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Θέμα: «Σημαντικές διευκρινίσεις στην Εστίαση και Διασκέδαση  

για την χρήση του Εσωτερικού χώρου, 

από 13 Σεπτεμβρίου. Εξοντωτικό το πρόστιμο στις παραβάσεις» 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Δυστυχώς σε χιλιάδες συνάδελφους παρατηρείτε άγνοια για το τι θα ισχύει από 13 Σεπτεμβρίου στον εσωτερικό 

χώρο των καταστημάτων μας. Ήδη βαριά πρόστιμο και κλείσιμο επιχειρήσεων έχουν επιβληθεί σε πολλές 

πόλεις ανά την Επικράτεια. Γνωστοποιούμε εκείνα τα σημεία που υποχρεούται να τηρεί το κατάστημα μας προς 

αποφυγήν παραβάσεων. Διευκρινίζουμε ότι όλα τα κατωτέρω που δημοσιεύουμε είναι δηλώσεις του πρώην 

Υπουργού Υγείας. Δυστυχώς μέχρι σήμερα 10-9-2021, δεν έχει αποτυπωθεί σε Νόμο ή Υπουργική Απόφαση 

για το τι θα ισχύει από 13-09-2021.  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

1. Πληρότητα 85% επί των καθισμάτων που συνήθως αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας. 

2. ΠΡΟΣΟΧΗ Τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων (κοινοποιούμε παραδείγματα) 

3. Ευανάγνωστη πινακίδα σε εμφανές σημείο, στην οποία θα αναγράφεται το εξής: Σύνολο 

εξυπηρετούμενων ατόμων. 

4. Μάσκες σ’ όλους τους χώρους εργασίας. 

5. Απολυμαντικά σε όλα τα τραπέζια. 

6. Ιδιαίτερα ΠΡΟΣΟΧΗ στον έλεγχο των πελατών, εισέρχονται ΜΟΝΟ εμβολιασμένοι και νοσήσαντες. 

(Δεν ισχύει το rapid και το self test στον εσωτερικό χώρο για τους πελάτες) 

7. Ανήλικοι ΜΟΝΟ με self test υπογεγραμμένα από τον γονέα. 

8. Απολύμανση του καταλόγου σε κάθε νέα του χρήση. 

9. Η ισχύς του πιστοποιητικού για νοσούντες ισχύει για 180 μέρες, αρχομένου του χρόνου ένα μήνα 

μετά την νόσηση. 

10. Η ισχύς του πιστοποιητικού για εμβολιασμένους ισχύει 14 μέρες μετά από τον δεύτερο εμβολιασμό. 

11. Πινακίδα στην πρόσοψη του καταστήματος σε εμφανές σημεία Covid-Free. 

12. Οι εργαζόμενοι και ο εργοδότης που δεν έχουν εμβολιαστεί ΔΥΟ RAPID TEST ANA BΔΟΜΑΔΑ. 

13. Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ χώρος λειτουργεί ως ΑΜΙΓΕΣ χώρος, ενώ ο εξωτερικός  ως μεικτός. 
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14. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον καταστηματάρχη για την εφαρμογή του υγειονομικού 

πρωτοκόλλου 
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Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος 

Τσαπατσάρης Γρηγόριος 

 

 

 

 

 


