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Θέμα: Εγκύκλιος σχετικά με το Ωράριο των Φαρμακείων και την εφαρμογή 
του άρθρου 257 του ν. 4512/2018 (Α’ 5)     

             

Σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 257 του ν. 4512/2018 
(Α’ 5) αναφορικά με το Ωράριο Λειτουργίας Φαρμακείων, επισημαίνονται τα εξής:   

Α) 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), εφόσον εκ του νόμου καταλείπεται η διακριτική ευχέρεια στην Διοίκηση 
ως προς αυτόν τον καθορισμό. Επιπλέον η διάταξη επιτρέπει με την ανωτέρω 

απόφαση να καθορίζεται ωράριο με περισσότερες από 40 ώρες, αλλά χωρίς 
υπέρβαση των χρονικών ορίων που προβλέπονται. 

Β) Μετά την έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης, εκδίδεται η 

προβλεπόμενη στην παρ.2 της ως άνω διάταξης 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. 

Γ) Η έκδοση και δημοσίευση της Απόφασης του Περιφερειάρχη της παρ.1, 
δηλ. ο καθορισμός υποχρεωτικού ωραρίου, αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση 
της Απόφασης του Περιφερειάρχη της παρ.2, δηλ. για τον καθορισμό των 

διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων, η οποία με την σειρά αποτελεί προϋπόθεση 
για την υποβολή των δηλώσεων των φαρμακείων που θα δηλώσουν διευρυμένο 

ωράριο σύμφωνα με την παρ.3 της ίδιας διάταξης. Η έκδοση και δημοσίευση των 
ανωτέρω αποφάσεων πρέπει να λάβει χώρα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 
και πάντως όχι αργότερα από τις 31-5-2018. 

Δ) Έως την έκδοση και δημοσίευση των προαναφερόμενων αποφάσεων του 
κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη, οι οποίες συνιστούν κανονιστικές πράξεις, 
είναι ευνόητο ότι εξακολουθεί να ισχύει το καθεστώς του ωραρίου και των 
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διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων που προϋπήρχε. Επιπλέον κάθε Περιφέρεια 
αμέσως μετά (ή ταυτόχρονα με) την έκδοση και δημοσίευση των οικείων 

αποφάσεων των παρ.1 και 2 της ως άνω ρύθμισης, 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. 
Ε) Σε ειδικές περιπτώσεις το ωράριο και το σύστημα διανυκτερεύσεων και 

διημερεύσεων δέον όπως καθορίζεται σύμφωνα με μη καταργηθείσες ειδικές 

διατάξεις (άρθρο 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, άρθρο μόνο του π.δ. 479/1981, που ορίζει το σύστημα διημέρευσης 

και διανυκτέρευσης για τους Δήμους ή Κοινότητες που λειτουργούν 2 έως 6 
φαρμακεία.). 

        
                                                                       
               

                                                                     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ    
                          

               

 
          ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 

                                                                              
                       
 

                                      
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ                     

 Όλες τις Περιφέρειες 
(με την παράκληση να ενημερώσουν άμεσα  
τις Περιφερειακές τους Ενότητες) 

 
1) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
    Γ. Κακουλίδου 1, Τ.Κ. 69 100- Κομοτηνή 

2) Κεντρικής Μακεδονίας  
    Β. Όλγας 198, Τ.Κ. 54 110 – Θεσσαλονίκη 

3) Δυτικής Μακεδονίας 
    Περιοχή ΖΕΠ, Τ.Κ. 50 100 – Κοζάνη 
4) Ηπείρου 

    Πλατεία Πύρρου 1, Διοικητήριο, Τ.Κ. 45 221 – Ιωάννινα 
5) Θεσσαλίας  

    Πλ. Ρήγα Φεραίου Κουμουνδούρου και Παπαναστασίου  
    Τ.Κ. 41 110 - Λάρισα 
6) Ιονίων Νήσων 

    Εθν. Παλαιοκαστρίτσας, Αλυκές Ποταμού, Τ.Κ. 49 100 - Κέρκυρα 
7) Δυτικής Ελλάδος 
    Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32, Τ.Κ. 26 442 Πάτρα 

8) Στερεάς Ελλάδας 
    Υψηλάντη 1, Τ.Κ. 35 100 – Λαμία 

9) Αττικής 
    Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 117 44 – Αθήνα 
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10) Πελοποννήσου  
     Πλατεία Εθν. Μακαρίου, Τ.Κ. 22 100 – Τρίπολη 

11) Βορείου Αιγαίου 
      Π. Κουντουριώτη 1, Τ.Κ. 81 100 – Μυτιλήνη 
12) Νοτίου Αιγαίου 

      Επτανήσου 35, Τ.Κ. 84 100 – Ερμούπολη Σύρου 
13) Κρήτης  

      Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ. 71 201 – Ηράκλειο 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο 
2. Πειραιώς 134 και Αγαθημέρου  
3. Τ.κ. 118 54 – Αθήνα 

4. (με την παράκληση να ενημερώσει άμεσα 
5.  τους Τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους) 

 
    ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 1) Γραφείο κ. Υπουργού 

    (επί του υπ’ αριθμ. πρωτ.: Α.Π./525/15-2-2018 εγγράφου)  
 2) Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 

3) Γραφ. κ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής 

 4) Δ/νση Φαρμάκου Δ3(β)--(3) 
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