
«Σσληαγογράθεζε λαρθωηηθώλ οσζηώλ γηα τρήζε ζηελ θηεληαηρηθή» 

 

Σηην κηηνιαηπική σπηζιμοποιούνηαι ζςσνά, (π.σ. αναιζθηζία ηων ζώων, αναλγηζία, θεπαπεία 

οπιζμένων παθολογικών καηαζηάζεων, εςθαναζία), θαπμακεςηικέρ οςζίερ οι οποίερ ανήκοςν 

ζηην καηηγοπία ηων ναπκωηικών.  Οι όποι και οι πποϋποθέζειρ διάθεζηρ ηων ναπκωηικών 

οςζιών, θαπμακεςηικών ιδιοζκεςαζμάηων και ζκεςαζμάηων καθοπίζονηαι με ηιρ διαηάξειρ ηων 

Ν.3459/2006 (ΦΔΚ 103 Α΄),  Ν. 4139/2013 (ΦΔΚ 74 Α΄) θαη ηοσ Π.Γ. 148/2007 (ΦΔΚ 191 Α΄). 

Σε όηι αθοπά ηον ηπόπο ζςνηαγογπάθηζηρ ηων ναπκωηικών οςζιών πος σπηζιμοποιούνηαι 

ζηην κηηνιαηπική ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : 

α) ηα ιδιοζκεςάζμαηα ή ζκεςάζμαηα πος πεπιέσοςν οςζίερ ηος Πίλαθα Β΄ και ηος Πίλαθα Γ΄ 

ηος άπθπος 1 ηος Ν. 3459/2006 σοπηγούνηαι με εηδηθή ζσληαγή λαρθωηηθώλ, με εξαίπεζη ηιρ 

οςζίερ πος αναθέπονηαι ζηιρ παπαγπάθοςρ 1 και 2 ηος άπθπος 1 ηος Π.Δ. 148/2007.  

Η εηδηθή ζσληαγή λαρθωηηθώλ είναι διπλόηςπη με δηπιή θόθθηλε γρακκή και ζεωρεκέλε 

από ηη διεύθςνζη ή ημήμα ςγιεινήρ ηηρ οικείαρ πεπιθέπειαρ (ή πεπιθεπειακήρ ενόηηηαρ), 

αναγπάθει εςανάγνωζηα «εηδηθή ζσληαγή λαρθωηηθώλ», αύξονηα απιθμό, ονομαηεπώνςμο, 

ειδικόηηηα (κηηνίαηπορ), διεύθςνζη και ηηλέθωνο ηος κηηνιάηπος πος εκδίδει ηη ζςνηαγή καθώρ 

και ηο ολοκαηεπώλσκο θαη ηε δηεύζσλζε ηοσ ηδηοθηήηε ηοσ λοζειεσόκελοσ δώοσ θαη ηο 

είδος ηοσ δώοσ. Επίζηρ ςπογπάθεηαι από ηον παπαλήπηη ηων θαπμάκων, ύζηεπα από 

επίδειξη ηηρ αζηςνομικήρ ηος ηαςηόηηηαρ και ηέλορ ςπογπάθεηαι και ζθπαγίζεηαι από ηο 

θαπμακοποιό. Τα ίδια ζηοισεία αναγπάθονηαι και ζηο ζηέλεσορ. Η ζσληαγή ασηή θσιάζζεηαη 

γηα ηρία (3) τρόληα. 

β) Τα ιδιοζκεςάζμαηα ή ζκεςάζμαηα πος πεπιέσοςν οςζίερ ηος Πίλαθα Γ΄ ηος άπθπος 1 ηος ν. 

3459/2006 σοπηγούνηαι με απιή ζσληαγή λαρθωηηθώλ, η οποία είναι διπλόηςπη κε κία 

θόθθηλε γρακκή και δελ απαηηείηαη ζεώρεζε. Η ζςνηαγή αναγπάθει εςανάγνωζηα «ζσληαγή 

ηοσ λ. 3459/2006» και θέπει όλα ηα ζηοισεία ηηρ ειδικήρ ζςνηαγήρ ναπκωηικών.  Η ζσληαγή 

ασηή θσιάζζεηαη γηα ηρία (3) τρόληα. 

Με απιή ζσληαγή λαρθωηηθώλ (με μία κόκκινη γπαμμή και σωπίρ θεώπηζη), σοπηγούνηαι και 

ηα ιδιοζκεςάζμαηα ή ζκεςάζμαηα πος εξαιπούνηαι από ηοςρ Πίνακερ Β΄ και Γ΄ και ηα οποία 

ενηάζζονηαι ζηιρ θαηεγορίες ΒΣ θαη ΓΣ ζύμθωνα με ηην παπάγπαθο 8 ηος άπθπος 1 ηος Π.Δ. 

148/2007.  

γ) Τα θαρκαθεσηηθά ηδηοζθεσάζκαηα ζηης αλαθερόκελες κορθές ηηρ παπαγπάθος 10 ηος 

άπθπος 1 ηος Π.Δ. 148/2007 σοπηγούνηαι με απλή ζςνηαγή πος θςλάζζεηαι για δύο (2) σπόνια. 

 

Οη θηελίαηροη οθείιοσλ λα θροληίζοσλ γηα ηολ εθοδηαζκό ηοσς κε ηης απαραίηεηες 

δηπιόησπες ζσληαγές λαρθωηηθώλ, ζε δέζκες (κπιοθ) ζύκθωλα κε ηα σποδείγκαηα ηοσ 

Π.Γ. 148/2007 (ΦΔΚ 191 Α΄). 


