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ΘΕΜΑ: «Αναστάτωση και αγανάκτηση σε δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις Εστίασης και Διασκέδασης για το
μοντέλο χρήσης των εσωτερικών χώρων που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση»
Αναστάτωση και αγανάκτηση εκφράζουν χιλιάδες συνάδελφοι της Εστίασης και Διασκέδασης μετά την
ανακοίνωση των μέτρων για την χρήση των εσωτερικών χώρων στα εστιατόρια και καφέ. Εμπαιγμό και κοροϊδία για
μια ακόμη φορά αποτελεί η χρησιμοποίηση του κλάδου μας, από τα συναρμόδια υπουργεία για την επιβολή
μέτρων χρήσης των εσωτερικών μας χώρων, που μας φέρνει σε αντιπαράθεση με την πελατεία των
επιχειρήσεών μας.
Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά η αστοχία των αρμοδίων και η πλήρη έλλειψης ειδικών συμβούλων για το
πώς λειτουργεί ο κλάδος της Εστίασης.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Οι επιχειρήσεις Εστίασης και Διασκέδασης κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες και υποχρεούνται να καταχωρηθούν
στην πλατφόρμα του αρμόδιου υπουργείου ως:


ΑΜΙΓΕΙΣ



ΜΕΙΚΤΕΣ
ΑΜΙΓΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
η



Μόνο για πελάτες εμβολιασμένους εφόσον έχουν παρέλθει 14 μέρες από την 2 δόση του εμβολίου



Για πελάτες οι οποίοι έχουν νοσήσει μέσα στο τελευταίο εξάμηνο

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις θεωρούνται Covid free.


Δεν υφίσταται υποχρέωση η χρήσης μάσκας



Η πληρότητα εξυπηρετούμενων πελατών φτάνει το 85%

ΜΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


Η μικτή επιχείρηση εξυπηρετεί πελάτες έως 50% πληρότητα



Υποχρεωτική η χρήση μάσκας στους όρθιους πελάτες

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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Υποχρεωτικό αρνητικό τεστ για τους μη εμβολιασμένους, για τους δε ανήλικους θα προσέρχονται με
δήλωση self test του γονέα

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι στα καταστήματα Εστίασης και Διασκέδασης δεν επιτρέπονται όρθιοι πελάτες.
ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
Έναρξη 2 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή και λειτουργία μόνο στον εξωτερικό χώρο


Πληρότητα 25%

Από 15 Ιουλίου για τα Κέντρα Διασκέδασης ισχύουν τα εξής:
ΑΜΙΓΕΙΣ


Πληρότητα 60%.



Επιτρέπονται οι όρθιοι
ΜΕΙΚΤΑ



Πληρότητα 25%



Για πελάτες μη εμβολιασμένους υποχρεωτικό rapid test

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Τσαπατσάρης Γρηγόριος

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)

