
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΝ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: της 26 Μαρτίου 1942 
 
Περί καταρτισµού φαρµακαποθηκών. 
(ΦΕΚ 173/Α/9-7-42) 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
 

Έχοντες υπ' όψει το άρθρ. 12 του υπ' αριθ. 361/41 Ν. ∆/τος «περί συµπληρώσεως διατάξεων 
της φαρµακευτικής νοµοθεσίας», την υπ' αριθ. 59/42 σύµφωνον γνωµοδότησιν του 
Συµβουλίου Επικρατείας, προτάσει του επί της Εθνικής Προνοίας Ηµετέρου Υπουργού, 
απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: 
 

Άρθρον 1. 
 
1. Άπασαι αι νοµίµως λειτουργούσαι φαρµακαποθήκαι δέον απαραιτήτως να αποτελώνται 
από τα κάτωθι διαµερίσµατα: α) αίθουσαν πωλήσεως, διαστάσεων περίπου 20 µ2 καλώς 
φωτιζοµένην µετά των απαραιτήτων διά την διενέργειαν των πωλήσεων και εναπόθεσιν των 
φαρµάκων τραπεζών και ερµαρίων, β) ιδιαίτερον διαµέρισµα φωτεινόν και εστερηµένον 
υγρασίας χρησιµεύον ως αποθήκη διά την εναπόθεσιν των δρογών και των φαρµάκων των 
επηρεαζοµένων εκ της υγρασίας, γ) ψυγείον ή χώρον δροσερόν διά την φύλαξιν των 
επηρεαζοµένων εκ της µεταβολής της θερµοκρασίας φαρµάκων και δ) ειδικόν διαµέρισµα διά 
την εναποθήκευσιν των εις µεγάλας ποσότητας φαρµάκων. Το δάπεδον τόσον της αιθούσης 
πωλήσεως, όσον και των λοιπών διαµερισµάτων, δέον να είναι επιστρωµένον είτε διά 
πλακιδίων είτε διά µωσαϊκού. 
2. ∆ιά την διαφύλαξιν των δηλητηριωδών και των δραστικών ουσιών έχουσιν εφαρµογήν τα 
περί καταρτισµού φαρµακείων ισχύοντα.  
3. Ο βαθµός της θερµοκρασίας εν τω ψυγείω ή τω ιδιαιτέρω δροσερώ χώρω τω 
προβλεποµένω εν εδαφ. β' της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, δέον να 
διατηρήται σταθερώς εις 10-19 βαθµούς άνω του µηδενός. 
4. Αι διενεργούσαι χονδρικήν πώλησιν φαρµάκων, φαρµακευτικών ή χηµικών προϊόντων 
χρησίµων εις την βιοµηχανίαν ή την γεωργίαν φαρµακαποθήκαι δέον να διατηρώσι τα είδη 
ταύτα κεχωρισµένως. 
 

Άρθρον 2 
 
1. Άπασαι αι νοµίµως λειτουργούσαι φαρµακαποθήκαι δέον να τηρώσιν απαραιτήτως τα 
κάτωθι βιβλία: 
α) Βιβλίον εισαγωγής εν τω οποίω δέον να καταγράφωνται ηµερολογιακώς αι ποσότητες των 
εισαγοµένων φαρµάκων ή φαρµακευτικών εν γένει προϊόντων, το ονοµατεπώνυµον και η 
ιδιότης του προµηθευτού και η τιµή αγοράς. 
β) Βιβλίον εξαγωγής εν τω οποίω αναγράφονται επίσης ηµερολογιακώς τα εξαγόµενα εκ της 
φαρµακαποθήκης φάρµακα, το ονοµατεπώνυµον και η ιδιότης του αγοραστού καθώς και η 
τιµή πωλήσεως αυτών. 
γ) Ιδιαίτερον βιβλίον εν τω οποίω δέον να καταγράφωνται ηµερολογιακώς αι εξαγόµεναι 
ποσότητες δηλητηριωδών ή δραστικών ουσιών µετά του ονοµατεπωνύµου του αγοραστού, 
της ιδιότητος αυτού και της τιµής πωλήσεως. 
δ) Την ελληνικήν φαρµακοποιίαν. 
ε) Την Κρατικήν ∆ιατίµησιν φαρµάκων. 
2. Άπαντα τα ως ανωτέρω βιβλία ως και τα τιµολόγια των εισαγοµένων και εξαγοµένων 
φαρµάκων, δέον να ώσιν ηριθµηµένα κατά σελίδα και τεθεωρηµένα παρά του οικείου 
Ειρηνοδίκου και να ευρίσκωνται πάντοτε εις την διάθεσιν του διενεργούντος την 
επιθεώρησιν επιθεωρητού, όστις οφείλει να αναφέρη ότι προέβη εις τον έλεγχον αυτών εν τω 
συντασσοµένω πρωτοκόλλω επιθεωρήσεως. 
 

Άρθρον 3 



 
1. Εκάστη φαρµακαποθήκη δέον να διαθέτη τουλάχιστον µίαν ζυγόν γραµµαρίων καί µίαν 
διά την ζύγισιν µεγάλων ποσοτήτων στερεών ή υγρών.  
2. Αι εντός εκάστης φαρµακαποθήκης, υπάρχουσαι ποσότητες φαρµάκων και φαρµακευτικών 
εν γένει προϊόντων, δέον να είναι επαρκείς διά τον εφοδιασµόν τριών τουλάχιστον 
φαρµακείων, κατά τας περί καταρτισµού φαρµακείων, ισχυούσας διατάξεις. 
3. ∆ιά την κανονικήν τοποθέτησιν των φαρµάκων και φαρµακευτικών εν γένει προϊόντων ως 
και την διαφύλαξιν αυτών έχουσιν εφαρµογήν αι περί καταρτισµού φαρµακείων ισχύουσαι 
διατάξεις. 
4. Εις τας κατά την ισχύν του παρόντος ∆/τος λειτουργούσας φαρµακαποθήκας παρέχεται 
εξάµηνος προθεσµία αρχοµένη από της δηµοσιεύσεως του παρόντος προς συµπλήρωσιν των 
ελλείψεων αυτών και την πλήρη συµµόρφωσιν προς τας διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του 
παρόντος. Η προθεσµία αύτη δύναται να παραταθή δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής 
Προνοίας, µέχρις ενός εισέτι έτους εν συνόλω. 
5. Προς τας διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος ∆/τος οφείλουσι να συµµορφωθώσι 
πλήρως άπασαι αι νοµίµως λειτουργούσαι φαρµακαποθήκαι εντός διµήνου από της 
δηµοσιεύσεως αυτού. 
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δηµοσιεύσεώς του εις την Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 

Εν Αθήναις τη 26 Μαρτίου 1942 
 

Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως 
Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ 

 
Ο επί της Εθνικής Πρόνοιας Υπουργός 

Κ. ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 


