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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
Ν.Π.Δ.Δ. 
Μυλλέρου 1 & Αγησιλάου - 104 36 ΑΘΗΝΑ,           
ΤΗΛ. 210 5243186   
ΦΑΞ.  210 5220721 – Email: grfsa@otenet.gr 
Αριθ. Πρωτ. 3851 
  

     ΑΘΗΝΑ, 7 Ιουνίου 2018 

 

 

ΠΡΟ 
 

ΟΛΑ  ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΟΤ Φ..Α. 
 

ΕΚΣΑΚΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΩΡΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 
 
ύκθσλα, κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζ. 257 ηνπ λ. 4512/2018 ζρεηηθά κε ην σξάξην ησλ θαξκαθείσλ 
επήιζαλ ηξνπνπνηήζεηο ζην θαζεζηώο ηνπ σξαξίνπ θαη εηδηθόηεξα, κεηαμύ άιισλ: 
 

 Καζνξίζηεθε ξεηά ην θαη΄ ειάρηζην ππνρξεσηηθό σξάξην ιεηηνπξγίαο εβδνκαδηαίσο κε 

απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε πνπ ιακβάλεηαη ύζηεξα από ηελ ζύκθσλε γλώκε ηνπ 

νηθείνπ Φαξκαθεπηηθνύ πιιόγνπ: ηζρύεη επνκέλσο όηη νξίζεη ν θάζε ύιινγνο κε 

θαηώηεξν ηηο 40 ώξεο, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη από Δεπηέξα-Παξαζθεπή. Εηδηθά γηα ηελ 

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη κε απόθαζε ηεο Πεξηθεξεηάξρε νξίδνληαη σο ππνρξεσηηθέο αξγίεο 

νη : 1ε Ιαλνπαξίνπ, 6ε Ιαλνπαξίνπ, Καζαξά Δεπηέξα, 25ε Μαξηίνπ, Μεγάιε Παξαζθεπή, 

Δεπηέξα ηνπ Πάζρα, 1ε Μαΐνπ, Αγίνπ Πλεύκαηνο, 15ε Απγνύζηνπ, 14ε επηεκβξίνπ, 28ε 

Οθησβξίνπ, 25ε θαη 26ε Δεθεκβξίνπ, ε εκέξα ηεο ενξηήο ηνπ Πνιηνύρνπ Αγίνπ ηεο Πόιεο 

θαη ε εκέξα απειεπζέξσζεο ηεο Πόιεο. 

 

 Οξίζηεθε ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ θαξκαθείσλ κε δηεπξπκέλν σξάξην, θαηόπηλ 

ππνβνιήο ππνρξεσηηθώο ζρεηηθώλ δειώζεσλ αλά δίκελν: αθνξά ηηο ώξεο πέξαλ ησλ 

ππνρξεσηηθώλ ηνπ Φ θαη ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ εθεκεξηώλ. ύκθσλα κε ηνλ λόκν ν 

θαξκαθνπνηόο θαζνξίδεη θαη δειώλεη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ θαξκαθείνπ ηνπ αλά 

δίκελν, ζηνλ ζύιινγό ηνπ θαη ζηελ πεξηθέξεηα (βι. Ν. 4512/2018). Η δήισζή ηνπ κπνξεί 

λα ζηαιεί θαη κε ειεθηξνληθό ηξόπν (email) ζηνπο παξαπάλσ θνξείο. Γηα ηελ Αηηηθή ηα 

θαμ θαη νη ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο ησλ Πεξηθεξεηώλ είλαη ηα θάησζη: 

 

 
               7. Κεντρικός Τομέας: 213 1600371 
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          7. Κεντρικός Τομέας: ygeiakt1@patt.gov.gr 

 

 Εμαηξείηαη ππνρξεσηηθώο ε Κπξηαθή. 

 

 Λνπηξνπόιεηο: Από ηνλ ζπλδπαζκό ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22 παξ. 6 Ν. 1483/1984 

θαη 263 παξ. 2 πεξ. β' Ν. 4512/2018, πξνθύπηεη όηη ηα θαξκαθεία ησλ λεζησηηθώλ 

πεξηνρώλ θαη ηακαηηθώλ ινπηξνπόιεσλ δύλαληαη λα ιεηηνπξγνύλ πέξαλ από ηηο θαλνληθέο 

ώξεο ιεηηνπξγίαο θαη όιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδνο, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ 

νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε. 

 

 Καζνξίζηεθε ξεηά ε δηαδηθαζία θαη νη ιόγνη εμαίξεζεο ησλ θαξκαθείσλ από ηηο 

ππνρξεσηηθέο δηεκεξεύζεηο/δηαλπθηεξεύζεηο, νη νπνίεο είλαη ππνρξεσηηθέο γηα όινπο ηνπο 

ππόινηπνπο θαξκαθνπνηνύο. H παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ εθεκεξηώλ ζπλεπάγεηαη θαη 

πξόζθαηξν θιείζηκν εθηόο από πξόζηηκν θαη πνηλή θπιάθηζεο. 

 

 Δηαηεξήζεθαλ ζε πιήξε ηζρύ δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ζην σξάξην ησλ κνλνεδξηθώλ 

θαξκαθείσλ θαζώο θαη ζην σξάξην θαξκαθείσλ Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ζηνπο νπνίνπο 

ιεηηνπξγνύλ δύν (2) έσο έμη (6) θαξκαθεία, αθνύ δελ θαηαξγήζεθαλ ξεηώο ή ξπζκίζηεθαλ 

δηαθνξεηηθά κε ηνλ σο άλσ λόκν. πλεπώο, ζπλερίδεη λα εθαξκόδεηαη ζε απηέο ηηο 

πεξηπηώζεηο ην ίδην θαζεζηώο σξαξίνπ.  

