
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 

ΣΔΠ/00004/01 

 

Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΣΕΚΤΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠ’ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΗ Ή ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ή ΙΔΙΩΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ (Άρθρο 60 Α.Κ.- Δικαίωμα στα προϊόντα της διάνοιας) 
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ΘΕΜΑ: «Νέα περιοριστικά μέτρα αναμένονται εντός των προσεχών ωρών με κύριο στόχο την 

Εστίαση» 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Ανά πάσα στιγμή ανακοινώνονται περιοριστικά μέτρα με άμεση εφαρμογή ειδικά στην Εστίαση, μετά την 

αλματώδη αύξηση των κρουσμάτων Covid-19. Θυμίζουμε ότι το ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. απηύθυνε επανειλημμένα 

έκκληση προς όλους τους συνάδελφους, για την πιστή εφαρμογή των μέτρων στους εσωτερικούς χώρους 

των καταστημάτων μας, σχετικά για εμβολιασθέντες και νοσήσαντες πελάτες. Δυστυχώς είμεθα 

συνυπεύθυνοι διότι η τήρηση της εφαρμογής των μέτρων για τους εσωτερικούς χώρους. ειδικά στις μεγάλες 

πόλεις ήταν ανύπαρκτοι. Τα αποτελέσματα της ως άνω κατάστασης οδηγεί τον κλάδο σε νέες περιπέτειες.  

Τα νέα μέτρα που κατά πληροφορίες αναμένονται είναι: 

 Περιορισμός του ωραρίου λειτουργίας της Εστίασης μέχρι τις 1 (μια) τα μεσάνυχτα 

 Απαγόρευσης των Κέντρων Ζωντανής μουσικής ειδικά στις κόκκινες περιοχές 

 Κατάργησης των μέτρων στους εσωτερικούς χώρους με νέα μέτρα μόνο για καθήμενους 

εμβολιασμένους πελάτες  

 Αύξηση των rapid test σε 3 την εβδομάδα 

 Συζητείται η εφαρμογή του υποχρεωτικού εμβολιασμού όλων των εργαζομένων στην Εστίαση 

 Σημαντικότατο θεωρείται το πρόβλημα που προέκυψε από την μη πιστή εφαρμογή ελέγχων των 

πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης σε όλους τους χώρους Εστίασης και Διασκέδασης  
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