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ΑΘΗΝΑ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2018
Πξνο Τπνπξγό Τγείαο
θ.Ξαλζό
Αμηόηηκε θύξηε Τπνπξγέ,

Παξαηίζεληαη νη βαζηθέο παξαηεξήζεηο καο επί ησλ αιιαγώλ θαη ξπζκίζεσλ πνπ επέξρνληαη κε ην
Πνιπλνκνζρέδην πνπ θαηαηέζεθε 9.1.2018 / /Ν:
Άξζξν 257: ΩΡΑΡΙΟ: (αλνίγεη ν δξόκνο γηα άλνηγκα ηωλ θαξκαθείωλ ΚΑΙ ηηο Κπξηαθέο,

θάηη γηα ην νπνίν ππήξρε κέρξη ζήκεξα ξεηόο πεξηνξηζκόο)
1. Η δηαθξηηηθή επρέξεηα θιεηζίκαηνο ζηηο αξγίεο πνπ θαζηεξώλεηαη κε ηελ παξ. 1 ζα δεκηνπξγήζεη
κεηά βεβαηόηεηαο ζνβαξέο εξκελεπηηθέο δπζρέξεηεο.
2. Δίλαη επηβεβιεκέλν ε δηάηαμε απηή λα κελ ηζρύζεη ξεηώο γηα ηα δηεπξπκέλα θαξκαθεία. Απηά, εθ΄
όζνλ έρνπλ δειώζεη δηεπξπκέλν σξάξην επηθαινύκελα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνύ ζα πξέπεη λα
είλαη ππνρξεσηηθά αλνηθηά ζε όιεο ηηο αξγίεο.
3. Σν ΤΤ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίζεη ξεηώο ηηο επηιεγείζεο εκέξεο δηεύξπλζεο σο ηδηόηππεο
εζεινληηθέο εθεκεξίεο θαη λα εθαξκόζεη επί ηεο παξαβηάζεσο ησλ ειαρίζησλ δεισκέλσλ σξώλ
απζηεξέο θπξώζεηο, όπσο ζηελ παξαβίαζε εθεκεξίαο.
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ: Παξ. 3:
1. Δλ όςεη ηεο θαζνιηθήο αληηθαηάζηαζεο ηνπ άξζ. 36 λ. 3918/11 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο
λ. 4252 θαη 4254/14 θαη ηζρύεη (πξβι. θαηαξγνύκελεο δηαηάμεηο), δελ εμαηξείηαη ωο επηινγή
δηεπξπκέλνπ ωξαξίνπ ε Κπξηαθή. («ηις ώρες και ημέρες ποσ επιλέγει ζε εβδομαδιαίο
προγραμμαηιζμό… ποσ επιλέγει να λειηοσργήζει πέραν ηοσ υποχρεωτικού φραρίοσ»). ηελ ππό
θαηάξγεζε δηάηαμε ππήξρε ξεηόο πεξηνξηζκόο " Όλα ηα θαρμακεία μπορούν να λειηοσργούν καηά ηις
απογεσμαηινές ώρες από Δεσηέρα φς Παραζκεσή, καθώς και ηο άββαηο."
2. Παξίζηαηαη βέβαην όηη ην πκβνύιην Δπηθξαηείαο αλ ζρεηηθή δηαθνξά αρζεί ελώπηόλ ηνπ ζα
ζεσξήζεη σο εθαξκνζηέν ην λεόηεξν θαη εηδηθόηεξν (πξνηεηλόκελν) λόκν πεξί σξαξίνπ
θαξκαθείσλ πνπ δελ εμαηξεί ηηο Κπξηαθέο έλαληη ηνπ πεπαιαησκέλνπ ΒΓ πεξί Κπξηαθήο αξγίαο.
3. Σν δηεπξπκέλν σξάξην ζα πξέπεη λα δειώλεηαη από ην θαξκαθνπνηό επί ηνπ νπνίνπ ππάξρεη
πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία ηνπ νηθείνπ Φ θαη όρη από ην λόκηκν εθπξόζσπν ηεο επηρείξεζεο
(δηαρεηξηζηή ηδηώηε, θιπ) πνπ δε ζπλδέεηαη λνκηθά κε ην αξκόδην επηζηεκνληθό όξγαλν.
