
Αγαπητοί συνάδελφοι,  

  

σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση εκ του νόμου όλων των φαρμακείων σε εφημερίες 

και διανυκτερεύσεις αναλόγως με την περιοχή στην οποία εδρεύουν. Παρακαλούμε 

πολύ να τηρούνται αυστηρά τα ωράρια στις εφημερίες και διανυκτερεύσεις σε όλες 

τις περιοχές του νομού Λάρισας. Το ωράριο για όλες τις περιοχές ορίζεται από το 

Φαρμακευτικό Σύλλογο Λάρισας και δεν αποτελεί επιλογή κάθε ιδιαίτερης περιοχής.  

Σας στέλνουμε διευκρινήσεις που λάβαμε από τον ΠΦΣ και κατόπιν σχετικής 

επικοινωνίας με τον Νομικό Σύμβουλο κ. Ηλία Δημητρέλο,  μετά από παράπονα και 

αναφορές - καταγγελίες που έχουν γίνει για ορισμένους συναδέλφους, ελάχιστους 

πιθανότατα,  που εφαρμόζουν κατά το δοκούν την εφημερία τους ή τη 

διανυκτέρευση.  

  

Επιθυμούμε με το παρόν έγγραφο να λυθούν χωρίς καμία πιθανότητα παρερμηνείας 

όλες οι σχετικές παράμετροι. 

  

1 Άρθρο 9 του Ν. 1963/1991 ως ισχύει: 

..... Η διημέρευση και διανυκτέρευση είναι υποχρεωτική για όλους τους 

φαρμακοποιούς, εκτός από εκείνους που έχουν νομίμως απαλλαχθεί για σοβαρούς 

λόγους υγείας ή οικονομικούς...... Οι πίνακες διημερεύσεως και διανυκτερεύσεως των 

φαρμακείων συντάσσονται με ευθύνη και φροντίδα του οικείου φαρμακευτικού 

συλλόγου, αναρτώνται επί των προσόψεων των φαρμακείων κατά τις ημέρες και 

ώρες που αυτά παραμένουν κλειστά, με ευθύνη του φαρμακοποιού, καθώς και 

στις ιστοσελίδες, εφόσον υφίστανται, των αρμόδιων Περιφερειών ή Περιφερειακών 

Ενοτήτων και Φαρμακευτικών Συλλόγων...... 

  

  

  

2  Άρθρο 9 του Ν. 1963/1991 ως ισχύει: 

Τα φαρμακεία λειτουργούν υποχρεωτικά κατ' ελάχιστον σαράντα (40) ώρες 

εβδομαδιαίως. Τα φαρμακεία απαγορεύεται να λειτουργούν στις κάτωθι αργίες 

εκάστου έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί διανυκτερεύσεων και 

διημερεύσεων: την 25η Μαρτίου, τη Μεγάλη Παρασκευή, τη Δευτέρα του Πάσχα, 

την 15η Αυγούστου, την 25 η και την 26η Δεκεμβρίου, την 1η Ιανουαρίου, την 6η 

Ιανουαρίου, την Καθαρά Δευτέρα, την 1η Μαΐου, την 28η Οκτωβρίου και του Αγίου 

Πνεύματος, την ημέρα εορτής του Πολιούχου Αγίου της πόλης και την ημέρα 

Απελευθέρωσης της πόλης.  

  

  

3 Καθ’ όλη την διάρκεια της διημερεύσεως και διανυκτερεύσεως ο 

φαρμακοποιός υποχρεούται όπως παραμένει στο φαρμακείο του. 

