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ΘΕΜΑ: «Νέα μέτρα λειτουργίας Εσωτερικών και Εξωτερικών χώρων από 25-10-2021 έως 08-11-2021» 

Υπ. Απόφαση 66436/Αρ. φύλλου 4919 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

 

Δημοσιεύουμε με πλήρη σαφήνεια το τι προβλέπει η Νέα Απόφαση για την λειτουργία ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

KAI ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ – ΑΜΙΓΕΣ ΧΩΡΟΣ 

1. Πελάτες μόνο εμβολιασμένοι - νοσήσαντες 

2. Κατάργηση μάσκας - αποστάσεις 

3. Επιτρέπονται όρθιοι πελάτες - μουσική – χορός 

4. Ωράριο ελεύθερο  

5. Ποσοστό πληρότητας 100% στον εσωτερικό χώρο 

6. Απολύμανση καταλόγων – τοποθέτηση απολυμαντικού ανά τραπέζι. 

7. Ανήλικοι από 4 έως 11 ετών self test και από 12 έως 17 ετών Rapid test. 

Τα ως άνω μέτρα, θα ισχύουν από 25-10-2021 έως και 8 Νοεμβρίου. Ύστερα θα υπάρξει αξιολόγηση 

των μέτρων για περαιτέρω αποφάσεις. 

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. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ – ΜΕΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ 

1. Τοποθέτηση απολυμαντικών προϊόντων σε όλα τα τραπέζια 

2. Κατά την αναμονή πελάτες και προσωπικό μάσκα  

3. Μέχρι 10 άτομα ανά τραπέζι 

4. Μόνο καθήμενοι πελάτες όχι όρθιοι 

5. Τήρηση αποστάσεων μεταξύ των τραπεζιών 

http://www.pansekte.com/
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6. Χρήση μπαρ με τοποθέτηση δύο σκαμπό μαζί και η επόμενη δυάδα (1,5) μέτρο απόσταση 

7. Απολύμανση του τιμοκαταλόγου σε κάθε εναλλαγή χρήσης 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 

1. Υποχρεωτική χρήση μάσκας σ’ όλα τα επίπεδα εργασίας και σε οποιοδήποτε άτομο 

εργάζεται στην επιχείρηση. Δεν υφίσταται ουδεμία εξαίρεση παρά μόνο αν συντρέχει ειδικός 

λόγος όπως π.χ. ΑΜΕΑ. 

2. Εάν οι εργαζόμενοι δεν είναι εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υποχρεούνται σε δύο (2) rapid 

test την εβδομάδα με ίδια χρέωση. Το rapid test να έχει γίνει πριν την έναρξη της εργασίας 

τους 

3. Είναι συνυπεύθυνος και ο εργαζόμενος και επιβάλλεται ποινή εάν είναι χωρίς Rapid test. 

 

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

1. Λειτουργούν ΜΟΝΟ ως αμιγείς χώρος είτε στον εσωτερικό χώρο είτε στον εξωτερικό χώρο. 

2. Μόνο πελάτες εμβολιασμένοι και Νοσήσαντες. 

3. Δεν ισχύει το rapid test ή το μοριακό test για την είσοδο του πελάτη σε Κέντρο Διασκέδασης 

4. Πληρότητα 100% 

5. Εργαζόμενοι Υποχρεωτική Χρήση Μάσκας 

6. Οι Μουσικοί μεταξύ τους ένα μέτρο απόσταση. 

7. Τραγουδιστές – Χορευτές δεν αναμειγνύονται με το κοινό.  

 

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ 

Επιτρέπεται η λειτουργία του παιδότοπου από 25-10-2021 έως 08 Νοεμβρίου με τους εξής κανόνες: 

 Σε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ χώρο: 

o 1 παιδί ανά 5 τμ. 

o Είσοδος ανηλίκων με αρνητικό έλεγχο (self test) 

o Έως δύο συνοδοί με μάσκα στον χώρο αναμονής. 

o Για τους εργαζόμενους είτε στον εξωτερικό, είτε στον εσωτερικό χώρο, 1 rapid 

test  

 Σε ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ χώρο: 

o 1 παιδί ανά 5 τμ. 

o Ανήλικοι από 4 έως 11 ετών υποχρεούνται σε αυτοδιαγνωστικό (Self test) 

Ηλικία από 12 έως 17 ετών υποχρεούνται σε Rapid Test 

o Έως δύο συνοδοί με μάσκα στον χώρο αναμονής. 

o Η είσοδος για τους συνοδούς επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους 

επιδεικνύουν: 

- Πιστοποιητικό εμβολιασμού 
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- Πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό 

έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως (180) ημέρες, μετά από αυτόν 

Ελεγκτικές Υπηρεσίες  

 Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 

 Ελληνική Δημοτική – Λιμενική Αστυνομία 

 Γενική Γραμματεία Εμπορίου 

 Εθνική Αρχή Διαφάνειας 

 Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

 Υγειονομικές Υπηρεσίες  

 

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος 

Τσαπατσάρης Γρηγόριος 