4. Δίλαη πξαθηηθώο θαη ιεηηνπξγηθώο αδύλαην λα εμππεξεηεζεί ε αλά δίκελν δήισζε ηνπ δηεπξπκέλνπ
σξαξίνπ από ηνπο Φ.
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5. Δηθάδνπκε όηη εθ παξαδξνκήο ζην ζρέδην λόκνπ αλαγξάθεηαη επί ησλ πηλάθσλ δηεπξπκέλνπ
σξαξίνπ όηη «ΣΑ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ ΔΕΝ ΔΥΟΤΝ ΔΚ ΣΟΤ
ΝΟΜΟΤ ΤΠΟΥΡΔΩΗ ΝΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΔΝΔ ΩΡΔ ΚΑΙ
ΗΜΔΡΔ» αληί ηνπ νξζνύ πνπ ζα έπξεπε λα είλαη όηη «έρνπλ ππνρξέσζε λα ιεηηνπξγνύλ …».
6. Αλ σζηόζν ε παξνύζα δηαηύπσζε ήζειε ζεσξεζεί ζσζηή θαη ζθόπηκε, ηόηε ηα δηεπξπκέλα
θαξκαθεία ΓΔΝ δεζκεύνληαη σο πξνο ηνλ ειάρηζην ρξόλν ηεο δεισζείζαο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη
ΓΔΝ ηηκσξνύληαη επί παξαβηάζεώο ηνπ (ηδίσο ελ όςεη ηεο ακθηιεγόκελεο δηαηύπσζεο «θαζ’
ππέξβαζε ησλ δεισζέλησλ»). Σν πξνηεηλόκελν θπξσηηθό πιαίζην θαηά ηε ξεηή αλάγλσζε ηνπ Ν
αθνξά ηνπο εθεκεξεύνληεο θαη δηαλπθηεξεύνληεο θαξκαθνπνηνύο, ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην
ππνρξεσηηθό σξάξην πιιόγνπ αιιά όρη ηνπο δηεπξπκέλνπο θαξκαθνπνηνύο νη νπνίνη θαηά ην
γξάκκα ηεο πξνηεηλόκελεο δηάηαμεο ηηκσξνύληαη κόλν γηα ππέξβαζε δεισζέλησλ (πξβι παξ. 6-7
άξζ. 257 «6. Οη λόκηκνη εθπξόζσπνη …πνπ παξαβηάδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηωλ πεξί δηεκεξεύζεωλ θαη
δηαλπθηεξεύζεωλ ηηκσξνύληαη….7. επηρεηξήζεηο θαξκαθείσλ, νη νπνίνη από ππαηηηόηεηά ηνπο δελ
ηεξνύλ ην ππνρξεωηηθό ωξάξην πνπ νξίδεηαη κε ηελ απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε επηβάιιεηαη
ρξεκαηηθό πξόζηηκν….»).
7. ΠΡΟΟΥΗ: σο ππνρξεσηηθό σξάξην (γηα παξαβίαζε ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη ε ηηκσξία ηεο παξ. 7
νξίδεηαη ξεηώο κόλν ην ωξάξην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζ. 257, αθνύ κόλν γη' απηό πξνβιέπεηαη έθδνζε
απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε θαη επίζεο γίλεηαη ξεηή έλλνηα ηνπ όξνπ ζηελ παξ. 3 σο αληηδηαζηνιή κε
ην δηεπξπκέλν)
8. Από ηα αλσηέξσ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 3 όπνπ αλαγξάθεηαη όηη «ε περίπηφζη λειηοσργίας
θαρμακείοσ ΠΕΡΑΝ ηφν τρονικών ορίφν ηης παρ. 1 καηά παράλειυη ηης δήλφζης ηφν
προηγούμενφν εδαθίφν (δηλ πειραηικού διεσρσμένοσ) ή καθ’ σπέρβαζη ηφν δηλφθένηφν τρονικών
ορίφν επιβάλλεηαι…. πρόζηιμο», έιθεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη ζα ηηκσξνύληαη κόλν απηνί πνπ
αλνίγνπλ πέξαλ ηνπ ππνρξεσηηθνύ σξαξίνπ ρσξίο λα έρνπλ θαζόινπ δειώζεη ζπκκεηνρή, όζνη
αλνίγνπλ πέξαλ ηνπ δεισζέληνο από απηνύο δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ ΑΛΛΑ ΟΥΙ ΚΑΙ ΟΟΙ
ΚΛΔΙΝΟΤΝ ΝΩΡΙΣΔΡΑ ΑΠΟ ΣΗ ΓΗΛΩΜΔΝΗ ΩΡΑ.
