
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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ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΘΕΜΑ: «Βαριά πρόστιμα στην Εστίαση για παραβάσεις υπέρβασης εξυπηρετούμενων πελατών 

στον ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ» 

 

Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους συνάδελφους Εστίασης και Διασκέδασης να επιδείξουν Σύνεση στην 

εφαρμογή των Νέων Δεδομένων, μετά την απελευθέρωση των μέτρων σε εσωτερικούς χώρους. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ 

1. Οι εξυπηρετούμενοι πελάτες στον εσωτερικό χώρο, δεν δύναται να υπερβαίνουν τον αριθμό από 

αυτόν που ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ στην Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης. Ήδη τα ελεγκτικά όργανα 

επιβεβαίωσαν το Σαββατοκύριακο αρκετές παραβάσεις και επιβλήθηκαν βαριά πρόστιμα. 

2. Προσοχή στην είσοδο των Ανηλίκων. Απαγορεύεται Αυστηρά το σερβίρισμα αλκοολούχων ποτών 

σε ηλικίες έως 17 ετών. 

3. Αυστηρή τήρηση της Υπουργικής Απόφασης 6910/Αρ. Φυλ 4670 /2021, η οποία προβλέπει 

απολυμαντικό προιόν ανά τραπέζι – Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή ανά πελάτη. 

4. Για τον οποιονδήποτε που εργάζεται στην επιχείρηση υποχρεούται σε: 

Χρήσης μάσκας- 2 Rapid test την εβδομάδα με δική του χρέωση εάν δεν έχει εμβολιαστεί. Οι ως 

άνω παραβάσεις επισύρουν πρόστιμο 2000 ευρώ και κλείσιμο 7 ημερών. 

Όλοι οι συνάδελφοι της Εστίασης και Διασκέδασης ευθυνόμαστε απόλυτα, για την επιτυχη και μόνιμη 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, διότι με την ως άνω Υπουργική Απόφαση θα υπάρξει και η ανάλογη αξιολόγηση. 

Είναι λοιπόν προς το συμφέρον όλων μας, να επιδείξουμε ΑΥΣΤΗΡΗ ΤΗΡΗΣΗ όλων των μέτρων προστασίας 

έναντι του COVID-19. 

 

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος 

Τσαπατσάρης Γρηγόριος 
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