 

 Απαηηείηαη ε παξνπζία θαξκαθνπνηνύ ή δεισκέλνπ ππεύζπλνπ θαξκαθνπνηνύ θαηά  ηηο  

ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ  θαξκαθείνπ, νη δε παξαβάηεο δηώθνληαη κε πςειά πξόζηηκα. 

 

 Γηα ηελ πξώηε θνξά νη δειώζεηο γηα ην δηεπξπκέλν σξάξην θαη γηα ηνπο κήλεο Ινύιην θαη 

Αύγνπζην ζα γίλνληαη δεθηέο κέρξη ηελ 15ε Ινπλίνπ. Γηα ηα ππόινηπα δίκελα ζα 

θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ πξν-πξνεγνύκελνπ κήλα. Ελ πξνθεηκέλσ γηα 

ην δίκελν επηεκβξίνπ-Οθησβξίνπ ζα θαηαηεζνύλ κέρξη ην ηέινο Ινπιίνπ. 

 

 Ο θαηά ηόπνλ αξκόδηνο θαξκαθεπηηθόο ζύιινγνο θαηαξηίδεη δηκεληαίνπο ρσξηζηνύο 

πίλαθεο θαξκαθείσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ πέξαλ ηνπ θαη ́ ειάρηζηνλ ππνρξεσηηθνύ σξαξίνπ ,  

νη νπνίνη αλαξηώληαη επί ησλ πξνζόςεσλ ησλ θαξκαθείσλ θαηά ηηο εκέξεο θαη ώξεο πνπ 

απηά παξακέλνπλ θιεηζηά, θαζώο θαη ζηηο ηζηνζειίδεο, εθόζνλ πθίζηαληαη, ησλ αξκόδησλ 
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Πεξηθεξεηώλ θαη Φαξκαθεπηηθώλ πιιόγσλ.  ην επάλσ ηκήκα ησλ πηλάθσλ απηώλ, ζα 

αλαγξάθεηαη επθξηλώο θαη κε θεθαιαία γξάκκαηα ε πξόηαζε: «ΣΑ ΕΝΣΟ ΣΟΤ 

ΠΑΡΟΝΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΕΝ ΕΥΟΤΝ ΕΚ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΤΠΟΥΡΕΩΗ ΝΑ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕ ΩΡΕ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕ.» 

 

Προζοτή: Οη πξνζεζκίεο ηεο δήισζεο ηνπ σξαξίνπ ηεξνύληαη απζηεξά.  
 

Παρακάηω θα βρείηε μια δήλωζη διεσρσμένοσ ωραρίοσ ή οποία αποηελεί προηεινόμενο 
ζτέδιο προς διεσκόλσνζη ηων θαρμακοποιών και ο ύλλογος δεν θέρει εσθύνη για ηστόν 
εζθαλμένη ζσμπλήρωζη ή/και σποβολή ηοσ από ηοσς ίδιοσς. 

 

 
 
 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ            Ο  ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ  ΛΟΤΡΑΝΣΟ       ΗΛΙΑ  ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΤ 
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ΔΗΛΩΗ ΔΙΕΤΡΤΜΕΝΟΤ ΩΡΑΡΙΟΤ 

(αρθ. 9 παρ. 3 Ν. 1963/1991) 

 

Σνπ/ηεο _________________ ____________________, ηνπ ___________, πνπ δηαηεξώ 

θαξκαθείν ζη ________________ θαη επί ηεο νδνύ __________________ αξηζκ. ____.  

(ΠΡΟΟΥΗ εάν πρόκειηαι για εηαιρία θαρμακείοσ/ζσζηεγαζμένων θαρμακείων ζσμπληρώνονηαι 

ηα ζηοιτεία ασηής, καθώς και ηοσ/ηων νομίμοσ/ων εκπροζώποσ/ων ηης.) 

ΠΡΟ 

1. Σνλ "ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΣΣΙΚΗ", πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα θαη επί ηεο νδνύ 

Μπιιέξνπ αξ.1 θαη Αγεζηιάνπ 

2. Σελ Περιθερειάρτη Αηηικής, όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο 

Περιθερειακής Ενόηηηας _______________(Δηεύζπλζε Δεκ. Τγείαο θαη Κνηλ. Μέξηκλαο). 

 

Αμηόηηκνη Κύξηνη,  

ύκθσλα κε ην άξζ. 9 παξ. 3 ηνπ λ. 1963/1991, όπσο ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 257 

ηνπ λ. 4512/2018, ζας δηλώνω με ηην παρούζα, όηη επηιέγσ δηεπξπκέλν σξάξην ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θαξκαθείνπ κνπ θαζ΄ ππέξβαζε ησλ ρξνληθώλ νξίσλ πνπ έρνπλ νξηζηεί ζύκθσλα κε ην άξζ. 

9 παξ. 1 ηνπ λ. 1963/1991 γηα ην δίκελν _____________- ___________ ηνπ έηνπο 2018 γηα ηηο 

θάησζη εκέξεο θαη ώξεο:  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

(αναθέρονηαι οι ημέρες και ώρες ποσ επιθσμείηε να δηλώζεηε: π.τ. Δεσηέρα : 08:00 έως 21:00 

κ.ο.κ.)      

Αζήλα ……/ ……. /…….. 

 

 

Ο/Η Δει_______ 

(ζθξαγίδα θαξκαθείνπ θαη ππνγξαθή αδεηνύρνπ θαξκαθνπνηνύ/λνκίκ.εθπξνζώπνπ/σλ) 

 