9. Δίλαη πξνθαλέο όηη κε ηε δηεύξπλζε ν θαξκαθνπνηόο δειώλεη θαη’ νπζίαλ ηελ νηθεηνζειή
ζπκκεηνρή ηνπ ζε έλα ηδηόηππν θαζεζηώο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηώλ, θαζεζηώο από ην νπνίν δελ
κπνξεί λα απόζρεη θαηά ην δνθνύλ θαη λα παξακέλεη αηηκώξεηνο, ηδίσο αθνύ δεκνζηνπνηείηαη ε
αλαιακβαλόκελε ππεξεζία ηνπ ζε θαξηέιεο εθεκεξηώλ.
10. Η πεξηθξνύξεζε ηήξεζεο ηνπ ππνρξεσηηθνύ θαη ηνπ δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ θαζώο θαη ησλ
δηαλπθηεξεύζεσλ πξνο όθεινο ηνπ θνηλνύ κπνξεί λα επηηεπρζεί κόλν από κηθηά θιηκάθηα ηνπ
νηθείνπ Φ θαη ηεο Αζηπλνκίαο, αθνύ είλαη γλσζηό ην όηη νη Πεξηθέξεηεο δελ δηαζέηνπλ
ππαιιήινπο θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο θαη θεξόκελν σο αξκόδην ΔΤΤΠ δελ δηαζέηεη
πξνζσπηθό (δηαζέζηκε αιιεινγξαθία). Η ελ γλώζε εκκνλή ζηε ιύζε επνπηείαο ηνπ σξαξίνπ από
αλαπνηειεζκαηηθνύο κεραληζκνύο ηζνύηαη κε έιιεηςε αζηπλόκεπζεο.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΕ:ΠΑΡ. 4:
1. Η δεδεισκέλε πξόζεζε ηνπ λνκνζέηε θαηά ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ Ν είλαη λα κε
θπγνπνλνύλ ηα δηεπξπκέλα θαξκαθεία ζηελ ππνρξέσζε δηαλπθηέξεπζεο αθνύ έρνπλ ηθαλό
πξνζσπηθό (γηα δηεκεξεύζεηο δελ ηίζεηαη ζέκα αθνύ νύησο ή άιισο ηα δηεπξπκέλα θαξκαθεία
ιεηηνπξγνύλ ζπλερόκελν σξάξην)
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ην κέηξν πνπ ην Ν ζπλαξηά ηε δπλαηόηεηα ππνβνιήο αηηήκαηνο απαιιαγήο από ηελ ππνρξέσζε
δηαλπθηέξεπζεο από ην αλ ην θαξκαθείν ζπκκεηέρεη ζην δηεπξπκέλν σξάξην κεηά ηελ 8 κκ (πρ
ιεηηνπξγεί κέρξη 23.00) δελ επηηπγράλεηαη επηηπρώο ην επηδησθόκελν απνηέιεζκα ηεο αηηηνινγηθήο
έθζεζεο
3. Ο ζπζρεηηζκόο απηόο δίλεη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο δηεπξπκέλνπο ηζρπξό θίλεηξν λα επηιέγνπλ ην
θιείζηκν ηνπ θαξκαθείνπ ηνπο ζηεο 8 θαη έπεηηα λα αηηνύληαη επρεξώο εμαίξεζε από ηηο επίπνλεο
δηαλπθηεξεύζεηο πνπ απνηεινύλ θαη ην αθαλζώδεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ
δήηεκα.
4. Η ζπκκεηνρή θαξκαθείνπ ζην δηεπξπκέλν σξάξην δειώλεη θαηά ηελ άπνςή καο απηνκάησο ηελ
επξσζηία θαη ηελ αληηθεηκεληθή δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο πέξαλ ηνπ ππνρξεσηηθνύ σξαξίνπ. Θα
πξέπεη σο εθ ηνύηνπ λα είλαη γεληθόο θαλόλαο όηη θαλέλα θαξκαθείν πνπ ζπκκεηέρεη ζε
δηεύξπλζε δελ ζα κπνξεί λα δεηά απαιιαγή από δηαλπθηεξεύζεηο.
