
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: « Τι ισχύει για τα self test στην Εστίαση και ιδιωτικό τομέα από 24-05-2021 έως 31-05-

2021» 

 Γνωστοποιούμε στα μέλη και σε οποιονδήποτε ιδιώτη επιχειρηματία το νέο καθεστώς που θα ισχύει 

από 24 έως 31 Μαΐου για τα self test. 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

 Το self test είναι ένα και έχει ισχύ για μια βδομάδα 

 Δεν υποχρεούται ο εργαζόμενος να πραγματοποιεί και να δηλώνει το self test 24 ώρες 

πριν την έναρξη της εργασίας του, αλλά με την αλλαγή του αρμόδιου υπουργείου, του 

δίνει την δυνατότητα να προσέλθει π.χ. την Δευτέρα στην εργασία του, να το 

πραγματοποιήσει και να το δηλώσει εντός της εβδομάδας στο Εργάνη. 

 Οι επαγγελματίες δεν υποχρεούνται σε ουδεμία δήλωση για το self test αλλά για καθαρά 

επαγγελματικούς λόγους και προς διευκόλυνση των ελεγκτικών οργάνων καλό θα είναι 

να υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο όπως η ύπαρξη στην τηλεφωνική συσκευή του.  

Οι έλεγχοι ειδικά του (ΣΕΠΕ) Επιθεώρηση Εργασίας είναι εντατικότατοι σε ολόκληρη την 

Επικράτεια. 

 

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος 

Τσαπατσάρης Γρηγόριος 
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