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ΘΕΜΑ: Φωτεινές επιγραφές φαρμακείων και ενδεικτικών πινακίδων.  

Σχετ.:. 

 

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, περί υπαίθριας 

διαφήμισης, εξαιρούνται οι σταυροί των φαρμακείων, για τους οποίους έχει 
προβλεφθεί ειδική ρύθμιση λόγω της χρησιμότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

και αγαθών στο κοινωνικό σύνολο. 

Ειδικότερα: 

 Π.Δ. 312 ΦΕΚ 157 τ.Α΄/16.09.1992 «Οργάνωση και συγκρότηση 
φαρμακείων», άρθρο 2 παρ. 1 «Επί της προσόψεως του καταστήματος 

των φαρμακείων τοποθετείται υποχρεωτικά, εντός φωτεινού πλαισίου, 
σταυρός πράσινου χρώματος, στο κέντρο του οποίου μπορεί να υπάρχει 

η απεικόνιση του συμπλέγματος φαρμακευτικού σκεύους και φιδιού» 

 Νόμος 2946 ΦΕΚ 224 τ.Α΄/8.10.2001 «Υπαίθρια διαφήμιση, 

Συμπολιτείες Δήμων & Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις», άρθρο 2 
«Χώροι στους οποίους απαγορεύεται η υπαίθρια διαφήμιση» παρ. 2β «Η 

τοποθέτηση σε κατοικημένες περιοχές ενδεικτικών πινακίδων που 
προσδιορίζουν τη θέση ή τη διεύθυνση ιδιωτικών επιχειρήσεων ή 

καταστημάτων. Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για καταστήματα 

που πωλούν είδη ή παρέχουν υπηρεσίες άμεσης ανάγκης, ιδίως 
φαρμακεία, κέντρα υγείας και νοσοκομεία, η τοποθέτηση ενδεικτικών 

πινακίδων μπορεί να επιτραπεί, μετά από προηγούμενη άδεια του 
Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα του άρθρου 7». 

 Κ.Υ.Α. 388110/09.09.2002 ΦΕΚ 1255 τ.Β΄/25.09.2002 «Καθορισμός 
όρων και προϋποθέσεων ανάρτησης πανώ σε προσόψεις κτιρίων, καθώς 

και προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης επιγραφών σε κτίρια και 
κοινόχρηστους χώρους, κατά τις διατάξεις του Ν.2946/2001», άρθρο 2 

«Προϋποθέσεις, προδιαγραφές και διαδικασία τοποθέτησης των 
επιγραφών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους» παρ. 6 «Κατ’ εξαίρεση 

της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι επιγραφές φαρμακείων, 
κλινικών και νοσοκομείων, επιτρέπεται να είναι κάθετες προς την όψη 

του κτιρίου. Οι κάθετες επιγραφές έχουν διαστάσεις κατ’ ανώτατο όριο 
0,70 Χ 0,70 Χ 0,25 m και δεν μπορεί να απέχουν από την όψη του 

κτιρίου περισσότερο από 0,30 m. Το κάτω μέρος των επιγραφών, δεν 
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μπορεί να απέχει λιγότερο των 3 m από τη στάθμη του πεζοδρομίου και 

η εξωτερική πλευρά τους να βρίσκεται σε απόσταση πέραν των 0,50 m 

από την νοητή κατακόρυφο που περνά από το κράσπεδο του 
πεζοδρομίου». Επί του ιδίου άρθρου παρ. 9 «Στις φωτιζόμενες 

επιγραφές, η ένταση του φωτισμού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατά 
περισσότερο από 250 κηρία την ανώτατη ένταση φωτός που υπάρχει στο 

δημόσιο χώρο, στον οποίο βρίσκεται πλησιέστερα η επιγραφή. Ο 
φωτισμός δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μέσα δημιουργίας οπτικών 

εντυπωσιασμών, όπως τρεμολαμπυρίσματα, χρωματικές εναλλαγές, 
κινούμενες προβολές κ.λπ.». 

Παρά τα ως άνω οριζόμενα από τη νομοθεσία και ιδιαίτερα στην πόλη της 
Καλαμάτας έχει δημιουργηθεί μια απαράδεκτη κατάσταση με τις επιγραφές των 

φαρμακείων, που δε δημιουργεί μόνο ζητήματα αισθητικής αλλά και θέματα που 
συνδέονται με την ασφάλεια των πεζών και των οδηγών π.χ. σύγχυση με τη 

σήμανση κ.λπ.. Σταυροί με ένταση πέρα από τα όρια, με τρεμολαμπυρίσματα, 
χρωματικές εναλλαγές, διαφημίσεις επί των σταυρών, τοποθέτηση των 

στηριγμάτων των σταυρών επί των πεζοδρομίων κ.λπ. αποτελούν παραβίαση της 

νομοθεσίας και πρέπει άμεσα να αντιμετωπισθούν. 

Παρακαλείστε να κοινοποιήσετε την παρούσα στα μέλη σας και να τους 

συστήσετε να συμμορφωθούν στα οριζόμενα από τη νομοθεσία με καταληκτική 
ημερομηνία την 31-10-2014. 

Από 01-11-2014 θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από το νόμο πρόστιμα 
χωρίς καμία εξαίρεση.   
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


