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ΘΕΜΑ: «Υποχρέωση και ευθύνη του καταστηματάρχη να γνωρίζει αν ο εργαζόμενος στην 

επιχείρησή του είναι εμβολιασμένος» 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι Εστίασης και Διασκέδασης, 

Δυστυχώς μετατίθεται, για πολλοστή φορά, η ευθύνη και το πρόστιμο στην επιχείρησή μας για 

τον εμβολιασμό στο προσωπικό μας. Παραθέτουμε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, τα νέα μέτρα 

που θα ισχύουν την 13η Σεπτεμβρίου στα καταστήματά μας. 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

1. Ο εργοδότης καταστηματάρχης διατηρεί, βάσει νόμου το δικαίωμα να γνωρίζει αν οι 

εργαζόμενοι στην επιχείρησή του είναι εμβολιασμένοι και υποχρεούται να ελέγχει 

την εγκυρότητα της βεβαίωσης αρνητικού τεστ για τους ανεμβολίαστους. Αν ο 

εργαζόμενος είναι ανεμβολίαστος υποχρεούται σε 2. 

2. ΜΟΝΟ στον εσωτερικό χώρο λειτουργίας του καταστήματός μας λειτουργούμε μόνο 

για εμβολιασμένους και νοσήσαντες (έως 6 μήνες από την διάγνωση). Έλεγχος 

βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης και έλεγχος ταυτοπροσωπίας στην είσοδο της 

επιχείρησης με την εφαρμογή covid free app. 

3. Ισχύς των μέτρων από 13/9/2021 έως 31/3/2022. 

4. 2 εργαστηριακά rapid tests/εβδομάδα, που πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε 

ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με δαπάνη του εργαζόμενου 10 ευρώ/τεστ. 

Αποδεικνύεται με ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού τεστ από το gov.gr και ελέγχεται 

υποχρεωτικά με την εφαρμογή covid free app από τον καταστηματάρχη 

5. Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους, σε όλους τους 

ανοιχτούς χώρους όπου υπάρχει συνάθροιση. 
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6. Οι ανήλικοι υποχρεούνται σε self test το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο από τον 

γονέα τους 

7. Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται εκείνοι οι πελάτες που έχουν παρέλθει 14 μέρες 

από την β΄ δόση του εμβολίου. 

8. ΠΡΟΣΟΧΗ. Η χρήση μάσκας από τους εργαζόμενους ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για τον 

εσωτερικό και εξωτερικό χώρο εργασίας. 

 

 

 

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος 

Τσαπατσάρης Γρηγόριος 


