
Ο ΦΟΡΕΑΣ μας για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του, είναι πιστοποιημένος με ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2015 με πεδία εφαρμογής την 
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συγχρηματοδοτούμενων έργων. (Δημοσίων έργων προμηθειών & υπηρεσιών & και δημοσίων έργων που υλοποιούνται με ιδία μέσα) αριθμός Πιστοποίησης 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: «Τα νέα μέτρα προστασίας από τον Covid-19 στην Εστίαση και Διασκέδαση που ισχύουν 

από 30-12-2021 έως 17-01-2022» 

Υπ. Απόφαση 81558 αρ. φυλ. 6290 

 Μετά από πολλά ερωτήματα συναδέλφων και μελών, επαναδημοσιεύουμε τα νέα ακριβή 

στοιχεία, που προέκυψαν για την χρήση του μπαρ στον εσωτερικό χώρο και την διευκρινιστική για 

Delivery και Take away στα καταστήματα Εστίασης και Διασκέδασης . 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

 Απαγορεύεται η μουσική εννοούμε όχι μόνο η ζωντανή αλλά και εκείνη που χρησιμοποιούμε από 

ραδιόφωνο - ιντερνέτ - τηλεόραση. Δηλαδή δεν θα γίνεται χρήση μουσικής στον ωφέλιμο χώρο του 

καταστήματος. 

 Μετά από ερώτημα στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την χρήση τηλεόρασης διευκρινίστηκε ότι 

επιτρέπεται η χρήση της ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΟΝΟ για ενημέρωση και αθλητικές εκδηλώσεις 

 Δυνατότητα Λειτουργίας από 5 το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυχτα. 

 Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα ( take away ) και διανομής 

προϊόντων σε delivery επιτρέπονται και μετά τις 12 τα μεσάνυχτα χωρίς την παραμονή των 

πελατών στον εσωτερικό χώρο. 

 Εργαζόμενοι μόνο με χρήσης μάσκας υψηλής προστασίας FFP2, ή Ν95, ή διπλή μάσκα χειρουργική 

και υφασμάτινη. 

 Μέχρι 6 άτομα ανά τραπέζι. 

 Οι πελάτες κατά την προσέλευσή τους, ή αποχώρησή τους, ή οποιασδήποτε μετακίνησής τους στο 

κατάστημα υποχρεούνται σε χρήση μάσκας. 

 Εισέρχονται Μόνο Εμβολιασμένοι, Νοσήσαντες και ανήλικοι από 4 έως 17 ετών με self test ή Rapid 

test. 

 Μόνο καθήμενοι πελάτες 

 Επιτρέπεται η λειτουργία του μπαρ, ανά 2 άτομα με 1,5 μέτρο απόσταση η επόμενη δυάδα Υπ. 

Απόφαση 6329/ 31-12-2021. 
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 Τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων. Παραθέτουμε σχεδιάγραμμα όπως 

ακριβώς αναφέρετε στην υπουργική απόφαση παραρτήματα 2-3-4 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

Για τον εξωτερικό χώρο ισχύουν τα ίδια μέτρα με την εξής εξαίρεση: 

 Ο εξωτερικός χώρος είναι μεικτός και εισέρχονται πελάτες εμβολιασμένοι – νοσήσαντες και 

ανεμβολίαστοι ΜΟΝΟ με Rapid test. 

 Επιτρέπεται η λειτουργία του μπαρ. Προσοχή ανά δύο άτομα με την επόμενη δυάδα 1,5 μέτρο 

απόσταση 
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Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος 

Τσαπατσάρης Γρηγόριος 

 

 


