Ο ΦΟΡΕΑΣ μας για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του, είναι
πιστοποιημένος με ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2015 με πεδία εφαρμογής την μελέτη, διαφύλαξη,
προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών, ασφαλιστικών κοινωνικών, και
συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών. Επίσης, στην διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων
έργων. (Δημοσίων έργων προμηθειών & υπηρεσιών & και δημοσίων έργων που
υλοποιούνται με ιδία μέσα)
Αριθμός Πιστοποίησης ΣΔΠ6371/8
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ –
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αρ. Έγκρισης 49/2016
web : www.pansekte.com
email : pansekte@gmail.com
Νομικό Τμήμα : law.pan.s.e.k.t.e@gmail.com
Τηλ : 2462502358 – 6995625262
Fax : 2462502368
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38, Κοζάνη

Κοζάνη, 25 Αυγούστου 2020
Αριθμ. Πρωτ.: 637

ΘΕΜΑ: «ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ (Εγκύκλιος Δ1/ΓΠ ΟΙΚ. 49524/2020 – COVID – 19)»
Ενημερώνουμε σε όλους του συναδέλφους (μετά μάλιστα από αθρόα ερωτήματα) την χρήση και τους όρους
που ορθά υποχρεούται το κατάστημα να εφαρμόζει για την χρήση του κλιματισμού. Η ανωτέρω εγκύκλιος ορίζει
επακριβώς:
1. Τακτική συντήρηση και καθαρισμός της κλιματιστικής μονάδας( Συνιστάται να γίνεται πάντα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή.
2. Πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ του αέρα
εσωτερικών χώρων.
3. Προτείνεται η εγκατάσταση και η λειτουργία της μονάδας κλιματισμού να μεγιστοποιεί την εισροή
του φρέσκου αέρα.
4. Θεωρείται απαραίτητο να απενεργοποιείται η ανακυκλοφορία του αέρα, σε περίπτωση που το
κατάστημα δεν έχει ανοιγόμενα παράθυρα ή δυνατότητα φρέσκου αέρα.
5. Τακτική αντικατάσταση και συντήρηση των φίλτρων.
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ
Η ανωτέρω εγκύκλιος προβλέπει:
1. Ο ανεμιστήρας σε οροφή, να λειτουργεί, σε χαμηλή ταχύτητα, για να περιοριστεί ο κίνδυνος ισχυρού
ρεύματος που θα μπορεί να μεταφέρει αιωρούμενα σταγονίδια.
2. Η ροή του ΑΕΡΑ στους ανεμιστήρες οροφής να ρυθμίζεται με κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω.
3. Ανεμιστήρας Δαπέδου. Απαγορεύεται να κατευθύνεται στο χώρο που χρησιμοποιείται από άτομα
(πελάτες – ωφέλιμος χώρος της επιχείρησης) αλλά άλλη κατεύθυνση (τοίχος).
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Τσαπατσάρης Γρηγόριος

Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΣΕΚΤΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΔΙΑΤΗΡΕΙ
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ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ή ΙΔΙΩΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ (Άρθρο
60 Α.Κ.- Δικαίωμα στα προϊόντα της διάνοιας)

