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ΘΕΜΑ: «Νέα έκτακτα μέτρα για τους υπαίθριους – εξωτερικούς χώρους. Λουκέτα και 

οικονομική κατάρρευση της ΕΣΤΙΑΣΗΣ» 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Με την Υπουργική Απόφαση 69136 και αρ. φυλλ. 5138 της 5-11-2021 επιβάλλονται ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 

για την προστασία από τον COVID-19. 

Δυστυχώς για πολλαπλή φορά η Εστίαση πληρώνει με βαρύ τίμημα την εφαρμογή των 

νέων μέτρων από την 6η-11-2021. 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

 Η ισχύς των μέτρων: από 6-11-2021 έως 22 -11-2021 και ώρα 06:00 

 Στους υπαίθριους – εξωτερικούς χώρους της επιχείρησης θα κάθονται 

Eμβολιασμένοι, Νοσήσαντες και οι Ενήλικοι ΜΟΝΟ με Rapid test ισχύς 48 ωρών. Δεν 

ισχύει το self test. 

 Οι Ανήλικοι από 4 έως 17 στους εξωτερικούς και υπαίθριους χώρους μόνο με self 

test όχι με Rapid test. 

 Δεν θεωρούνται κλειστές οι πλευρές του εξωτερικού ή υπαίθριου χώρου που 

φέρνουν προστατευτικό έως 1,30 από το δάπεδο. 

Στην μη τήρηση των κανόνων λειτουργίας επιβάλλονται τα παρακάτω πρόστιμα: 

 Καταστήματα έως 500 τ.μ. χρηματικό ποσό 5.000 (χιλιάδες) ευρώ και κλείσιμο της 

επιχείρησης από την επομένη έως 15.  

 Καταστήματα άνω των 500 τ.μ. χρηματικό ποσό 10.000 (χιλιάδες) ευρώ και κλείσιμο 

της επιχείρησης 15 μέρες. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης διπλασιάζεται το 

πρόστιμο ως επίσης και το κλείσιμο της επιχείρησης. 
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Οι ελεγκτικές υπηρεσίες ελέγχουν κυρίως: 

α) Το όριο εξυπηρετούμενων πελατών 

β) Απαγόρευση όρθιων πελατών 

γ) Μάσκες 

δ) Την τήρηση των κανόνων Υγιεινής και απολύμανσης 

  

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος 

Τσαπατσάρης Γρηγόριος 


