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ΠΡΟ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΤ – ΜΕΛΗ ΣΟΤ Φ..Α. 
 

ΝΕΟ ΠΛΑΙΙΟ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 
 

Δημοςιεφθηκε ςε ΦΕΚ (Α’ 78/24.5.2019) ο νόμοσ 4613/2019 ο οποίοσ ιςχφει από την δημοςίευςή του.  
φμφωνα με τον ανωτζρω νόμο , ιςχφουν πλζον ΑΜΕΑ τα κάτωθι :  

 

1.-  Σα φαρμακεία που δηλώνουν διευρυμζνο ωράριο (ωράριο πζραν του υποχρεωτικοφ), δφνανται να δηλώςουν 

ωράριο για τισ ημζρεσ από Δευτζρα ζωσ Παραςκευή ζωσ 21:00, και για την ημζρα του αββάτου ζωσ 20:00. Κανζνα 
φαρμακείο δεν δφναται να υπερβεί τα όρια αυτά ςτη δήλωςη του για διευρυμζνο ωράριο.  Αυτό θα ιςχφςει και για το 
δίμηνο Μαίου – Ιουνίου.  

 

2.- Σισ επίςημεσ αργίεσ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΤΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΜΟΝΟ τα διημερεφοντα / διανυκτερεφοντα φαρμακεία που 

ζχουν οριςτεί από τον Φ..Α. Σα διευρυμζνα παραμζνουν ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΚΛΕΙΣΑ ςτισ επίςημεσ αργίεσ.   
 Οι επίςημεσ αργίεσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ είναι οι κάτωθι :  

 25η Μαρτίοσ 

 Μεγάλη Παρασκεσή 

 Δεστέρα τοσ Πάστα  

 15η Ασγούστοσ 

 25
η
 Δεκεμβρίοσ  

 26η Δεκεμβρίοσ  

 1η Ιανοσαρίοσ 

 6η Ιανοσαρίοσ 

 Καθαρά Δεστέρα 

 1η Μαΐοσ 

 28η Οκτωβρίοσ 

 Αγίοσ Πνεύματος 

 την ημέρα εορτής τοσ Πολιούτοσ Αγίοσ της πόλης και την ημέρα Απελεσθέρωσης της πόλης  

 

        3.-  Σε κάθε δήλωζη για επιπλέον ωράριο (διεσρσμένο) ποσ καηαηίθεηαι από ηον νόμιμο εκπρόζωπο ηης 

επιτείρηζης, είναι σποτρεωηική η εκθορά ηης ζύμθωνης γνώμης ηοσ Υπεσθύνοσ Φαρμακοποιού. Η μη παξνρή ηεο 

ζύκθωλεο γλώκεο ή ε εθπξόζεζκε ππνβνιή ηεο ζύκθωλεο γλώκεο ζπληζηά ακσρόηηηα όλης ηης δήλωζης. 

 

 4.-  Η δηαδηθαζία δειώζεωο ηνπ επηπιένλ ωξαξίνπ (δηεπξπκέλνπ) ζπλερίδεηαη κε ηα όζα γλωξίδεηε κέρξη ζήκεξα ωο 

πξνο ηελ πξνζεζκία θαηάζεζεο.  Δειαδή, ε δήιωζε γηα δηεπξπκέλν θαηαηίζεηαη ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξίλ ηελ έλαξμε ηνπ 

θάζε δηκήλνπ .  

 

Εηδηθά γηα ην δίκελν ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ζα αλαξηεζεί ελεκέξωζε, κόιηο θαζνξίζεη ε Πεξηθέξεηα ηα λέα δίκελα 

νπόηε θαη ζα κπνξείηε λα ππνβάιεηε δήιωζε.  

Είλαη απηνλόεην όηη ζα ζπκπεξηιεθζνύλ όιεο νη λέεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πιένλ ηζρύνπλ.  
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