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ΕΚΤΑΤΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: « Τι προβλέπεται με τα νέα μέτρα για  DELIVERY- ΜΠΑΡ» 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Εκατοντάδες προβλήματα δημιουργήθηκαν σε καταστήματα της Εστίασης και Διασκέδασης περί 

δήθεν απαγόρευσης του DELIVERY και μάλιστα από τα ελεγκτικά όργανα, τα oπoία δεν είχαν 

επαρκή ενημέρωση για το τι προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση 81558 με αριθμό φύλλου 6290 

της 29-12-2021. 

Μετά από τις εκατοντάδες διαμαρτυρίες των συναδέλφων για την ως άνω εξέλιξη, η άμεση 

σημερινή παρέμβαση του Πρόεδρου της Π.Α.Ν.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε στο αρμόδιο Υπουργείο, έδωσε λύση και 

εστάλει ενημέρωση στο αρχηγείο της αστυνομίας.  

Συγκεκριμένα η ως άνω απόφαση αναφέρει τα εξής: 

«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». 

Λειτουργία του ΜΠΑΡ 

Με έκτατη διευκρινιστική με αριθμό φύλλου 6329 της 31/12/2021, διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η 

λειτουργία του ΜΠΑΡ, μόνο καθήμενοι πελάτες σε σκαμπό ανά δυάδα, η οποία θα απέχει 1,5 μέτρο 

από την επόμενη δυάδα. 

Το ΠΑΝΣΕΚΤΕ εύχεται  σε όλους τους συναδέλφους καλή χρονιά, αισιοδοξία και υγεία. 

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος 

Τσαπατσάρης Γρηγόριος 
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