
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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ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: «Υποχρέωση του εργαζόμενου και του εργοδότη για self test και rapid test 

εβδομαδιαίως» 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Με την απόφαση 46819 και αριθμό φύλλου 3276 τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, 

επιβάλλει και στον εργοδότη και στον εργαζόμενο self test και rapid test. 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

Στον κλάδο της Εστίασης και Διασκέδασης, οποιοδήποτε πρόσωπο εργάζεται με φυσική παρουσία 

ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΣΕ: 

 Self test το οποίο θα πραγματοποιείται 24 ώρες πριν την προσέλευση στην Εργασία 

του. Το rapid test θα πραγματοποιείται με ευθύνη του εργαζόμενου, θα ελέγχεται από 

τον εργοδότη και θα δηλώνεται ως την 5η ημέρα κάθε εβδομάδας. ΠΡΟΣΟΧΗ η 

δήλωση του εργαστηριακού τεστ θα πρέπει να υποβάλλεται στην πλατφόρμα Εργάνη 

 Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος αρνείται να υποβληθεί σε τεστ, ο εργοδότης έχει 

νόμιμο δικαίωμα να μην του επιτρέψει να εργαστεί αλλά ούτε και να πληρωθεί. 

 Οι εμβολιασμένοι εργαζόμενοι και εργοδότες, ως επίσης και αυτοί που έχουν 

νοσήσει, δεν υποχρεούνται ούτε σε self test ούτε σε rapid test. 

Δυστυχώς οι αστοχίες και η μη έγκυρη ενημέρωση από τα συναρμόδια υπουργεία για την 

εφαρμογή των μέτρων δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην λειτουργία των επιχειρήσεών μας. 

Αδιευκρίνιστο παραμένει το σημαντικό γεγονός, για το τι θα ισχύει, για εκείνους τους 
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εργαζόμενους που εργάζονται με μειωμένο ωράριο και μέρες. Μετά από επικοινωνία μας με 

το Υπουργείο Ανάπτυξης μας ενημέρωσαν ότι αναμένεται νέα διευκρινιστική απόφαση 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ  

 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 

 

 


