
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 
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ΘΕΜΑ: «Παράταση ωραρίου λειτουργίας της Εστίασης – Μουσική –Απελευθέρωση μετακινήσεων» 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι και μέλη, 

 Νέα δεδομένα ανακοινώθηκαν από τον υπουργό, αρμόδιο συντονισμού του κυβερνητικού έργου,  σχετικά 

με το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων μας, για την ελεύθερη μετακίνηση και την κατάργηση των sms. 

Συγκεκριμένα 

1. Κατάργηση του περιορισμού των διαπεριφερειακών μετακινήσεων. 

2. Το ωράριο λειτουργίας από 11 μ.μ. στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα. Απαγόρευση κυκλοφορίας 

πέραν τις 12.30 νυχτερινής, έως τις 5.00 πμ. 

3. Απαγορεύεται η χρήσης μουσικής στην Εστίαση και Διασκέδαση έως 31-05-2021. Κύριο 

χαρακτηριστικό της αιτιολογημένης απαγόρευσης μουσικής, ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ότι με την χρήση 

μουσικής, μας αναγκάζει να φωνάζουμε περισσότερο με αποτέλεσμα να εκτοξεύουμε 

μεγαλύτερες ποσότητες από μολυσματικά σταγονίδια.  

4. Στις 17 Μαΐου η λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών – 21 Μαΐου θερινοί κινηματογράφοι 

και στις 28 Μαΐου ανοιχτά πολιτιστικά θεάματα και ακροάσεις. 

5. Συνάδελφοι για εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσια κ.λ.π., θα λειτουργήσουν ίσως στις 31 Μαΐου ή 

την πρώτη βδομάδα του Ιουνίου, ΜΟΝΟ σε εξωτερικούς χώρους και ανώτατο όριο 100 άτομα.  

6. Συστήνεται σε όλους τους πολίτες στις μετακινήσεις τους από περιφέρεια σε περιφέρεια να 

γίνονται συχνά διαγνωστικά test. Η δήλωση των Self test θα πρέπει να γίνεται στην 

πλατφόρμα self-testing.gov.gr. 

7. Τέλος εφιστούμε την προσοχή στους συνάδελφους χωρίς ουδεμία εξαίρεση, αυστηρή τήρηση 

του υγειονομικού πρωτοκόλλου 
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ το πρόστιμο σε περίπτωση παραβάσεων: 

 

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20 τ.μ., 2.000 ευρώ πρόστιμο και κλείσιμο 15 μέρες. Σε δεύτερη παράβαση 

4.000 ευρώ, 1 μήνα κλείσιμο. Σε τρίτη παράβαση, μέσα σε 3 μήνες, 30 μέρες κλείσιμο. 

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 20 ΕΩΣ 100 τ.μ.. Το διοικητικό πρόστιμο εξοντώνει κυριολεκτικά την 

επιχείρηση, διότι το ποσό κλιμακώνεται ανάλογα με το ποσοστό υπέρβασης της παράβασης, 

το οποίο προσδιορίζεται από 3.000 ευρώ έως 10.000 με κλείσιμο 15 μέρες. Στη δεύτερη 

παράβαση το πρόστιμο κλιμακωτά αρχίζει από 10.000 – 15.000 – 20.000 – 30.000 και κλείσιμο 

30 μέρες. 

3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 300 τ.μ.. Το πρόστιμο κλιμακωτά στην πρώτη παράβαση 

ανέρχεται στο ποσό 10.000 ευρώ – 11.000 ευρώ – 13.000 ευρώ – 15.000 ευρώ και κλείσιμο 15 

μέρες. Στη δεύτερη παράβαση το πρόστιμο διαλύει την επιχείρηση. Το ποσό έναρξης του 

πρόστιμου από 15.000 ευρώ διαμορφώνεται έως και τις 50.000 ευρώ και κλείσιμο της 

επιχείρησης για 30 ημέρες. 

4. Παράβαση ωραρίου λειτουργίας, πρόστιμο 1.000 ευρώ. 

5. Παραμονή πελάτη στον εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο πέραν τις 11ης νυχτερινής ΣΗΜΑΙΝΕΙ 

3.000 ευρώ στην επιχείρηση και 300 ευρώ στον πελάτη (εξαιρείται η αναμονή για take away). 

6. Εάν η επιχείρηση είναι σε αναστολή και λειτουργήσει το πρόστιμο είναι 3.000 ευρώ σε ατομική 

επιχείρηση και 5.000 ευρώ σε εταιρία. 

 

 

  

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος 

Τσαπατσάρης Γρηγόριος 


