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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

 

Σξίπνιε,         14  Μαΐος 2018 

Αξηζκ. Πξση : οικ.126259/30342 
 

 

ΑΠΟΦΑΖ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ                    

& ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

& ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ 

Σαρ. Γ/λζε  

Σ.Κ. 

Πιεξνθ. 

Σει. 

Φαμ. 

Email  

: Δι. Βεληδέινπ 34   

: 22 132-Σξίπνιε Αξθαδίαο 

: Γ. Πιηάθαο 

: 2713610221 

: 2713610263 - 238 

: pliakas@arcadia.gr 

 

ΘΔΜΑ   : ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΥΡΟΝΗΚΟΤ ΖΜΔΗΟΤ ΔΝΑΡΞΖ ΣΩΝ ΓΗΜΖΝΩΝ ΠΟΤ ΘΑ ΗΥΤΟΤΝ ΟΗ 

ΓΖΛΩΔΗ ΓΗΔΤΡΤΜΔΝΟΤ ΩΡΑΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΦΑΡΜΑΚΔΗΩΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ. 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σν άξζξν 90 ηνπ ΠΓ 63/2005 ΦΔΚ 98/Α/2011 «Κσδηθνπνίεζε Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 

Κπβεξλεηηθά όξγαλα» 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 (ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε  παξ. ΗΗ πεξ. 12) ηνπ Ν.3852/2010 ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ε 

επνπηεία Ηαηξηθώλ, Οδνληηαηξηθώλ θαη Φαξκαθεπηηθώλ πιιόγσλ κεηαβηβάδεηαη ζηηο Πεξηθέξεηεο.  

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2690/1999 «Κώδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο.  

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 131/2010 – ΦΔΚ 224/Α/2010 «Οξγαληζκόο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ» 

5. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1, 2 θαη 3 ηνπ Β.Γ. 398/1963 όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηα άξζξα 1 θαη 2 ηνπ Β.∆. 

734/1969, θαη αθνξνύλ ηηο θσκνπόιεηο πνπ ιεηηνπξγεί κόλν έλα θαξκαθείν (κνλνεδξηθό) θαη ηνπο Γήκνπο 

πνπ ιεηηνπξγνύλ άλσ ησλ έμη θαξκαθείσλ γηα µε ηνπο νπνίνπο νξίδεηαη ππνρξεσηηθή δηεκέξεπζε θαη 

δηαλπθηέξεπζε. 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.1483/1984 (ΦΔΚ Α/153/8-10-1984) «Υξνληθά όξηα ιεηηνπξγίαο 

θαξκαθείσλ» όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηε δηάηαμε  ηνπ άξζξνπ 263 παξ. 2Β ηνπ Ν. 4512/12 (ΦΔΚ 5 

Σ.Α΄/17-01-2018) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Γηαξζξσηηθώλ Μεηαξξπζκίζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.1963/91 «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

θαξκαθεπηηθήο λνκνζεζίαο θ.η.ι.  (ΦΔΚ A/138/20-9-91)», όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε από ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 257 ηνπ Ν. 4512/18 (ΦΔΚ 5 Σ.Α΄/17-01-2018)» θαη ηζρύεη ζήκεξα. 

8. Σελ µε αξ. πξση.: ∆3(β)/Γ.Π./νηθ.14863/21-02-2018 (Α∆Α 7∆Ξ0465ΦΤΟ-∆ΥΚ) εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο, ζρεηηθά µε ην σξάξην ησλ θαξκαθείσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 257 ηνπ Ν.4512/2018    

(ΦΔΚ 5 Σ.Α΄/17-01-2018) 

9. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Σ.1. «Άξζε εκπνδίσλ ζηνλ αληαγσληζκό ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαληθνύ 

εκπνξίνπ – ξπζκίζεηο θαξκάθσλ θαη θαξκαθείσλ» ηνπ Ν.4254/14 (ΦΔΚ Α/85/7-4-14). 

