Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ
Αριθμ. Πρωτ. 4968

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας
Θέμα: «Μέτρα της υπ’ αριθμόν Δ1α/Γ.Π.οικ.69136/2021 ΚΥΑ για τα
φαρμακεία»
Σύμφωνα με την τελευταία υπ’ αριθμόν Δ1α/Γ.Π.οικ.69136/2021 ΚΥΑ, η οποία
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 5138/05.11.2021) και ισχύει
από το Σάββατο 6 Νοεμβρίου έως και τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021, για τα
φαρμακεία εφαρμόζονται τα ειδικά μέτρα του επισυναπτόμενου Πίνακα Α καθώς και τα
ειδικότερα μέτρα της παραγράφου 21 του Πίνακα Β, που αφορούν την επαγγελματική
δραστηριότητα, χωρίς μεταβολή από ότι ίσχυε έως τώρα.
Για όλες τις Δραστηριότητες ισχύουν τα παρακάτω μέτρα
(Πίνακας Α)
1. Χρήση προστατευτικής μάσκας
(οδηγίες χρήσης στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.17917/22.3.2021 εγκύκλιο του
Υπουργείου Υγείας αναρτημένη στην ιστοσελίδα:
www.moh.gov.gr/artides/health/dieythynsh-dhmosias-ygiemhs/metra-prolhpshsenanti-koronoioy-sars-cov-2/8607-systaseis-anaforika-me-thn-xrhsh-ths-maskas-stoplaisio-ths- pandhmias-covid-19):
α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων
εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία
οποιουδήποτε άλλου προσώπου,
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β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός, εκτός αν
αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε ειδικές
διατάξεις της παρούσας.
Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η
χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα
κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας
κάτω των τεσσάρων (4) ετών.
2. Τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,50) μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα (1)
άτομο ανά 2 τ.μ.] σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, είτε αμιγείς για πλήρως
εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο είτε μικτούς, όπου δεν
προβλέπεται μεγαλύτερο εμβαδόν ανά άτομο στις επιμέρους προβλέψεις της παρούσας.
3. Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του
εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών.
4. Υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των
κανόνων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του
μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.
5. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο κατ’ εφαρμογή των υπό
στοιχεία Δ1(δ)/ΓΠ.οικ.26335/23.4.2020 και Δ1/ΓΠ.οικ.81816/18.12.2020 εγκυκλίων του
Υπουργείου Υγείας που έχουν αναρτηθεί, αντίστοιχα, στις ιστοσελίδες:
www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enantikoronoioy-sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apoiogeneis-kai- alles-loimwksei-s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn
www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshsenanti-

koronoioy-sars-cov-2/8149-systaseis-gia-ton-eksaerismo-eswterikwn-xwrwn-

kata-th- xeimerinh-periodo-ypo-to-prisma-ths-pandhmias-toy-ioy-sars-cov-2.
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
(ΠΙΝΑΚΑΣ Β)
Α/Α ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

21. Καταστήματα τροφίμων (π.χ. σούπερ

Τήρηση των μέτρων του πίνακα Α, υπό

μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι,

την έννοια τήρησης των προβλεπόμενων

κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία,

αποστάσεων στον κύριο χώρο του
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ζαχαροπλαστεία, κάβες), φαρμακεία,

καταστήματος (εξαιρούνται βοηθητικοί

πρατήρια υγρών καυσίμων, pet shop,

χώροι,

καθαριστήρια, καταστήματα πώλησης

στάθμευσης).