2.

ΠΡΟΚΑΙΡΟ ΚΛΕΙΙΜΟ
1. Απαηηείηαη κεηαβαηηθή δηάηαμε γηα όζνπο θαξκαθνπνηνύο είλαη ήδε θιεηζηνί ρωξίο έδξα. Γελ
λνείηαη λα ηξέμεη αλαδξνκηθά ε δηάηαμε θαη λα αηθληδηάζεη. Θα πάζρεη αληηζπληαγκαηηθόηεηαο.
2. Δληνπίδεηαη ζνβαξή θαη δξηκεία αληίθαζε ζην ζρεδηαζκό ηεο δηάηαμεο : ελώ κε παξ. 1 ηεο
πξνηεηλόκελεο δηάηαμεο πξνβιέπεηαη πξόζθαηξν θιείζηκν κέρξη 6 κήλεο γηα κεηαθνξά, κε ηελ
παξ. 2 εδ. β΄ πξνβιέπεηαη όηη ζε πεξίπησζε "ή αιιαγήο ρξήζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ ζηεγάδεη ην
θαξκαθείν αλαθαιείηαη ε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο". Από ηε δηαηύπσζε δηαδεπθηηθή
δηαηύπσζε ηεο παξ. απηήο δελ πξνθύπηεη ζαθώο αλ ε αλάθιεζε επέξρεηαη σο ζπλέπεηα ηνπ όηη ην
θαξκαθείν παξακέλεη θιεηζηό πέξαλ ηνπ ηξηκήλνπ ρσξίο άδεηα ηνπ Πεξηθεξεηάξρε αιιά θαη
ζσξεπηηθά κε απηό αιιάδεη ε ρξήζε ηνπ πξνεγνύκελνπ αθηλήηνπ πνπ ζηέγαδε θαξκαθείν, ή αλ ε
απιή αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπ ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ηνπ θαξκαθείνπ αξθεί γηα ηελ αλάθιεζε.
3. Αιιαγή ρξήζεο ηνπο αθηλήηνπ πνπ ζηέγαδε θαξκαθείν κπνξεί λα επέιζεη αθόκε θαη ηελ επνκέλε
εκέξα ηεο εθνύζηαο ή αθνύζηαο απνρώξεζεο ηνπ θαξκαθνπνηνύ από ηε ζηέγε ηνπ θαη δελ είλαη
θαζόινπ βέβαην όηη επί αηθλίδηαο απνρώξεζεο ζα βξεζεί θαηάιιειν αθίλεην λα ζηεγάζεη ην
θαξκαθείν εληόο ηξηκήλνπ.
4. Σν θξηηήξην ηεο αιιαγήο ρξήζεο είλαη σο εθ ηνύηνπ λνκηθά απαξάδεθην θαη αηειέζθνξν θαζώο ηελ
ρξήζε ηνπ κηζζίνπ δελ ηελ νξίδεη ν απνρσξώλ θαξκαθνπνηόο αιιά ν θύξηνο ηνπ αθηλήηνπ. Γελ
κπνξεί σο εθ ηνύηνπ λα ζπλδέεηαη ε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ κε ην πςίζηεο ζεκαζίαο δηθαίσκα άδεηαο
ίδξπζεο.
Άξζξν 258: ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
1. Η ρξήζε ζηαπξνύ αθόκα θαη άιινπ ρξώκαηνο θαη παξαιιαγώλ ηνπ ζρήκαηνο ηνπ από
νηνδήπνηε εκπνξηθό θαηάζηεκα πιελ θαξκαθείνπ πξέπεη λα απαγνξεπζεί.
2. Γελ αξθεί πεξηνξηζκόο ζηνλ πξάζηλν ζηαπξό. Ήδε παξαθαξκαθεία έρνπλ δίρξσκνπο ή ιεπθνύο
ζηαπξνύο, αθόκα θαη ζε πην κνληέξλα έθδνζε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΛΟΤΡΑΝΣΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΤ

