
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) 

 

 
 
 
 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ                                                                             Κοζάνη,  19 Νοεμβρίου 2021 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ –                                                                  Αριθμ. Πρωτ.:  918 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ  
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Αρ. Έγκρισης 49/2016 

web : www.pansekte.com       

email : info@pansekte.com    

           office@pansekte.com          

Τηλ : 2462502358                   
Κιν: 6995625262 – 6938805578             
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38, Κοζάνη   

 

ΘΕΜΑ: «Νέα περιοριστικά μέτρα για τους ανεμβολίαστους» 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Με το μήνυμά του ο Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε νέα συμπληρωματικά μέτρα για τους ανεμβολίαστους: 

1. Από την Δευτέρα 22-11-2021 οι ανεμβολίαστοι δεν θα μπορούν να εισέρχονται σε κλειστούς 

χώρους όπως Εστίαση – Σινεμά – Θέατρα – Μουσεία – Γυμναστήρια κ.λ.π. ΠΡΟΣΟΧΗ δεν 

μπορούν επίσης να εισέρχονται με την επίδειξη κανενός τεστ. 

2. Το Πιστοποιητικό εισόδου στις επιχειρήσεις Εστίασης για άνω των 60 ετών, παύει να έχει 

ισχύ για 7 μήνες από την ημέρα που εκδόθηκε. Θα δοθεί ένας μήνας περιθώριο για να 

εμβολιαστεί ο ενδιαφερόμενος με την Τρίτη δόση μετά τους 6 μήνες. 

3. Και στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα επεκτείνεται το κυλιόμενο ωράριο για να 

αποφεύγεται ο συνωστισμός. 

4. Σε ολόκληρη την Επικράτεια εντατικοποιούνται οι έλεγχοι σε μικρές πόλεις όπως και σε 

χωριά. 

5. Υπενθυμίζουμε ότι στον εξωτερικό χώρο – υπαίθριο, μπορεί να καθίσει ο ανεμβολίαστος με 

Rapid test ή μοριακό τεστ (PCR). 

Την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 θα επακολουθήσει νέα ενημέρωση για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη για 

τον Covid -19. 

 

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος 

Τσαπατσάρης Γρηγόριος 

http://www.pansekte.com/
mailto:info@pansekte.com

