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Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2018

  

Αριθμ. Πρωτ. 822

  

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

  

Θέμα: «Διευκρινίσεις επί της Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας για τη νέα
νομοθετική ρύθμιση για το ωράριο λειτουργίας φαρμακείων»

  

Δυνάμει της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Δ3(β)/Γ.Π./οικ.14863/21.02.2018 Εγκυκλίου του
Υπουργού Υγείας με θέμα «Εγκύκλιος σχετικά με το Ωράριο των Φαρμακείων και την
εφαρμογή του άρθρου 257 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) » έγιναν
δεκτές οι σχετικές επισημάνσεις του Π.Φ.Σ., ως αναφέρονται στα υπ’ αριθμόν
πρωτοκόλλου 296/24.01.2018, 356/29.01.2018, 462/05.02.2018 και 474/05.02.2018 έγγραφά
μας προς το Υπουργείο Υγείας.

  

Έτσι με την ανωτέρω Εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι:

  

- Απαραίτητη προϋπόθεση για την διαμόρφωση του ελάχιστου υποχρεωτικού ωραρίου είναι
η έκδοση Απόφασης του Περιφερειάρχη ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου
Φαρμακευτικού Συλλόγου.

  

- Η απόφαση αυτή μπορεί να διαφοροποιεί το ωράριο ανά χρονικές περιόδους
(μπορεί να καθορίζει διαφορετικό ωράριο ανά εξάμηνο κλπ.) 
καθώς και ανά περιοχές, ανάλογα με τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού
(ακόμη και για περιοχές μικρότερες από δήμους), καθώς εκ του νόμου καταλείπεται η
διακριτική ευχέρεια στην Διοίκηση ως προς αυτόν τον καθορισμό.
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- Η διάταξη επιτρέπει με την ανωτέρω απόφαση να καθορίζεται ωράριο με περισσότερες
από 40 ώρες, αλλά χωρίς υπέρβαση των χρονικών ορίων που προβλέπονται.

  

- Μετά την έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης, εκδίδεται η προβλεπόμενη Απόφαση
του Περιφερειάρχη περί διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων, πάλι με την σύμφωνη γνώμη
του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πρόγραμμα
καθορίζεται ανά περιφερειακή ενότητα ή δήμο, 
σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει η διάταξη αυτή.

  

- Η έκδοση και δημοσίευση της Απόφασης του Περιφερειάρχη περί καθορισμού
υποχρεωτικού ωραρίου αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της Απόφασης του
Περιφερειάρχη για τον καθορισμό των διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων, η οποία με την
σειρά της αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή των δηλώσεων των φαρμακείων
που θα δηλώσουν διευρυμένο ωράριο
.

  

- Η έκδοση και δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων πρέπει να λάβει χώρα εντός
εύλογου χρονικού διαστήματος και πάντως όχι αργότερα από τις 31.5.2018.

  

- Έως την έκδοση και δημοσίευση των προαναφερόμενων αποφάσεων του κατά
τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη εξακολουθεί να ισχύει το καθεστώς του ωραρίου
και των διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων που προϋπήρχε .

  

- Κάθε Περιφέρεια αμέσως μετά (ή ταυτόχρονα με) την έκδοση και δημοσίευση των
ανωτέρω αποφάσεων θα καθορίσει το χρονικό σημείο της έναρξης του διμήνου από
το οποίο θα ισχύουν οι δηλώσεις διευρυμένου ωραρίου καθώς και το χρονικό
σημείο της λήξης της πρώτης προθεσμίας για την υποβολή των οικείων δηλώσεων
.

  

- Οι απαλλαγές περί διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων εξακολουθούν να ισχύουν έως τα
οριζόμενα στην μεταβατική διάταξη της παρ.4 του ως άνω άρθρου.
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- Οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Β.Δ. 398/1963 (σύμφωνα με το οποίο οι
ώρες εργασίας δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις δέκα ημερησίως στα 
μονοεδρικά φαρμακεία
) και του Π.Δ. 479/1981 (που ορίζει το σύστημα διημέρευσης και διανυκτέρευσης για
τους Δήμους ή Κοινότητες που 
λειτουργούν 2 έως 6 φαρμακεία
) 
ισχύουν κανονικά
και δεν έχουν καταργηθεί
, το δε ωράριο και το σύστημα διανυκτερεύσεων και διημερεύσεων θα καθορίζεται εν
προκειμένω σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

  

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

  

  Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς   Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν.
Γραμματέας    Κυριάκος Θεοδοσιάδης          
 Σεραφείμ Ζήκας 
      

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας έχει καταθέσει πρόταση στην Περιφέρεια για το
ελάχιστο υποχρεωτικό 40ωρο σύμφωνα με το υπάρχον πρόγραμμα λειτουργίας και την
απόφαση της γενικής συνέλευσης και αναμένεται η έγκριση του.
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