίο βρίσκεται πλησιέστερα η επιγραφή. Ο φωτισμός ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να
χρησιμοποιεί μέσα δημιουργίας οπτικών εντυπωσιασμών, όπως τρεμολαμπυρίσματα, χρωματικές εναλλαγές, κινούμενες
προβολές κ.λπ (άρθρο 2 παρ. 9 της υπ’ αριθμ. 38110/2002 ΚΥΑ)
γ. ρητώς η τοποθέτηση, στον ευρύτερο χώρο των οδών, πάσης επιγραφής ή εγκαταστάσεως που θα ηδύνατο να προκαλέσει
σύγχυση με τις δημόσιες πινακίδες κυκλοφορίας και θάμβωση στους χρήστες των οδών ή να τους αποσπάσει την προσοχή.
(αποφάσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου ( Σ.τ.Ε (Α’ Τμ.). : 909/2007 και 910/2007)
Επανερχόμαστε και σας εφιστούμε την προσοχή ότι ο σταυρός αποτελεί σημείο αναφοράς του φαρμακείου σε λειτουργία.
Όταν το φαρμακείο δεν λειτουργεί, ο σταυρός ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ.
Επίσης, απαγορεύονται στους ΣΤΑΥΡΟΥΣ να κυλίονται οι οποιεσδήποτε άλλες διαφημιστικές ενδείξεις (π.χ. εκπτώσεις, προσφορές
κ.λ.π.).
Παρακαλείσθε για την πιστή τήρηση των ανωτέρω, καθώς η μη τήρησή τους αποτελεί παράβαση νόμου και παράβαση της
φαρμακευτικής δεοντολογίας, και ως εκ τούτου επάγεται ποινικές , διοικητικές και πειθαρχικές κυρώσεις.
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