
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Γούρνες, 14/05/2013 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                    Αρ.Πρωτ.: 12246 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Θέµα: Καθορισµός ωραρίου λειτουργίας φαρµακείων ∆ήµου Χερσονήσου 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  26/2013 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Την παρ.6 άρθρο 94 στοιχείο 35 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος 

Α΄) περί «λήψης απόφασης σχετικά µε τον καθορισµό των ωρών ανοίγµατος, 

µεσηµβρινής διακοπής και κλεισίµατος των φαρµακείων και φαρµακαποθηκών, καθώς 

και τον καθορισµό για κάθε έτος του αριθµού των φαρµακείων που διηµερεύουν και 

διανυκτερεύουν». 

2. Το άρθρο 22 του Ν.1483/84, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί  «Χρονικών ορίων 

λειτουργίας φαρµακείων κλπ.». 

3. Το άρθρο 9 του Ν.1963/91, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί «Εφηµεριών 

Φαρµακείων». 

4. Την παρ.2 του άρθρου 36 του Ν.3918/2011 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του 

Ν.4052/2012 περί «Ρυθµίσεων θεµάτων λειτουργίας φαρµακείων» [∆ιευρυµένο ωράριο]. 

5. Την απόφαση Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλ. ∆ΥΓ3/Γ.Π.οικ.109282/07-10-2011 

περί «λειτουργίας των φαρµακείων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγρ. 2 του 

άρθρου 36 του Ν.3918/2011. 

6. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλ. ∆ΥΓ3/Γ.Π.οικ.124531/09-11-

2011 περί «Εφαρµογής της Υπουργικής Απόφασης ∆ΥΓ3/Γ.Π.οικ.109282/07-10-2011». 

7. Το υπ’ αριθ. 00297/02.05.2007 έγγραφο της 3
ης

 Γενικής ∆/νσης της Νοµαρχιακής 

Αυτ/σης Ηρακλείου περί «Καθορισµού ωραρίου λειτουργίας των φαρµακείων  του 

Νοµού Ηρακλείου». 

8. Το υπ’ αριθ. 859/09.02.2010 έγγραφο της 3
ης

 Γενικής ∆/νσης της Νοµαρχιακής Αυτ/σης 

Ηρακλείου περί «Τροποποίησης της 293/2-5-2007 απόφασης ως προς το ωράριο των 

φαρµακείων». 

9. Το υπ’ αριθ. 233/21.10.2011 έγγραφο του Φαρµακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου. 

10. Το υπ’ αριθ. 60/29.05.2012 έγγραφο του Σωµατείου Βοηθών Φαρµακείων και 

Φαρµακοϋπαλλήλων Νοµού Ηρακλείου. 

11. Την 18/2012 απόφαση ∆ηµάρχου περί «Ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση 

αρµοδιοτήτων». 

12. Το υπ’ αριθ. 2181/21.02.2013 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης περί «Έγκρισης 

εφηµεριών φαρµακείων ∆ήµου Χερσονήσου».  

13. Την ανάγκη για την καλή εξυπηρέτηση των πολιτών.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Καθορίζουµε τα χρονικά όρια λειτουργίας των φαρµακείων του ∆ήµου Χερσονήσου από 

02/05/2013 έως 31/12/2013 ως εξής: 

∆ευτέρα – Παρασκευή: 08:30 – 23:00 καλοκαιρινούς µήνες [Μάϊο – Οκτώβριο].  

Σάββατο: 08:30 – 15:00 καλοκαιρινούς µήνες [Μάϊο – Οκτώβριο]. 

∆ευτέρα – Παρασκευή: 08:30 – 14:30 χειµερινούς µήνες [Νοέµβριο – ∆εκέµβριο]. 
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Β. Ορίζουµε τον αριθµό των φαρµακείων που διηµερεύουν κατά το Σάββατο και Κυριακή από 

08:30 – 23:00 για το χρονικό διάστηµα από 02/05/2013 έως 31/12/2013, από ένα [1] στα Μάλια, 

ένα [1] στο Λιµάνι Χερσονήσου, ένα [1] στην Ανάληψη και ένα [1] σε Μοχό – Σταλίδα και από 

ένα [1] στην δυτική περιοχή που περιλαµβάνει τα φαρµακεία Γουβών, Κοκκίνη Χάνι, Βαθειανού 

Κάµπου, Καρτερού και Επισκοπής µε την σειρά που αναγράφονται στους πίνακες που 

καταρτίζει ο Φαρµακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου.  

 

Γ. Ορίζουµε τον αριθµό των φαρµακείων που διηµερεύουν όλες τις υπόλοιπες ηµέρες πλην 

Σαββάτου, από 08:30 – 23:00 για το χρονικό διάστηµα από 02/05/2013 έως 31/12/2013, από ένα 

[1] στα Μάλια, ένα [1] στο Λιµάνι Χερσονήσου, ένα [1] στην Ανάληψη και ένα [1] σε Μοχό – 

Σταλίδα και από ένα [1] στην δυτική περιοχή που περιλαµβάνει τα φαρµακεία Γουβών, Κοκκίνη 

Χάνι, Βαθειανού Κάµπου, Καρτερού και Επισκοπής µε την σειρά που αναγράφονται στους 

πίνακες που καταρτίζει ο Φαρµακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου.  

 

∆. Ορίζουµε τον αριθµό των φαρµακείων που διανυκτερεύουν από 02/05/2013 έως 31/12/2013 

σε ένα για όλο τον ∆ήµο. Εξαιρούνται τα φαρµακεία Καρτερού, Μοχού και Επισκοπής µε τη 

σειρά που αναγράφονται στους πίνακες που καταρτίζει ο Φαρµακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου.  

  

Οι πίνακες διηµέρευσης και διανυκτέρευσης των φαρµακείων συντάσσονται µε τη φροντίδα και 

ευθύνη του οικείου φαρµακευτικού συλλόγου. 

 

Σε κάθε φαρµακείο πρέπει να αναρτάται µε ευθύνη του καταστηµατάρχη πίνακας των 

φαρµακείων που διηµερεύουν και διανυκτερεύουν. 

 

 

                                                                                Μ.Ε.∆. 

                                                                              Ο Αντιδήµαρχος  

                                                                                ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 

 

 

                                                                              Νικόλαος Σταυρουλάκης   
 

 

 

 
 

Κοινοποίηση: 

1. κ. ∆ήµαρχο 

2. Φαρµακεία ∆ήµου Χερσονήσου 

3. Φαρµακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 

1. ΦΒ3 

2. Φ48β          
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