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Κοζάνη, 09 Ιουλίου 2021
Αριθμ. Πρωτ.: 842

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: «Νέα έκτακτα μέτρα λειτουργίας της Εστίασης και Διασκέδασης με την ΥΑ 42640 και Αρ. φυλ. 2979 ΤΒ»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με την ως άνω ΥΑ και μετά την αλματώδη αύξηση των κρουσμάτων, η κυβέρνηση αποφάσισε εφαρμογή
νέων μέτρων λειτουργίας των επιχειρήσεών μας.
ΕΣΤΙΑΣΗ
Έως τις 12 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 6 το πρωί, θα ισχύουν τα εξής μέτρα:


Εξυπηρέτησης πελατών, μόνο στον εξωτερικό χώρο και πάντα καθήμενοι - όχι όρθιοι.



Τοποθέτηση απολυμαντικού σε όλα τα τραπέζια.



Χρήση μάσκας σε όλο το προσωπικό, ως επίσης και στους πελάτες κατά τον χρόνο της
αναμονής.



Άτομα έως 10 ανά τραπέζι.



Τήρηση αποστάσεων στα τραπεζοκαθίσματα.



Επιτρέπεται η χρήση του μπαρ στον εξωτερικό χώρο ανά δύο σκαμπό και η επόμενη δυάδα
θα έχει απόσταση 1,5 μέτρο.



Χρήζει μείζονος προσοχής η αποφυγή συνωστισμού, ως επίσης και οι εξυπηρετούμενοι
πελάτες να είναι σε αριθμό αυτός που προβλέπεται στην άδεια της επιχείρησης.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ

Υπαίθριος χώρος νοείται, εκείνος ο χώρος ο οποίος διαθέτει όλες τις πλευρές και την οροφή
ανοικτή.
ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ


Λειτουργία μόνο στους εξωτερικούς χώρους.



Πληρότητα το 25% από ότι προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας.



Υποχρεωτικά ο πελάτης θα επιδεικνύει κατά την είσοδό του Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
βεβαίωση αρνητικού ελέγχου ή rapid test ή πιστοποιητικό νόσησης.

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)

Ο ΦΟΡΕΑΣ μας για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του, είναι πιστοποιημένος με ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2015 με πεδία εφαρμογής την μελέτη,
διαφύλαξη, προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών, ασφαλιστικών κοινωνικών, και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών. Επίσης, στην διαχείριση
συγχρηματοδοτούμενων έργων. (Δημοσίων έργων προμηθειών & υπηρεσιών & και δημοσίων έργων που υλοποιούνται με ιδία μέσα) αριθμός Πιστοποίησης
ΣΔΠ/00004/01



Τοποθέτηση απολυμαντικού σε όλα τα τραπέζια.



Υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους εργασίας.



Μέχρι 10 άτομα ανά τραπέζι.



Τήρηση αποστάσεων μεταξύ των τραπεζιών.



Χρήση μπαρ στον εξωτερικό χώρο με 2 σκαμπό ενώ η επόμενη δυάδα θα έχει απόσταση
1,50 μέτρο.



ΠΡΟΣΟΧΗ στα κέντρα διασκέδασης δεν ισχύει το self test.



Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο (take away) ως επίσης και προϊόντων delivery
επιτρέπεται χωρίς χρονικό περιορισμό.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ



Έως 200 τ.μ. κατάστημα διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ και την επόμενη κλείσιμο της
επιχείρησης για 7 μέρες.



Για καταστήματα άνω των 200 τ.μ. διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ και από την επόμενη
μέρα κλείσιμο της επιχείρησης για 7 μέρες. Στην περίπτωση δεύτερης παράβασης το
πρόστιμο μετατρέπεται στις 10.000 ευρώ και 15 ημέρες κλείσιμο. Σε περίπτωση τρίτης
παράβασης κλείσιμο της επιχείρησης για 2 μήνες.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Τσαπατσάρης Γρηγόριος
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