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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 227435/28-05-2019 (ΑΔΑ:Ω7Ι07Λ7-ΔΓΥ) απόφασης
περί Καθορισμού διημερεύσεων, διανυκτερεύσεων και διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας
Φαρμακείων για το έτος 2019-2020»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α’/2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμόν 37419/13479/08-05-2018 απόφασης του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Φ.Ε.Κ. 1661/τ. Β’/2018) περί
έγκρισης της υπ’ αριθμόν 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής
Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22, του Νόμου 1483/1984 (Φ.Ε.Κ. 153/τ.Α’/1984), όπως
συμπληρώθηκε από το άρθρο 41 β’ του Ν. 1892/1990 (Α’/101) και την παράγραφο
3, του άρθρου 9 του Ν. 1963/1991.
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 36, του Νόμου 3918/2011 (Φ.Ε.Κ.
31/τ.Α’/02-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από τις διατάξεις του άρθρου
15 του Ν. 4052/2012 (Φ.Ε.Κ. 41/τ.Α’/01-03-2012).
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 55 του Ν. 4075/2012 (Φ.Ε.Κ.
89/τ.Α’/11-04-2012) «Θέματα κανονισμού ασφάλισης Ι.Κ.Α.-Ε.ΤΑΜ, ασφαλιστικών
φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές
διατάξεις».
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 257, του Ν. 4512/2018 (Φ.Ε.Κ.
5/τ.Α’/17-01-2018), όπως αντικατέστησε το άρθρο 9 του Ν. 1963/1991 (Α’ 138).
7. Την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Δ3(β)/Γ.Π./οικ. 4863/21-02-2018 εγκύκλιο
σχετικά με το ωράριο των φαρμακείων και την εφαρμογή του άρθρου 257 του Ν.
4512/2018 (Α’/5).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 26, του Ν. 4613/2019 (Φ.Ε.Κ. 78/τ.Α’/24-05-2019),
σχετικά με τα ανώτατα όρια ωραρίου λειτουργίας φαρμακείων.
9. Την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου οικ. 11060/31-05-2018 απόφαση της
Περιφερειάρχη Αττικής περί υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργίας φαρμακείων, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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10.
Την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου οικ. 11126/31-05-2018 απόφαση της
Περιφερειάρχη Αττικής περί καθορισμού διημερεύσεων, διανυκτερεύσεων και
διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας φαρμακείων» για το έτος 2018-2019.
11.
Την υπ’ αριθ.
227435/28-05-2019 (ΑΔΑ:Ω7Ι07Λ7-ΔΓΥ) απόφαση περί
Καθορισμού διημερεύσεων, διανυκτερεύσεων και διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας
Φαρμακείων για το έτος 2019-2020.
12.
Το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 2093/27-05-2019 έγγραφο του Πανελληνίου
Φαρμακευτικού Συλλόγου.
13.
Το
υπ’
αριθμόν
πρωτοκόλλου
2850/02-05-2019
έγγραφο
του
Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής.
14.
Το
υπ’
αριθμόν
πρωτοκόλλου
4228/07-05-2019
έγγραφο
του
Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου οικ. 11060/31-05-2018 απόφασης, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, με την οποία καθορίστηκε το υποχρεωτικό ωράριο που θα
τηρούν καθημερινά τα φαρμακεία, καθορίζουμε:
α) τον αριθμό των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν για το έτος 20192020, ανά περιφερειακή ενότητα ή ανά δήμο ή ως ισχύει μέχρι σήμερα, λαμβάνοντας
υπόψη ως κριτήρια:
1) την ισόρροπη γεωγραφική κατανομή όλων των διημερευόντων και διανυκτερευόντων
φαρμακείων, ώστε να καλύπτονται εύκολα οι ανάγκες πρόσβασης των πολιτών στο
φάρμακο όλο το 24ωρο,
2) την ισομερή συμμετοχή όλων των φαρμακείων στις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις
και
β) τη σειρά διημέρευσης και διανυκτέρευσης αυτών.
Η ως άνω κατανομή αφορά στα φαρμακεία της χωρικής αρμοδιότητας του Φαρμακευτικού
Συλλόγου Αττικής και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά, όπως αυτή απεικονίζεται με
σαφήνεια και λεπτομέρεια στους κατατεθέντες σχετικούς πίνακες των ανωτέρω υπό
στοιχείο 13 και 14 σχετικών εγγράφων των Φαρμακευτικών Συλλόγων, και οι οποίοι, θα
αναρτηθούν επί των προσόψεων των φαρμακείων κατά τις ημέρες και ώρες που
παραμένουν κλειστά, με ευθύνη του φαρμακοποιού, καθώς και στις ιστοσελίδες των
οικείων Φαρμακευτικών Συλλόγων και της Περιφέρειας Αττικής.
Οι σχετικές ιστοσελίδες είναι:


