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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: «Από Δευτέρα 31-01-2022 και 6 το πρωί επανέρχεται η μουσική και το ελεύθερο ωράριο 

λειτουργίας στην ΕΣΤΙΑΣΗ - ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ» 

  

 Σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού υγείας, επανέρχεται η λειτουργία των επιχειρήσεων 

Εστίασης και Διασκέδασης, σε ελεύθερο ωράριο όπως και η χρήση μουσικής. Αναμένεται επίσης 

και Υπουργική ΑΠΟΦΑΣΗ εντός των ημερών, η οποία θα δημοσιευτεί από το ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. με τις 

όποιες επιπρόσθετες λεπτομέρειες.    

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

1. Ελεύθερο ωράριο λειτουργίας και χρήση μουσικής σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο 

2. Εισέρχονται Μόνο Εμβολιασμένοι, Νοσήσαντες. Ανήλικοι από 4 έως 17 ετών με self test ή Rapid test. 

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

κατάστημα υποχρεούνται σε χρήση μάσκας. 

4. Εργαζόμενοι υποχρεούνται σε χρήση μάσκας υψηλής προστασίας FFP2, ή Ν95, ή διπλή μάσκα 

χειρουργική και υφασμάτινη. 

5. Τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων. Παραθέτουμε σχεδιάγραμμα όπως 

ακριβώς αναφέρετε στην υπουργική απόφαση παραρτήματα 2-3-4 

6. Μέχρι 6 άτομα ανά τραπέζι. 

7. Μόνο καθήμενοι πελάτες 

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

Απόφαση 6329/ 31-12-2021. 

2.  Υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο και σε εμφανές σημείο των κανόνων 

υγειονομικού πρωτοκόλλου. 

3. Ευανάγνωστη πινακίδα και σε εμφανές σημείο, στην οποία να αναφέρεται ο επιτρεπόμενος 

αριθμός πελατών εντός του χώρου. 

4. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνικό τρόπο. 

http://www.pansekte.com/
mailto:info@pansekte.com
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8. Χωρίς χρονικά όρια, οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα ( take 

away ) και διανομής προϊόντων σε delivery.  

9. Υποχρεωτική και σχολαστική η ταυτοποίηση των πελατών για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού ή 

νόσησης. 

 

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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ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΟ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

1. Στην μη χρήση μάσκας επιβάλλεται 300 ευρώ πρόστιμο στον εργαζόμενο. Σε καταστήματα Εστίασης 

και Διασκέδασης επιβάλλεται το ως άνω πρόστιμο και στην επιχείρηση 300 ευρώ ανά άτομο. 

2. Σε περίπτωση ψευδούς ή πλαστού πιστοποιητικού επιβάλλεται 3.000 ευρώ στο φυσικό πρόσωπο, 

ενώ στην επιχείρηση πρόστιμο 5.000 και 15 μέρες κλείσιμο. 

3. Σε περίπτωση πελάτης που αρνείται να υποδείξει το πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού, 

καλείται η αστυνομία και απομακρύνεται από την επιχείρηση. 

4. Υποχρεούνται τα ελεγκτικά όργανα να επιδεικνύουν την υπηρεσιακή τους ταυτότητα κατά την 

διάρκεια των ελέγχων.  

 

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος 

Τσαπατσάρης Γρηγόριος 

 

 


