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Δελτίο Τύπου 

 

Θέμα : Νέα μέτρα που ισχύουν από 30 Δεκεμβρίου 2021 έως 17 Ιανουαρίου 

2022. 

 

 

Από τον Εμπορικό Επιχειρηματικό Σύλλογο Επαρχίας Φαρσάλων 

ανακοινώνεται ότι από σήμερα Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021 έως και τις 17 

Ιανουαρίου 2022  ισχύουν τα νέα μέτρα  που εξήγγειλε η κυβέρνηση με στόχο 

να ανακοπεί η πορεία της μετάλλαξης Όμικρον . 

 

Αναλυτικά ισχύουν τα εξής:  

 Τα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης θα λειτουργούν έως τις 12 

τα μεσάνυχτα χωρίς μουσική, 6 άτομα ανά τραπέζι, όχι όρθιοι και 

μετρική απόσταση στα τραπεζοκαθίσματα. Εξαίρεση η παραμονή της 

Πρωτοχρονιάς, οπότε και θα επιτραπεί η λειτουργία των καταστημάτων 

μέχρι τις 2:00 τα ξημερώματα, με όλες όμως τις παραπάνω 

απαγορεύσεις. Μέσα στις απαγορεύσεις είναι και η απαγόρευση 

διενέργειας εκδήλωσης πάρτι σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, για να 

αποφευχθεί η μεταφορά της διασκέδασης σε άλλους χώρους. 

 Η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας (FFP2/KN95) ή διπλής στα 

σούπερ μάρκετ, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και όπου υπάρχει 

συνωστισμός, όπως και από τους εργαζόμενους στην εστίαση, είναι 

υποχρεωτική. 

 Εφαρμογή τηλεργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα έως 50% και 

κυλιόμενο ωράριο, ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε υπηρεσίας. 

 Επισκεπτήριο μόνο με PCR test 48 ωρών σε μονάδες φροντίδας 

ηλικιωμένων και νοσοκομεία, ενώ στα νοσηλευτικά ιδρύματα 

απαγορεύεται η είσοδος σε ιατρικούς επισκέπτες. 

 Στα γήπεδα η πληρότητα εμβολιασμένων θεατών θα είναι έως το 10% 

της χωρητικότητας τους, με πλαφόν θεατών τα 1.000 άτομα. Αν δεν 

τηρηθούν τα μέτρα οι αγώνες θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών. 
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Συγκεκριμένα για τα καταστήματα  εστίασης ισχύουν τα εξής: 

 

α) Δυνατότητα λειτουργίας από τις 05:00 τις 00:00. 

 

Ειδικώς την παραμονή της Πρωτοχρονιάς (31.12.2021) η δυνατότητα 

λειτουργίας επεκτείνεται έως τις 02:00. 

 

β) Απαγόρευση μουσικής. 

 

γ) Μέχρι έξι (6) άτομα ανά τραπέζι. 

 

δ) Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια. 

 

ε) Υποχρεωτική χρήση μάσκας από προσωπικό και πελάτες. Ειδικώς, το 

προσωπικό φέρει μάσκα μόνο υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 

N95) ή εναλλακτικά διπλή μάσκα (χειρουργική και υφασμάτινη). 

 

στ) Οι πελάτες εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: 

 

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή 

 

[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9. 

 

Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών δύνανται να 

προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου 

(self-test).  

 

Για τους εξωτερικούς χώρους εστίασης:  

 

α) Μπορούν να λειτουργούν από τις 05:00 έως τις 00:00. Ειδικώς την 

παραμονή της Πρωτοχρονιάς (31.12.2021) η δυνατότητα λειτουργίας 

επεκτείνεται έως τις 02:00. 

β) Απαγόρευση μουσικής. 

γ) Μέχρι έξι (6) άτομα ανά τραπέζι. 

δ) Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια. 

ε) Υποχρεωτική χρήση μάσκας, τηρουμένων των προδιαγραφών του σημείου 

1 του πίνακα Α, από το προσωπικό, καθώς και από τους πελάτες κατά την 

προσέλευση, αποχώρηση και μετακίνηση εντός του καταστήματος. Ειδικώς το 

προσωπικό φέρει μάσκα μόνο υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 

N95) ή εναλλακτικά διπλή μάσκα (χειρουργική και υφασμάτινη). 

στ) Οι πελάτες εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: 

α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9, ή 

[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 ή 

[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR 

ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9. Οι ανήλικοι από 

τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών δύνανται να προσκομίζουν, 

εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test).  

Να σημειωθεί ότι ως ανοικτός υπαίθριος χώρος για τις δραστηριότητες του 

παρόντος σημείου ορίζεται ο χώρος που βρίσκεται εκτός οριογραμμής του 
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κτιρίου που στεγάζεται το κατάστημα και είναι ανοιχτός από τουλάχιστον δύο 

(2) πλευρές. Δεν θεωρούνται κλειστές οι πλευρές του χώρου που φέρουν 

προστατευτικά από τον άνεμο ύψους μέχρι και ενός μέτρου και τριάντα 

εκατοστών (1,3) από το δάπεδο του χώρου. 

 

 

Τα 5 μέτρα που ισχύουν για όλες τις δραστηριότητες:  

 
1. Χρήση προστατευτικής μάσκας: 

α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των 

χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την 

παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, 

 

β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε 

συγκεκριμένα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της 

παρούσας. 

 

Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η 

χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα 

κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα 

παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών. 

 

2. Τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα (1) 

άτομο ανά 2 τ.μ.] σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, είτε αμιγείς για 

πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο είτε 

μικτούς, όπου δεν προβλέπεται μεγαλύτερο εμβαδόν ανά άτομο στις 

επιμέρους προβλέψεις της παρούσας. 

 

3. Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του 

(70%) για την αντισηψία χεριών. 

 

4. Υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο 

των κανόνων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, 

συμπεριλαμβανομένου και του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να 

βρίσκονται εντός του χώρου. 

 

5. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο κατ’ εφαρμογή των υπό 

στοιχεία Δ1(δ)/ΓΠ.οικ.26335/23.4.2020 και Δ1/Π.οικ.81816/18.12.2020 εγκυκλίων 

του Υπουργείου Υγείας που έχουν αναρτηθεί. 

 

 

 

 Εκ της γραμματείας. 
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