  

Για τα μονοεδρικά φαρμακεία οι ώρες λειτουργίας καθημερινά δεν δύνανται να 

υπερβαίνουν τις 10.  Επίσης στα μονοεδρικά φαρμακεία εφαρμόζεται οι διατάξεις του 

άρθρου 2 του Β.Δ. 734/1969 (ΦΕΚ Α΄ 227) σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ότι κατά 

το χρονικό διάστημα που το φαρμακείο παραμένει κλειστό, αναρτάται υποχρεωτικώς 

σε εμφανές σημείο της προθήκης του φαρμακείου, πίνακας περιέχων το 

ονοματεπώνυμο του αδειούχου φαρμακοποιού, την διεύθυνση και τον τηλεφωνικό 



αριθμό του αδειούχου φαρμακοποιού, προκειμένου να είναι ευχερής η αναζήτηση 

αυτού από τους πολίτες που έχουν άμεση ανάγκη προμήθειας φαρμάκων. 

  

  

Περιοχές με 2-6 φαρμακεία 
Το Π.Δ. 479/1981 (ΦΕΚ Α΄ 132)  προβλέπει  ότι σε Δήμους ή Κοινότητες όπου 

λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το ένα εξ αυτών διημερεύει και διανυκτερεύει 

κάθε ημέρα υπό τις κάτωθι διακρίσεις:  α) Παραμένει προαιρετικώς ανοικτό κατά 

τις ώρες μεσημβρινής διακοπής της λειτουργίας των φαρμακείων 

(διημέρευση). Στην περίπτωση που το φαρμακείο δεν παραμείνει ανοικτό αναρτάται 

υποχρεωτικώς επί της προσόψεως του καταστήματος, ανακοίνωση στην οποία 

αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας και ο αριθμός τηλεφώνου του 

διημερεύοντος φαρμακοποιού. β) Παραμένει υποχρεωτικώς ανοικτό από την ώρα 

του εσπερινού κλεισίματος των φαρμακείων (ήτοι από τις 21.00 σύμφωνα με 

το άρθρο 257 του Ν. 4512/2018) μέχρι τις 22.00 για την χρονική περίοδο από 16 

Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και μέχρι τις 23.00 για την χρονική περίοδο από 16 

Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου. Για το χρονικό διάστημα από τις ανωτέρω ώρες και 

μέχρι του πρωινού ανοίγματος των φαρμακείων (ήτοι από τις 08.00 σύμφωνα με 

το άρθρο 257 του Ν. 4512/2018) αναρτάται υποχρεωτικώς σε εμφανές σημείο επί της 

προσόψεως του καταστήματος, ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται το 

ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας και ο αριθμός τηλεφώνου του 

διανυκτερεύοντος φαρμακοποιού. γ) Τις Κυριακές και τις υπόλοιπες ημέρες 

Αργίας, το διημερεύον και διανυκτερεύον φαρμακείο λειτουργεί κανονικώς από 

09.00 έως 13.00. Μετά το κλείσιμο του φαρμακείου αναρτάται υποχρεωτικώς σε 

εμφανές σημείο επί της προσόψεως του καταστήματος, ανακοίνωση στην οποία 

αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας και ο αριθμός τηλεφώνου του 

διημερεύοντος και διανυκτερεύοντος φαρμακοποιού.  

  

4. Ο φαρμακοποιός κατά την διάρκεια της διημερεύσεως και διανυκτερεύσεως 

υποχρεούται να χορηγεί ΜΥΣΥΦΑ και άλλα φαρμακευτικά προϊόντα, ως επίσης 

και κάθε άλλο προϊόν που πωλείται από το φαρμακείο η δε άρνηση χορήγησης 

δύναται να επισύρει κατά του παραβάτη τις κατά το νόμο κυρώσεις. Ευνόητο είναι 

ότι δεν απαιτείται ιατρική συνταγή για τα ΜΥΣΥΦΑ και τυχόν απαίτησή της για την 

χορήγηση αυτών είναι παντελώς αυθαίρετη. 

  

5  Άρθρο 9 του Ν. 1963/1991 ως ισχύει: 

 6. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι υπεύθυνοι φαρμακοποιοί των επιχειρήσεων 

φαρμακείων που παραβιάζουν τις διατάξεις των περί διημερεύσεων και 

διανυκτερεύσεων τιμωρούνται: α) με φυλάκιση έως έξι (6) μηνών και β) με απόφαση 

του αρμόδιου Περιφερειάρχη με χρηματικό πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ 

έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, και σε περίπτωση υποτροπής με πρόσκαιρο 

κλείσιμο του φαρμακείου από δύο (2) έως έξι (6) μήνες. 

