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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,  22 Νοεμβρίου 2021 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ –                                                                  Αριθμ. Πρωτ.:  919 
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: «Από σήμερα 22-11-2021 έως 06-12-2021, τα νέα μέτρα για τους ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ- 

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ» 

(Υπ. Απόφαση 72486 Αρ. φυλ. 5401) 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Μετά την συνεχιζόμενη αύξηση των κρουσμάτων, η κυβέρνηση επιβάλλει ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ τα οποία 

καταγράφουμε λεπτομερώς και με σαφήνεια και ειδικά εκείνα που αφορούν τα καταστήματά μας. 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  

ΕΣΤΙΑΣΗ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

1. Εισέρχονται ΜΟΝΟ Νοσήσαντες και εμβολιασμένοι 

2. ΑΝΗΛΙΚΟΙ από 4 έως 17 ετών επιτρέπεται η είσοδος μόνο με self test (ισχύς 24 ωρών) 

3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ στον εσωτερικό χώρο να εισέρχονται ενήλικες πελάτες με self test ή Rapid 

test ή μοριακό (PCR) 

4. Ταυτοποίηση στον Εσωτερικό χώρο των καταστημάτων μας των εμβολιασμένων και των 

Νοσήσαντων 

5. Ιδιαίτερη προσοχή με τα ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ, ο συνάδελφος να επιδεικνύει τα εξής: 

α) Το Πιστοποιητικό των εμβολιασμένων παύει να ισχύει για 7 μήνες στις ηλικίες άνω των 60 

ετών με αποτέλεσμα να μην γίνει αποδεκτός σε καταστήματα ΕΣΤΙΑΣΗΣ. Προς προστασία 

του επιχειρηματία θα πρέπει να ελέγχεται η ημερομηνία του εμβολιασμού ισχύς 6 μηνών, ως 

επίσης και η ηλικία του. 

β) Δίδεται ένας (1) μήνας παράταση για να εμβολιαστούν με την Τρίτη δόση άνω των 60 ετών 
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ δεν ισχύει ουδείς περιορισμός.  

 Δηλαδή πληρότητα 100%- Μουσική Ελεύθερη – ΟΧΙ ΜΑΣΚΑ οι πελάτες – σερβίρονται οι 

πελάτες μας και καθήμενοι και όρθιοι – ουδείς περιορισμός εξυπηρέτησης πελατών στο 

ΜΠΑΡ 

 Σύνολο εξυπηρετούμενων πελατών εκείνος που αναφέρεται στην Άδεια λειτουργίας της 

επιχείρησης 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ – ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 

 Όλοι οι ανήλικοι από 4 έως 17 ετών με self test, εμβολιασμένοι, νοσήσαντες και 

ανεμβολίαστοι ΜΟΝΟ με Rapid test ή μοριακό (PCR). ΠΡΟΣΟΧΗ όχι με self test οι ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ 

 Χρήση μάσκας οι εν αναμονή πελάτες 

 Όχι όρθιοι πελάτες 

 Κατά την είσοδο πελάτη στον εσωτερικό χώρο για χρήση τουαλέτας υποχρεωτική χρήση 

μάσκας 

 Επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ για την μη χρήση μάσκας  

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ 

 Οι εργαζόμενοι στην Εστίαση, γίνονται δεκτοί στην εργασία τους από τον εργοδότη ΜΟΝΟ 

όταν υποβάλλονται σε 2 αρνητικά Rapid test με ισχύ 48 ωρών και με μοριακό test (PCR) 72 

ωρών 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποχρεούται ο επιχειρηματίας στην ΕΣΤΙΑΣΗ να ελέγχει αν καταχωρούνται τα 

τεστ στην ανάλογη πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας 

Ήδη πληροφορούμε όλους τους Συνάδελφους, ότι επιβλήθηκαν τσουχτερά πρόστιμα μετά την 

εξακρίβωση ΜΗ καταχώρησης στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ των στοιχείων των εργαζομένων στις 

επιχειρήσεις μας για τα test του Covid-19. 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ  

(Ειδικά στον Εσωτερικό χώρο) 

1. Σωστή χρήση μάσκας (κάλυψη μύτης και στόματος) από τους εργαζόμενους χωρίς καμία 

απολύτως εξαίρεση 

2. Αριθμός εξυπηρετούμενων πελατών (Εκείνος που αναφέρεται στην Άδεια της επιχείρησης) 

3. Ταυτοποίησης των εισερχομένων πελατών 

  

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος 

Τσαπατσάρης Γρηγόριος 