καπνικών/ατμιστικών προϊόντων

Ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη

αποθήκες,

γραφεία,

χώροι

καρότσια / καλάθια, όπου υφίστανται, με
ανάπτυξη καθημερινού προγράμματος
απολύμανσης, το οποίο επιδεικνύεται στις
αρμόδιες αρχές
2. (Όπου στις διατάξεις του παρόντος τίθεται ανώτατο όριο συμμετεχόντων ή
παρευρισκόμενων,

για

τον

υπολογισμό

της

τήρησης

του

ορίου

αυτού

συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό)
Ακόμη σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ και για το χρονικό διάστημα από
06.11.2021 έως και την 22.11.2021 ισχύουν τα παρακάτω μέτρα:
Ανεμβολίαστοι
Ανήλικοι: Για παιδιά και εφήβους έως και 17 ετών η πρόσβαση σε μικτούς &
αμιγείς χώρους θα γίνεται με αρνητικό self test
Ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι: Με αρνητικό Rapid test ή PCR πρόσβαση σε
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
Ανεμβολίαστοι καταναλωτές: Με αρνητικό Rapid test ή PCR οι αγορές εντός
καταστημάτων
Είσοδος σε δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες: Με αρνητικό Rapid test ή PCR
Υποχρεωτική θα είναι επίδειξη μοριακού ή rapid τεστ με ταυτοπροσωπία για
την είσοδο σε :
-

εμπορικά κέντρα και καταστήματα,

-

κομμωτήρια

-

τράπεζες

-

μεικτούς χώρους διασκέδασης (πχ: ο εξωτερικός χώρος ενός καφέ)

Δεν θα απαιτείται επίδειξη pcr (μοριακού) ή rapid τεστ για την είσοδο σε
καταστήματα τροφίμων (super market), φαρμακεία, θρησκευτικούς χώρους.
Το άρθρο 9 της ως άνω ΚΥΑ ορίζει ότι:
«Ισχύς – Ειδικές και καταργούμενες διατάξεις
1. Η παρούσα ισχύει από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και
τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

δεν
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2. Όπου στην παρούσα απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού, αυτό εκδίδεται
μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid19
Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται:
α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον
εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με
ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και
β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον
εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από
κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης – ανάρρωσης και
εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
3. Όπου προβλέπονται στην παρούσα, ο εργαστηριακός έλεγχος με τη
μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 πρέπει να έχει διενεργηθεί με τη λήψη
στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων
εβδομήντα δύο (72) ωρών και ο έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ
(48) ωρών από την πραγματοποίηση οποιουδήποτε γεγονότος για το οποίο
χρειάζεται η επίδειξη βεβαίωσης.
Η βεβαίωση αυτών:
α) πρέπει να έχει εκδοθεί από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και
β) να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην
ταυτότητα ή το διαβατήριο.
Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης (self-test) από κορωνοϊό COVID19 πραγματοποιείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την πραγματοποίηση
οποιασδήποτε δραστηριότητας και βεβαιώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα selftesting.gov.gr.
Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη
μέθοδο PCR ή κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού
COVID-19 (rapid test), εντός τριάντα (30) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο
και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.
Ο πρώτος θετικός έλεγχος διενεργείται από:
α) δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή
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β)

εργαστήρια

αναφοράς

δημόσια

ή

ιδιωτικά

και

περιλαμβάνει

το

ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή στο
διαβατήριο.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή
πλατφόρμα www.gov.gr είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του ατόμου, τα οποία
ο αρμόδιος υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της εκάστοτε επιχείρησης, ο
εργοδότης ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της
ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 Covid Free GR με ταυτόχρονο
έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
4.

Στη

δήλωση

αυτοδιαγνωστικού

ελέγχου

(self-test)

τελευταίου

εικοσιτετραώρου των ανήλικων, σύμφωνα με την παρ. 3, προβαίνει είτε οιοσδήποτε
γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας. Δεν απαιτείται φυσική
παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα κατά την επίδειξη της δήλωσης.
Οι προβλέψεις της παρούσας ως προς την υποχρέωση προσκόμισης
πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωσης διαγνωστικού ελέγχου ή δήλωσης
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου δεν καταλαμβάνουν ανηλίκους έως την συμπλήρωση του
τετάρτου έτους της ηλικίας τους».
Είμαστε στην διάθεσή σας για οιαδήποτε διευκρίνιση.
Με εκτίμηση

