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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Εστίαση: Εκδόθηκε η ΚΥΑ για εστίαση και ψυχαγωγία - Δείτε αναλυτικά όλα τα 
μέτρα 

   
Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του το πλαίσιο λειτουργίας 

των καταστημάτων εστίασης και ψυχαγωγίας καθώς και των γηπέδων που θα ισχύει από 

σήμερα 16 Ιουλίου έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση μέσω κοινής υπουργικής απόφασης. 

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση περιλαμβάνει μια μεγάλη ανατροπή καθώς καθορίζει πως οι 

υπαίθριοι χώροι διασκέδασης, κλαμπ, μπαρ, μπουζούκια, θα λειτουργούν μόνον ως 

αμιγείς χώροι, δηλαδή για εμβολιασμένους 14 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση αλλά και 

νοσήσαντες, με την χωρητικότητα να ορίζεται στο 85%. 

Σημειώνεται πως όλοι οι πελάτες πρέπει να είναι καθήμενοι. 

  Κατά την είσοδό τους στο κέντρο οι πελάτες οφείλουν να επιδεικνύουν είτε πιστοποιητικό 

εμβολιασμού είτε πιστοποιητικό νόσησης (εκδίδεται 30 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό 

έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 6 μήνες μετά απ’ αυτόν) σε έγχαρτη μορφή ή ηλεκτρονικά, 

μέσω του κινητού τηλεφώνου, προκειμένου εκπρόσωπος της επιχείρησης να το ελέγχει 

ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής CovidFree.GR καθώς και πιστοποιητικό 

ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης). 

 

Οι πελάτες υποχρεούνται να φορούν μάσκα κατά τον χρόνο αναμονής, όπως, άλλωστε και το 

προσωπικό καθ’ όλη την διάρκεια της εργασίας του. 

 

https://www.cnn.gr/tag/estiash
https://www.cnn.gr/tag/koinh-ypoyrgikh-apofash
https://www.cnn.gr/ellada/story/273924/covid-free-gr-pos-leitoyrgei-i-efarmogi-gia-ton-elegxo-ton-pistopoiitikon-emvoliasmoy


Σε κάθε τραπέζι επιτρέπονται 10 άτομα το μέγιστο, ενώ ισχύουν τα γενικότερα μέτρα για την 

τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων και των κανόνων υγιεινής. 

 

Επισημαίνεται ότι οι τραγουδιστές και οι επαγγελματίες χορευτές παραμένουν στον χώρο της 

πίστας κατά τη διάρκεια της ερμηνείας τους και δεν αναμειγνύονται με το κοινό. 

Ειδικά στην περίπτωση των κλειστών χώρων, είναι υποχρεωτική η ανάρτηση με έγγραφο ή 

ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου. 

Κλειστοί χώροι πλην κέντρων διασκέδασης 

Στην απόφαση περιλαμβάνεται η απαγόρευση μη εμβολιασμένων ή πρώην ασθενών σε κλειστούς 

χώρους πλην κέντρων διασκέδασης: (Εστιατόρια, Καφέ, Κινηματογράφοι, Θέατρα). Οι κατέχοντες 

πιστοποιητικό εμβολιασμού/ νόσησης μπορούν να εισέρχονται με:  

• 85% Πληρότητα  

• Χρήση μάσκας υποχρεωτική σε θέατρα/σινεμά  

• Ανήλικοι προσέρχονται με δήλωση self test γονέων 

Υπαίθριοι χώροι ψυχαγωγίας καθημένων πλην γηπέδων (ζωντανά θεάματα και 

ακροάματα) 

Οι χώροι αυτοί χωρίζονται σε μεικτούς και αμιγείς (μόνο για εμβολιασμένους, νοσήσαντες) 

Για τους αμιγείς ισχύει: 

• 85% Πληρότητα με μάσκα 

Για τους μικτούς ισχύει:  

• 75% Πληρότητα για χώρους <1000 καθήμενων  

• 70% Πληρότητα για χώρους <5000 καθήμενων  

• 65% Πληρότητα για χώρους <15000 καθήμενων  

• Χρήση μάσκας υποχρεωτική σε όλους τους χώρους 

 



Ανοιχτοί χώροι εστίασης (καφέ, μπαρ, εστιατόρια) 

• Λειτουργεία με τα ισχύοντα πρωτόκολλα της ΓΓ Εμπορίου 

Ανοιχτά και κλειστά γήπεδα 

Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε εμβολιασμένους και νοσήσαντες και θα ισχύει: 

• 80% Πληρότητα με ανώτατο όριο 25.000  

(ανοιχτά) και 8.000 (κλειστά)  

• Χρήση μάσκας υποχρεωτική  

• Ανήλικοι προσέρχονται με δήλωση self test γονέων (έως 5% επί της πληρότητας) 

 

Ακολουθεί το ΦΕΚ με την ΚΥΑ με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 
διάστημα από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021:  
ΦΕΚ-Έκτακτα μέτρα 
https://www.prevezachamber.gr/news/displayNews/1404 
 
 

 

 

https://www.prevezachamber.gr/news/displayNews/1404

