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ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΘΕΜΑ: «Πως θα λειτουργήσουν οι εσωτερικοί χώροι στην Εστίαση και Διασκέδαση από 16 Ιουλίου 

έως 31 Αυγούστου 2021» 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Μετά τις ανακοινώσεις και τις επίσημες δηλώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης η λειτουργία των 

Εσωτερικών χώρων στις επιχειρήσεις Εστίασης και Διασκέδασης θα λειτουργήσουν ως εξής: 

 Εφαρμογή των νέων μέτρων από 16-07-2021 έως 31-08-2021. 

 Ο εξωτερικός χώρος λειτουργεί ως έχει έως σήμερα. Δηλαδή ως ΜΕΙΚΤΟΣ χώρος και 

εξυπηρετεί πάσης φύσεως πελάτες. 

 Προσοχή, η επιχείρηση κλείνει με την πρώτη παράβαση, εάν δεν εφαρμόζει το υγειονομικό 

πρωτόκολλο. 

 Εσωτερικός χώρος. Υποχρεωτικά είναι Αμιγές χώρος ΔΗΛΑΔΗ ΜΟΝΟ για εμβολιασμένους. 

 Στους ΑΜΙΓΕΙΣ χώρους θα μπορεί να εισέλθει ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ο οποίος είναι στο όριο ηλικίας 

κάτω από τα έτη που έχουν ανοίξει οι πλατφόρμες για εμβόλιο, ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ με self test 

υπογεγραμμένο από τον γονέα. 

 Χωρητικότητα χρήσης Εσωτερικού χώρου 85%. 

 Μόνο καθήμενοι πελάτες  

 Απαγορεύεται ο χορός στο κατάστημα. 

 Έχει Δικαίωμα ο καταστηματάρχης να ζητήσει πληροφόρηση εάν ο εργαζόμενος είναι 

εμβολιασμένος. 

 Η εφαρμογή του covidfree.gov έχει ως εξής: 

o Το Πιστοποιητικό εμβολιασμού ισχύει 14 μέρες μετά την δεύτερη δόση του εμβολίου. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ 

Δεν διευκρινίζεται εάν το 85% χρήσης εσωτερικού χώρου είναι εκείνο που προβλέπεται στην 

Άδεια ωφέλιμου χώρου ή στην ολοκληρωμένη αδειοδότησης της επιχείρησης. 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 Έως 200 τ.μ. κατάστημα διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ και την επόμενη κλείσιμο της 

επιχείρησης για 7 μέρες. 

 Για καταστήματα άνω των 200 τ.μ. διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ και από την επόμενη 

μέρα κλείσιμο της επιχείρησης για 7 μέρες. Στην περίπτωση δεύτερης παράβασης το 

πρόστιμο μετατρέπεται στις 10.000 ευρώ και 15 ημέρες κλείσιμο. Σε περίπτωση τρίτης 

παράβασης κλείσιμο της επιχείρησης για 2 μήνες. 

 

 

 

 

 

 

 Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος 

Τσαπατσάρης Γρηγόριος 

 

 

 


