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Πρέβεζα 15/07/2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τα τρία νέα σήματα για την εστίαση σε κλειστούς χώρους.   
   

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι καταστήματα εστίασης και 

διασκέδασης θα πρέπει πλέον να εφοδιαστούν με τρία σήματα, τα οποία θα τοποθετηθούν στα μαγαζιά 

ήδη από τις 16 Ioυλίου, δηλαδή την προσεχή Παρασκευή. Ταυτόχρονα, οι έλεγχοι για τους 

εισερχόμενους θα γίνονται με τη νέα εφαρμογή -για iPhone και Android κινητά- «Covid Free GR» που 

παρουσίασε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης. 

Τα τρία νέα σήματα που θα τοποθετούνται στα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης και θα αφορούν 

τους κλειστούς χώρους είναι τα εξής: 

1. «Χώρος Covid Free» - Αυτό το σήμα θα πιστοποιεί ότι όλοι οι εισερχόμενοι στον χώρο έχουν είτε 

πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικό νόσησης.  

  

2.  «Πλήρως εμβολιασμένο προσωπικό» - Το σήμα θα τοποθετείται σε καταστήματα όπου 

επιβεβαιωμένα έχει εμβολιαστεί όλο το προσωπικό.  

 

3. «Μεικτός χώρος» - Οι εισερχόμενοι πρέπει να είναι ή εμβολιασμένοι ή να έχουν πιστοποιητικό 

νόσησης ή αρνητικό τεστ Covid (72 ωρών για PCR/μοριακό ή 48 ωρών για rapid test). 

 

Τι προβλέπουν τα νέα μέτρα 

Σύμφωνα με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τους χώρους ψυχαγωγίας και τα κέντρα διασκέδασης 

ισχύουν τα εξής: 

Έως 31 Αυγούστου σε όλους τους χώρους ψυχαγωγίας επιτρέπεται η παρουσία μόνο καθήμενων 

πελατών. 

Από 16 Ιουλίου και έως 31 Αυγούστου κλειστοί χώροι ψυχαγωγίας (εστιατόρια, κινηματογράφοι, 

θέατρα)μπορούν να λειτουργούν μόνο ως αμιγείς στο 85% της χωρητικότητάς τους. 



Ειδικά για τα κλειστά κέντρα διασκέδασης επιτρέπονται μόνο αμιγείς χώροι με κάλυψη του 85% της 

ωφέλιμης επιφάνειας, με τους προβλεπόμενους όρους για την τήρηση των αποστάσεων και τα μέτρα 

προφύλαξης. Όλα τα κέντρα διασκέδασης, υπαίθρια και κλειστά, λειτουργούν επιπλέον με τους κανόνες 

αποστάσεων που ισχύουν γενικά για την εστίαση. 

 

Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις 

Για τους παραβάτες προβλέπονται τα εξής: 

1η παράβαση: 

Για τα καταστήματα εμβαδού < 200 τ.μ. διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ στην 

επιχείρηση/νομικό πρόσωπο και αναστολή λειτουργίας από την επόμενη ημέρα της παράβασης και για 

επτά (7) ημερολογιακές ημέρες. 

Για τα καταστήματα εμβαδού > 200 τ.μ. διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στην 

επιχείρηση/νομικό πρόσωπο και αναστολή λειτουργίας από την επόμενη ημέρα της παράβασης και για 

επτά (7) ημερολογιακές ημέρες. 

2η παράβαση: 

Για όλα τα καταστήματα ανεξαρτήτως επιφάνειας διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και 

αναστολή λειτουργίας από την επόμενη ημέρα της παράβασης και για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές 

ημέρες. 

3η παράβαση: 

Για όλα τα καταστήματα ανεξαρτήτως επιφάνειας προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος 

για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. 

Για τη θεμελίωση δεύτερης και τρίτης παράβασης αρκεί η διάπραξη οποιοσδήποτε παράβασης μεταξύ 

αυτών που αναφέρονται στην αριστερή στήλη. 

Είναι δυνατή η επιβολή κυρώσεων ακόμη και μετά την πραγματοποίηση οποιοσδήποτε παράβασης βάσει 

αποδεικτικού υλικού από το οποίο προκύπτει η παράβαση. 

    

 