7. Με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη μετά από έλεγχο από το Σώμα 

Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας, ή από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας, 

στις επιχειρήσεις φαρμακείων οι οποίοι από υπαιτιότητα τους δεν τηρούν το 

υποχρεωτικό ωράριο που ορίζεται με την Απόφαση του Περιφερειάρχη επιβάλλεται 

χρηματικό πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) 

ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής με πρόσκαιρο κλείσιμο του φαρμακείου από δύο 

(2) έως έξι (6) μήνες. 



  

  

6  Οι φωτεινές σημάνσεις (πχ επιγραφές) και ο σταυρός των φαρμακείων πρέπει 

να διατηρούνται σε λειτουργία μόνο κατά τη διανυκτέρευση ή διημέρευση 

αυτών ή κατά τις νόμιμες ώρες λειτουργίας. Σχετικώς το Υπουργείο Υγείας 

δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΥΓ3(β)/ΓΠ.οικ./36647/2010 έγγραφό του με 

θέμα «Διανυκτερεύσεις και φωτεινή σήμανση φαρμακείων» αναφέρει διαμαρτυρίες 

πολιτών για τη σύγχυση που προκαλείται εκ του γεγονότος ότι οι φωτεινές σημάνσεις 

και ο σταυρός ορισμένων φαρμακείων παραμένουν φωτεινές, χωρίς να 

διανυκτερεύουν τα φαρμακεία αυτά. 

  

7 Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τα φαρμακεία που 

διανυκτερεύουν, οφείλουν να έχουν τις εισόδους τους καταλλήλως φωτισμένες 

(άρθρο 5 παρ. 5, τελευταίο εδάφιο του Β.Δ. 398/1963), και εφόσον υπάρχουν λόγοι 

ασφαλείας να χορηγούνται τα αιτούμενα φάρμακα, συνταγογραφούμενα ή μη, από 

την ειδική θυρίδα ασφαλείας εξυπηρετήσεως του κοινού (άρθρο 4 παρ. 4 τελευταίο 

εδάφιο του Ν. 1963/1991). 

  

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Ο ρόλος του ΔΣ και του Προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου είναι μεταξύ 

άλλων να φροντίζει για την τήρηση της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και των 

κανόνων του Κώδικα της Ελληνικής Φαρμακευτικής Δεοντολογίας.  Ο Σύλλογός μας 

είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και η λειτουργία του διέπεται από 

ιδιαιτέρως αυστηρούς κανόνες. Δεν μπορεί να αποτελεί πολιτική επιλογή κανενός η 

χάραξη οποιασδήποτε διαφορετικής πορείας αν και πιστεύουμε ότι κανένας 

εκλεγμένος εκπρόσωπος δεν επιθυμεί να βρεθεί στην πολύ δύσκολη και άβολη 

κατάσταση να αντιδικεί με συναδέλφους. Δεν αποτελεί επιλογή ούτε για την παρούσα 

διοίκηση η οποιαδήποτε τέτοια αντιδικία. Αποτελεί, όμως, ξεκάθαρη επιλογή η 

προστασία των υπολοίπων συναδέλφων και των ασθενών από μη ενδεδειγμένες 

συμπεριφορές. 

  

Επενδύοντας στην πληρέστερη ενημέρωσή σας για τις κείμενες διατάξεις 

ευελπιστούμε να εκλείψουν οι όποιες πιθανές καταγγελίες στο μέλλον αλλά και οι 

μεταξύ των μελών μας παρερμηνείες και αντιδικίες.  

  

Με εκτίμηση  

  

Ο Πρόεδρος                         Ο Γενικός Γραμματέας 

  

Κουτσούκης Αθανάσιος       Θεοχαρόπουλος Βάιος 

 


