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Αθήνα 29.5.2019  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ      Αρ. Πρωτ.  2118 

ΝΠΔΔ  
 

Προς  

τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους  

της Χώρας 

 

Με την δημοσίευση στο ΦΕΚ Α΄ 78/24.5.2019 του Νόμου 4613/2019  έγινε  το 

πρώτο βήμα προς την εξομάλυνση του τεράστιου προβλήματος του ωραρίου 

λειτουργίας των Φαρμακείων μας.  

Όπως έχουμε αναφέρει και στην πρώτη ενημέρωση μας, ο καθορισμός  

ανώτατου χρονικού ορίου  λειτουργίας των διευρυμένων φαρμακείων μέχρι τις 

9 το βράδυ, δίνει ένα τέλος καταρχήν, στο αρρύθμιστο ωράριο , ενισχύει το 

θεσμό των εφημερίων και βοηθά τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων 

φαρμακείων.  

Παύει επίσης το απαράδεκτο φαινόμενο, να παραμένουν ανοικτά κατά τις 

επίσημες αργίες φαρμακεία που δεν έχουν οριστεί από τους οικείους 

Φαρμακευτικούς Συλλόγους ως εφημερεύοντα.  

Φυσικά, η ψήφιση της τροπολογίας  δεν επιλύει πλήρως το πρόβλημα , όμως 

δίνει ένα τέλος στο άναρχο και στρεβλό περιβάλλον του ωραρίου μετά τις 09:00 

το βράδυ, στην απορρύθμιση της αγοράς και στον κανιβαλισμό μεταξύ των 

συναδέλφων. 

Είναι όμως πλέον καθήκον όλων μας, να προστατέψουμε αυτό που πετύχαμε 

σε πρώτη φάση.  

Είναι ευθύνη μας, να φροντίσουμε να υπάρχει ικανός αριθμός 

εφημερευόντων φαρμακείων μετά τις 09:00 το βράδυ, έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ασθενών και των πολιτών στα 
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Φαρμακεία σύμφωνα με την κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία (ν.4512/2018, 

άρθρο 257). 

Ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας για την εφαρμογή και την διατήρηση 

του νόμου . 

 Συνάδελφοι, 

Έγινε ένα πρώτο βήμα για την αποκατάσταση των ανισοτήτων και των 

προβλημάτων που δημιούργησαν σε πολλά θέματα οι μνημονιακοί νόμοι. 

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε και παράλληλα να διαφυλάττουμε τα όσα 

πετυχαίνουμε.  

     Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς  
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