
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)  
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ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: «ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΟΠΩΣ ΜΥΚΟΝΟ, ΚΑΒΑΛΑ ΓΙΑ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19» 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 Μετά την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού, έχει δοθεί αυστηρότατη εντολή από το 

Υπουργείο Υγείας, για εντατικοποίηση των ελέγχων, ΕΙΔΙΚΑ στην εστίαση και διασκέδαση. 

Αναφέρουμε τα συνηθισμένα είδη παραβάσεων στις οποίες παραβάσεις επιβλήθηκε πρόστιμο 

20.000 ευρώ και κλείσιμο της επιχείρησης για δύο μήνες. 

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΣΥΝΗΘΩΣ:  

 Τήρησης αποστάσεων μεταξύ των τραπεζιών είτε στον εσωτερικό, είτε στον 

εξωτερικό χώρο 

 Ο αριθμός των τραπεζοκαθισμάτων στον εξωτερικό και εσωτερικό χώρο να είναι 

αυτός που προβλέπεται από την 32009/ 23-05-2020 Υ.Α. 

 Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την επαναλειτουργία των 

εσωτερικών χώρων, απαγορεύεται να σερβίρονται πελάτες καθήμενοι ή όρθιοι στο 

μπαρ, ως επίσης και η απόσταση των τραπεζιών προσδιορίστηκε από 0,70μ στα 

0,90μ. 

 Μάσκες και γάντια όπου προβλέπεται (π.χ. σερβιτόρος – ταμείο – μάγειρας – 

βοηθητικό προσωπικό κ.λ.π.) 

 Κοινοποιούμε εκ νέου, λόγω σημαντικής σπουδαιότητας το πρόστιμο που 

επιβάλλεται βάσει των τετραγωνικών μέτρων. 
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Έως 20 τ.μ. 1η παράβαση 

2.000 ευρώ πρόστιμο, κλείσιμο 15 εργάσιμες ημέρες 

2η παράβαση 

4.000 ευρώ πρόστιμο, κλείσιμο 30 εργάσιμες ημέρες 

Από 20 έως 100 τ.μ. 1η παράβαση 

Α. Εάν η υπέρβαση του ορίου είτε στα άτομα, έιτε στα 

τραπεζοκαθίσματα είναι έως 25%  πρόστιμο 3.000 ευρώ 

Β. Εάν η υπέρβαση του ορίου είναι από 25-50% 

πρόστιμο 6.000 ευρώ 

Γ. Εάν η υπέρβαση του ορίου είναι από 50-75% 

πρόστιμο 10.000 ευρώ 

Δ. Εάν η υπέρβαση του ορίου είναι άνω των 75% 

πρόστιμο 15.000 ευρώ και κλείσιμο της επιχείρησης για 

15 ημέρες 

 

 

 

2η παράβαση 

Α περίπτωση 10.000 ευρώ πρόστιμο 

Β περίπτωση 15.000 ευρώ πρόστιμο 

Γ περίπτωση 20.000 ευρώ πρόστιμο 

Δ περίπτωση 30.000 ευρώ πρόστιμο και κλείσιμο της 

επιχείρησης 30 εργάσιμες ημέρες 

 

Από 100 έως 200 τ.μ. 1η παράβαση 

Α περίπτωση 10.000 ευρώ πρόστιμο 

Β περίπτωση 12.000 ευρώ πρόστιμο 

Γ περίπτωση 15.000 ευρώ πρόστιμο 

Δ περίπτωση 20.000 ευρώ πρόστιμο και κλείσιμο της 

επιχείρησης 30 εργάσιμες ημέρες 

 

2η παράβαση 

Α περίπτωση 15.000 ευρώ πρόστιμο 

Β περίπτωση 25.000 ευρώ πρόστιμο 

Γ περίπτωση 35.000 ευρώ πρόστιμο 

Δ περίπτωση 50.000 ευρώ πρόστιμο και κλείσιμο της 



επιχείρησης 60 εργάσιμες ημέρες 

 

Για καταστήματα άνω των 300τ.μ. 1η παράβαση 

Α περίπτωση 20.000 ευρώ πρόστιμο 

Β περίπτωση 30.000 ευρώ πρόστιμο 

Γ περίπτωση 40.000 ευρώ πρόστιμο 

Δ περίπτωση 50.000 ευρώ πρόστιμο και κλείσιμο της 

επιχείρησης 60 εργάσιμες ημέρες 

 

2η παράβαση 

Α περίπτωση 40.000 ευρώ πρόστιμο 

Β περίπτωση 60.000 ευρώ πρόστιμο 

Γ περίπτωση 80.000 ευρώ πρόστιμο 

Δ περίπτωση 100.000 ευρώ πρόστιμο και κλείσιμο της 

επιχείρησης 90 εργάσιμες ημέρες 

 

 

 

 ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΣΤΙΜΑ  ΕΞΟΦΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

 Εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης. Εντός 5 ημερών από την 

επίδοση επιβολής του προστίμου ο παραβάτης έχει δικαίωμα να υποβάλλει τις 

αντιρρήσεις του στον προϊστάμενο της αρχής που το όργανό του επέβαλλε το 

πρόστιμο. 

 Η εξόφληση γίνεται, είτε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης πελατών, είτε στην Τράπεζα, είτε 

στη ΔOΥ, στον αναλυτικό λογαριασμό ΕΣΟΔΩΝ Α.Λ.Ε. 1560989001. Όταν το 

πρόστιμο δεν εξοφληθεί εγκαίρως, βεβαιώνεται στην ΔOΥ. 

 Παράβαση από υποχρέωση χρήση μάσκας και τήρηση αποστάσεων: 

 α. Για τη μη χρήση μάσκας το πρόστιμο είναι 300 ευρώ 

 β. Για τη μη τήρηση αποστάσεων το πρόστιμο είναι 150 ευρώ 

 

 

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. 

                                                              Ο Πρόεδρος 
                                                    Τσαπατσάρης Γρηγόριος 


