Νέο Ωράριο Λειτουργίας Φαρμακείων
Ι. Δυνάμει τροπολογίας που εντάχθηκε στο Σ/Ν του Υπουργείου Υγείας με τίτλο
«Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού
Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ
Παπαγιαννοπούλου», με θέμα «Ανώτατα Όρια Ωραρίου Λειτουργίας Φαρμακείων»
θεσμοθετήθηκε:
1. όριο λειτουργίας όλων ανεξαιρέτων των φαρμακείων, διευρυμένων και μη,
σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα λοιπά εμπορικά καταστήματα (πλην Κυριακής
που παραμένει αργία για τα φαρμακεία). [«και πάντως εντός του χρονικού
πλαισίου λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής πώλησης, όπως αυτό καθορίζεται
δυνάμει του άρθρου 23 του ν. 2224/1994 (Α’112)»]. Σύμφωνα με τα όρια αυτά, η
λειτουργία των φαρμακείων ορίζεται μέχρι την 21.00, καθημερινά, από Δευτέρα
έως και Παρασκευή και Σάββατο μέχρι την 20.00. Αυτό αφορά κατ’ αρχήν στη
συντριπτική πλειοψηφία των φαρμακείων, δηλ. αυτών που λειτουργούν σε
περιοχές που δεν απολαμβάνουν προνόμια κάποιου εξαιρετικού καθεστώτος,
όπως είναι π.χ. τα φαρμακεία που λειτουργούν σε κρατικούς αερολιμένες,
νησιωτικές περιοχές, στις οποίες το αντίστοιχο νέο ωράριο εκτείνεται μέχρι αυτό
που ισχύει για τα εκεί λειτουργούντα εμπορικά καταστήματα κοκ.
2. απαγόρευση λειτουργίας όλων ανεξαιρέτως των φαρμακείων, πλην φυσικά όσων
εφημερεύουν ή διανυκτερεύουν, την 25η Μαρτίου, την Μεγάλη Παρασκευή, τη
Δευτέρα του Πάσχα, την 15η Αυγούστου, την 25η και την 26η Δεκεμβρίου, την
1η Ιανουαρίου, την 6η Ιανουαρίου, την Καθαρά Δευτέρα, την 1η Μαΐου, την 28η
Οκτωβρίου και του Αγίου Πνεύματος, την ημέρα εορτής του Πολιούχου Αγίου
της πόλης και την ημέρα Απελευθέρωσης της Πόλης.
3. σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου φαρμακοποιού, προκειμένου να επιλεγεί ωράριο
λειτουργίας του φαρμακείου από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φαρμακείου
(φαρμακοποιό ή μη), καθ` υπέρβαση των χρονικών ορίων του κανονικού οραρίου.
4. περιορισμός στο ήμισυ του θεσμοθετημένου ποσοστού συμμετοχής των ασθενών
για τα φάρμακα για τα οποία καταλήγει επιτυχώς η διαδικασία διαπραγμάτευσης
που ορίζεται στο άρθρο 254 του ν.4512/2018 (Α’5).
5. έκδοση απόφασης του Υπουργού Υγείας, με την οποία το ποσοστό της
προβλεπόμενης συμμετοχής του ασθενούς μπορεί να μειώνεται για τα γενόσημα
φάρμακα.

ΙΙ. Συνοψίζοντας: για την υποβολή δήλωσης διευρυμένου ωραρίου απαιτούνται
σωρευτικά εφ’ εξής τα ακόλουθα: α/ τήρηση ωραρίου λοιπών καταστημάτων
περιοχής. Παύει δηλαδή η δυνατότητα 24ωρης λειτουργίας του φαρμακείου,
οπότε κατά τις νυκτερινές ώρες το κοινό εξυπηρετείται από τα διανυκτερεύοντα
φαρμακεία και β/ σύμφωνη γνώμη του υπευθύνου φαρμακοποιού για την επιλογή
του ωραρίου του φαρμακείου.
ΙΙΙ. Η διάταξη, εάν συνδεθεί με τη δημοσίευση του νόμου θα είναι αμέσου
εφαρμογής, εκτός εάν το ΥΥ για λόγους μη αιφνιδιασμού επιλέξει την εφαρμογή
του μετά τη λήξη των ισχυόντων πινάκων, πράγμα – κατά τη γνώμη μου –
δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη λόγω της διαρκούς ανακύκλωσής τους βάσει
του μέχρι σήμερα ισχύοντος καθεστώτος της ανά 2μηνο δηλώσεως.
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