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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ –
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αρ. Έγκρισης 49/2016
web : www.pansekte.com
email : info@pansekte.com
office@pansekte.com
Τηλ : 2462502358
Κιν: 6995625262 – 6938805578
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38, Κοζάνη

Κοζάνη, 04 Απριλίου 2022
Αριθμ. Πρωτ.: 990

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: «Τα ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ στην ΕΣΤΙΑΣΗ από σήμερα 04-04-2022 έως 11-04-2022»
(Υπ.Απόφαση 18959 τευχ Β΄Αρ. Φύλλου 1547)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
1.

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

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.

Κατάργηση στον περιορισμό αριθμού ατόμων ανά τραπέζι.

5.

Μόνο καθήμενοι πελάτες

6.

Εργαζόμενοι υποχρεούνται σε χρήση μάσκας υψηλής προστασίας FFP2, ή Ν95, ή διπλή μάσκα χειρουργική και
υφασμάτινη.

7.

Τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων. Παραθέτουμε σχεδιάγραμμα όπως ακριβώς
αναφέρετε στην υπουργική απόφαση παραρτήματα 2-3-4

8.

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

9.

Ευανάγνωστη πινακίδα και σε εμφανές σημείο, στην οποία να αναφέρεται ο επιτρεπόμενος αριθμός πελατών
εντός του χώρου.

10. Χωρίς χρονικά όρια, οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα ( take away ) και διανομής
προϊόντων σε delivery.
11. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνικό τρόπο.
12. Επιτρέπεται η λειτουργία του μπαρ, ανά 2 άτομα με 1,5 μέτρο απόσταση η επόμενη δυάδα Υπ. Απόφαση 6329/
31-12-2021.
13. Επιτρέπεται η χρήση μουσικής σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο (τηρουμένων των υγειονομικών διατάξεων)
14. Τοποθέτηση απολυμαντικού τουλάχιστον στα 70% των τραπεζιών.

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
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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
ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
1.

Λειτουργούν ΜΟΝΟ ως αμιγείς χώρος είτε στον εσωτερικό χώρο είτε στον εξωτερικό χώρο.

2.

Μόνο πελάτες εμβολιασμένοι και Νοσήσαντες.

3.

Δεν ισχύει το rapid test ή το μοριακό test για την είσοδο του πελάτη σε Κέντρο Διασκέδασης

4.

Πληρότητα 100%

5.

Εργαζόμενοι Υποχρεωτική Χρήση Μάσκας

6.

Οι Μουσικοί μεταξύ τους ένα μέτρο απόσταση.

7.

Τραγουδιστές – Χορευτές δεν αναμειγνύονται με το κοινό

8.

Τήρηση Αποστάσεων μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων

9.

Έως 6 άτομα ανά τραπέζι.

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
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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

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)

