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ΘΕΜΑ: Τα Νέα μέτρα που θα ισχύουν από 03-01-2022 έως 16-01-2022 

Αναμένονται και νέα μέτρα ειδικά για την μουσική έως την ημερομηνία τις 3-02-2022 

 

 Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 Νέο οικονομικό σοκ δέχεται ο κλάδος μας, με την ανακοίνωση των μέτρων από τον υπουργό υγείας. Σύμφωνα 

πάντα με τις δηλώσεις του υπουργού, αναμένονται να ανακοινωθούν και νέα συμπληρωματικά μέτρα (όπως για την 

μουσική) έως την 03-01-2022. Καταγράφουμε με λεπτομέρειες τα ανακοινωθέντα μέτρα. Εφιστούμε την προσοχή σε 

όλους τους συνάδελφους να αποφεύγουν την παραπληροφόρηση και να είναι σίγουροι για την εγκυρότητα του 

φορέα που τους ενημερώνει. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ ΜΕΤΡΑ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 Ωράριο λειτουργίας έως τις 12 τα μεσάνυχτα 

 Μόνο για εμβολιασμένους και νοσήσαντες η είσοδος 

 Ανήλικοι από 5 έως 17 ετών εισέρχονται με self-test ισχύς 24 ωρών 

 Δεν υπάρχει αλλαγή στην πληρότητα παραμένει 100% 

 Μάσκες οι εργαζόμενοι σε πάσης φύσεως πεδίο εργασίας θα χρησιμοποιούν διπλή μάσκα ή την μάσκα 

ΚΝ95 υψηλής προστασίας 

 Απαγορεύονται όρθιοι πελάτες στον εσωτερικό χώρο 

 Το όριο αριθμού των πελατών ανά τραπέζι αλλάζει και γίνεται από 10 στα 6 άτομα. 

 Η κυκλοφορία του πελάτη στον εσωτερικό χώρο (όπως για χρήση τουαλέτας) θα γίνεται πάντα με τη 

χρήση μάσκας. 

 Εισερχόμενος στο κατάστημα ο πελάτης, έως ότου καθίσει στο τραπέζι υποχρεούται σε χρήση μάσκας 

 Στον εξωτερικό χώρο: Εμβολιασμένοι – νοσήσαντες και με Rapid test 

 Στο μπαρ μόνο καθήμενοι 

 Στον εξωτερικό χώρο, στο μπαρ, ανά δύο άτομα, με την επόμενη δυάδα ενάμιση μέτρο απόσταση 
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 Αξιοσημείωτο όμως είναι, ότι από τα στόματα των ειδικών ακούγεται η προοπτική ενός ακόμη γενικευμένου 

lockdown τύπου Ευρωπαϊκών χωρών. Ο περιορισμός στο ωράριο λειτουργίας στην Εστίαση και Διασκέδαση είναι 

καταστροφικό και βρίσκει τις δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις κάθετα αντίθετες, με την πλειονότητα των συναδέλφων να 

συμφωνούν σε ένα Νέο γενικό lockdown. 

 Αγανάκτηση και απογοήτευση έχει προκαλέσει σε χιλιάδες συνάδελφους το γεγονός, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει 

ανακοινωθεί κανένα απολύτως μέτρο στήριξης, ενώ άπαντες γνωρίζουν ότι η πτώση των τζίρων μας άγγιξε το 

70% και η απώλεια θέσεων εργασίας ξεπέρασαν τις 80.000 χιλιάδες. 

ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΖΗΤΗΣΑΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

 40% επιδότησης ενοικίων 

 Οι επιστρεπτέες προκαταβολές να γίνουν ΜΗ επιστρεπτέες  

 Επιδότηση στο ηλεκτρικό και παρεμφερής ενέργειες 

 Επαναφορά του μέτρου με επιδοτούμενη αναστολή εργασίας 

 

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος 

Τσαπατσάρης Γρηγόριος 

 

 


