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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

                               ΝΠΔΔ 

  

Αριθμ. Πρωτ. 1940 

 

Προς:  Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας 

 

Θέμα: «Απαγόρευση λειτουργίας φαρμακείων κατά τις αργίες της Μεγάλης 

Παρασκευής και της Δευτέρας του Πάσχα – Μεταφορά Αργίας 1ης Μαΐου» 

 

Ως γνωρίζετε και σας έχει κοινοποιηθεί με τα υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 

2012/17.5.2019 1336/13.4.2020 έγγραφα του Π.Φ.Σ., δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 26 

του Ν. 4613/2019 (ΦΕΚ Α΄ 78/24.5.2019) αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 9 του Ν. 1963/1991, και προβλέπεται απαγόρευση λειτουργίας των 

φαρμακείων κατά τις κάτωθι αργίες.  

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι:  

«1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.1963/1991 (Α΄138), 

αντικαθίσταται ως εξής: «Τα φαρμακεία απαγορεύεται να λειτουργούν στις κάτωθι αργίες 

εκάστου έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί διανυκτερεύσεων και 

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

15η Αυγούστου, την 25η 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.»  

Δυνάμει της ανωτέρω διατάξεως προβλέπεται σαφής, ρητή και απόλυτη 

απαγόρευση λειτουργίας των φαρμακείων (συμπεριλαμβανομένων των 

φαρμακείων που έχουν προβεί σε δήλωση λειτουργίας καθ’ υπέρβαση των ορίων 

του υποχρεωτικού ωραρίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 1963/1991 

ως έχει αντικατασταθεί και ισχύει) σε όλες τις αναφερόμενες στην διάταξη αργίες, 
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πλην φυσικά των φαρμακείων που έχουν οριστεί να διημερεύουν και να 

διανυκτερεύουν την ημέρα αυτή. 

Συνεπώς απαγορεύεται η λειτουργία όλων των φαρμακείων τη Μεγάλη 

Παρασκευή και τη Δευτέρα του Πάσχα, πλην των διημερευόντων και των 

διανυκτερευόντων. 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4468/2017 (ΦΕΚ Α΄ 61) με το οποίο 

αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 1 του Α.Ν. 380/1968 (ΦΕΚ Α΄ 85), ορίζεται ότι: 

«1. Η 1η Μαΐου καθορίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Με απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετατίθεται η αργία της 

1ης Μαΐου σε άλλη εργάσιμη ημέρα, εφόσον συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα της 

Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα». 

Από το δε Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση ότι με απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Χατζηδάκη, η υποχρεωτική αργία της 1ης 

Μαΐου 2021 μετατίθεται για την Τρίτη 4 Μαΐου 2021 (https://ypergasias.gov.gr/tin-

triti-4-maiou-2021-metatithetai-i-argia-tis-protomagias). 

Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι την 4η Μαΐου 2021 απαγορεύεται 

η λειτουργία όλων των φαρμακείων, πλην των διημερευόντων και των 

διανυκτερευόντων. 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.  

 

Με εκτίμηση 

 

Ηλίας Ανδρ. Δημητρέλλος  

Νομικός Σύμβουλος  

Π.Φ.Σ. 