10. Σελ  δηαζθάιηζε ηεο Γεκόζηαο πγείαο θαη ηε δηεπθόιπλζε ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ. 

 

                     Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ 

 

Καζνξίδνπκε ην ρξνληθό ζεκείν  ηεο έλαξμεο ησλ δηκήλσλ από ην νπνίν ζα ηζρύνπλ νη 

δειώζεηο δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ γηα ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ ηελ 1
η
 Ηούλιο 2018 θαη σο 

εθ ηνύηνπ ηελ πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ησλ νηθείσλ δειώζεσλ αλά δίκελν όπσο 

παξαθάησ:   
 

ΓΗΜΖΝΟ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΓΖΛΩΔΩΝ 

ΔΩ 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ - ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ     30 Νοεμβπίος  

ΜΑΡΣΗΟ - ΑΠΡΗΛΗΟ 31 Ηανοςαπίος  
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ΜΑΗΟ - ΗΟΤΝΗΟ 31 Μαπηίος  

ΗΟΤΛΗΟ - ΑΤΓΟΤΣΟ 31 Μαΐος  

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ - ΟΚΣΩΒΡΗΟ 31 Ηοςλίος 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ - ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 30 επηεμβπίος 

 

Ο νόμιμορ εκππόζωπορ ηεο επηρείξεζεο Φαξκαθείν ππνρξεσηηθά δειώλεη αλά δίκελν, 

ζύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, θάζε έηνο και ηοςλάσιζηον ένα μήνα ππιν ηην έναπξη 

ηος διμήνος αςηού, ηηο ώξεο θαη εκέξεο ζε εβδνκαδηαίν πξνγξακκαηηζκό, (πιελ ηεο 

Κπξηαθήο, κε ηελ επηθύιαμε ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.1483/1984 ΦΔΚ 

153 η.Α΄)  πνπ επηιέγεη λα ιεηηνπξγήζεη πέπαν ηος ςποσπεωηικού ωπαπίος, ζηνπο θαηά 

ηόπνλ αξκόδηνπο θαξκαθεπηηθνύο ζπιιόγνπο θαη ζηνλ θαηά ηόπνλ αξκόδην Πεξηθεξεηάξρε. Ζ 

δήισζε κπνξεί λα γίλεη κε νπνηνλδήπνηε πξόζθνξν ηξόπν, ήηνη αθόκε θαη κέζσ 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (pliakas@arcadia.gr), αιιά πάληνηε εγγξάθσο. 

  

Καη εξαίπεζη γηα ην κήλα Ηούνιο 2018 εμαηηίαο ηεο κε έλαξμεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ 

παξνύζα απόθαζε δηκήλσλ, ηζρύνπλ ηα πξνβιεπόκελα ζηελ κε αξηζκ. 297268/67978/24-11-

2017 κε ΑΓΑ:7ΑΓΓ7Λ1-ΣΓΛ Απόθαζή καο «Αλαθνίλσζε Γειώζεσλ έληαμεο 

Φαξκαθνπνηώλ, αλά Φαξκαθεπηηθό ύιινγν ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ζην 

Γηεπξπκέλν σξάξην ιεηηνπξγίαο Φαξκαθείσλ γηα ην Α΄ εμάκελν 2018».  
 

 

 
ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ : 

1.Τποςπγείο Τγείαρ Γηεύζπλζε Φαξκάθνπ 

2. Φαπμακεςηικοί ύλλογοι Πεπιθέπειαρ Πελοποννήζος ( με την 

σποτρέωση να ενημερώσει άμεσα  όλα τα μέλη τοσς) 
 3.Γιεςθύνζειρ Γημόζιαρ Τγείαρ & Κοινωνικήρ Μέπιμναρ  

Πεξηθέξεηαο  Πεινπνλλήζνπ 
 

 

Ο ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

 

 

 

 

ΠΔΣΡΟ ΣΑΣΟΤΛΖ 
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