Περιφέρεια Αττικής: www.patt.gov.gr και στη διαδρομή «Για τον πολίτη» - «Υγεία» «Εφημερίες Φαρμακείων»



Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής: www.fsa.gr και στη διαδρομή «Εφημερίες
Φαρμακείων»
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Φαρμακευτικός Σύλλογος Πειραιά: www.fsp.gr και στη διαδρομή «Εφημερίες»

Ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε φαρμακείου, με τη σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου
φαρμακοποιού, δύναται να επιλέξει ωράριο λειτουργίας του φαρμακείου του, καθ’
υπέρβαση των χρονικών ορίων της παραγράφου 1, του άρθρου 26, του Ν. 4613/2019,
πλην της Κυριακής, με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 22 του Ν.
1483/1984 (Φ.Ε.Κ. 153/τ. Α/1984) και εντός του χρονικού πλαισίου λειτουργίας των
καταστημάτων λιανικής πώλησης, όπως αυτό καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 23 του ν.
2224/1994 (Φ.Ε.Κ. 112/τ. Α/1994).
Η επιχείρηση φαρμακείου που επιλέγει, το κατά το προηγούμενο εδάφιο, διευρυμένο
ωράριο, διά του νομίμου εκπροσώπου της, υποχρεωτικά δηλώνει, ανά δίμηνο κάθε έτος
και τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη του διμήνου αυτού, τις ώρες και ημέρες σε
εβδομαδιαίο

προγραμματισμό

της

επιλογής

του,

στους

κατά

τόπον

αρμόδιους

Φαρμακευτικούς Συλλόγους και στον κατά τόπον αρμόδιο Περιφερειάρχη.
Τα δίμηνα ορίζονται ως εξής για το έτος 2019-2020:


01/07/2019 – 31/08/2019 (υποβολή αιτήσεων έως 31/05/2019)



01/09/2019 – 31/10/2019 (υποβολή αιτήσεων έως 31/07/2019)



01/11/2019 – 31/12/2019 (υποβολή αιτήσεων έως 30/09/2019)



01/01/2020 – 28/02/2020 (υποβολή αιτήσεων έως 30/11/2019)



01/03/2020 – 30/04/2020 (υποβολή αιτήσεων έως 31/01/2020)



01/05/2020 – 30/06/2020 (υποβολή αιτήσεων έως 31/03/2020)

Η δήλωση μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ήτοι ακόμη και μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά πάντοτε εγγράφως.
Επισημαίνεται ότι η διάταξη του άρθρου 26 του Ν. 4613/2019 έχει άμεση εφαρμογή από
τη δημοσίευσή της, δηλαδή από 24-05-2019 και περιλαμβάνει και τις αιτήσεις εκείνες
που είχαν υποβληθεί για τη λειτουργία των φαρμακείων την τρέχουσα περίοδο – το δίμηνο
Μαΐου – Ιουνίου 2019 (αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως 31-03-2019), καθ’ υπέρβαση
των χρονικών ορίων του υποχρεωτικού ωραρίου.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ
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ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Α) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (διανομή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
Μυλλέρου 1 και Αγησιλάου, Τ.Κ. 10436, Αθήνα
Β) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (διανομή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
Ελ. Βενιζέλου 59 και Υψηλάντου, Τ.Κ. 18532, Πειραιάς
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (διανομή μέσω ΙΡΙΔΑ)
1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
2. Γραφεία κ. Αντιπεριφερειαρχών όλων των Π.Ε.
3. Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Αναλογίδου Μαρία – Καλλιόπη
5. Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κ. Μεγάλου Άννα
6. Όλες τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας όλων των Π.Ε. (υπόψη προϊσταμένων
Διεύθυνσης και προϊσταμένων Τμημάτων Φαρμάκων – Φαρμακείων)
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