
Εστίαση, χώροι ψυχαγωγίας και κέντρα διασκέδασης – Πως θα λειτουργούν από 16 

Ιουλίου 
 
Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. 
Άδωνις Γεωργιάδης, μετά και τις χθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, το πλαίσιο 
λειτουργίας των χώρων ψυχαγωγίας και των κέντρων διασκέδασης, διαμορφώνεται από 
τις 16 Ιουλίου ως εξής: 

 
 Έως 31 Αυγούστου σε όλους τους χώρους ψυχαγωγίας επιτρέπεται η παρουσία 

μόνο καθήμενων πελατών 
 Aπό 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 

 Ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που αφορούν υπαίθρια ψυχαγωγία μπορούν να 
επιλέγουν να καθίστανται οικειοθελώς αμιγείς χώροι εκμετάλλευσης 

 Οι ανήλικοι μπορούν να εισέρχονται στα κέντρα εστίασης και διασκέδασης μόνο με 
self test και δήλωση γονέα στους αμιγείς χώρους 
 

 
Πλαίσιο Κυρώσεων 

 
1η παράβαση: 
 Για τα καταστήματα εμβαδού <200τ.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>200τ.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. 
 
Σε όλο τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα οι εργοδότες έχουν δικαίωμα να ζητούν 
πληροφόρηση εάν οι εργαζόμενοι έχουν εμβολιαστεί ή όχι.  
 
Aπό τις 16 Ιουλίου μέχρι τις 31 Αυγούστου, στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης της 
πανδημίας, θα υπάρξουν τρεις διαφορετικές σημάνσεις:  
 
 το πρώτο είναι για τους αμιγείς χώρους (Χώρος Covid Free) 
 το δεύτερο είναι για τους μεικτούς εφόσον είναι υπαίθριοι (Μεικτός Χώρος) 
 με το τρίτο σήμα, θα μπορεί να πληροφορεί ο επιχειρηματίας τους πελάτες του για 

το αν είναι εμβολιασμένο όλο το προσωπικό του ή όχι. 
 
 

  
 

 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Τα σήματα θα μπορούν να κατεβάσουν οι επιχειρηματίες από το https://covidfree.gov.gr/ 
 



 
Η εφαρμογή Covid Free GR η οποία θα χρησιμοποιείται στον κλάδο της εστίασης για 
τον έλεγχο των πιστοποιητικών. 
 
Σύμφωνα με τις χθεσινές εξαγγελίες του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, από την 
προσεχή Παρασκευή 16 Ιουλίου, και μέχρι τα τέλη Αυγούστου, οι κλειστοί χώροι των 
καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης θα είναι προσβάσιμοι μόνο για τους πολίτες 
που έχουν εμβολιαστεί. 
 
Όπως διευκρίνισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, το 
«εργαλείο» για να λειτουργήσει ο έλεγχος των πιστοποιητικών στην εστίαση, θα είναι η 
εφαρμογή Covid Free GR 
 
Πώς θα λειτουργεί -Τα τρία επίπεδα 
 
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος 
Πιερρακάκης, η εφαρμογή «Covid Free GR» μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε 
συσκευή χρησιμοποιεί λογισμικό iOS ή Android και να χρησιμοποιηθεί για την 
επαλήθευση των Ευρωπαϊκών Ψηφιακών Πιστοποιητικών COVID καθώς και των ελληνικών 
βεβαιώσεων του gov.gr. 
 
Διατίθεται δωρεάν μέσω του επίσημου λογαριασμού της Ελληνικής Δημοκρατίας στο App 
Store και στο Google Play. Η εφαρμογή δείχνει μόνο το όνομα του κατόχου του 
πιστοποιητικού, ενώ δεν κρατάει και δεν αποθηκεύει προσωρινά ή μόνιμα προσωπικά 
δεδομένα ή ιστορικό επαληθεύσεων. Για τον έλεγχο και την επαλήθευση των Ευρωπαϊκών 
Ψηφιακών Πιστοποιητικών COVID δεν απαιτείται σύνδεση στο internet, ενώ για την 
επαλήθευση των ελληνικών βεβαιώσεων απαιτείται. 
 
Τα τρία επίπεδα επαλήθευσης: 
 

 

 



 Πράσινο – σημαίνει ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού έχει εμβολιαστεί ή έχει 
νοσήσει από COVID 

 Κίτρινο – σημαίνει ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού έχει αρνητικό τεστ (rapid ή 
PCR) 

 Κόκκινο – σημαίνει λάθος ή μη έγκυρο πιστοποιητικό 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ισχύς των πιστοποιητικών Εμβολιασμού: 14 ημέρες από την ημερομηνία της τελευταίας 
δόσης 

Στην ιστοσελίδα https://covidfree.gov.gr/#video μπορείτε να δείτε τις οδηγίες 
εγκατάστασης της εφαρμογής  

 

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι και την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021, είναι σε ισχύ η απόφαση με τα 
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας.  

Στην απόφαση αυτή – η οποία αναμένεται να ανανεωθεί, επαναλαμβάνονται οι 
διατάξεις που τέθηκαν σε ισχύ από την προηγούμενη Πέμπτη 8 Ιουνίου με την 
απαγόρευση ορθίων πελατών στην εστίαση και τις αυστηρές κυρώσεις αλλά και για τις 
μετακινήσεις προς τα νησιά για τις οποίες απαιτούνται πιστοποιητικό εμβολιασμού ή 
πιστοποιητικό νόσησης, αρνητικό αποτέλεσμα PCR τις τελευταίες 72 ώρες ή αρνητικό 
αποτέλεσμα rapit test τις τελευταίες 48 ώρες. 

Ειδικότερα : 

Όλοι οι χώροι εστίασης, τα μπαρ, τα κλαμπ και τα κέντρα διασκέδασης, θα λειτουργούν 
μόνο με καθήμενους και με τους κανόνες χωρητικότητας, που έχει ορίσει το υπουργείο 
Ανάπτυξης για περιορισμό του συγχρωτισμού και την υπερμετάδοση του κορωνοϊού 
για ασφαλή και προστατευόμενη διασκέδαση. 



Όσες επιχειρήσεις ελέγχονται και διαπιστώνονται παραβάσεις θα αντιμετωπίζουν 
άμεσα: 

 Προσωρινή αναστολής δραστηριότητας από την πρώτη παράβαση και την αμέσως 
επόμενη ημέρα. 

 Πρόστιμο 2000 ευρώ και άμεση σφράγιση για μια εβδομάδα για επιχειρήσεις κάτω 
από 200 τμ 

 Πρόστιμο 5000 ευρώ και άμεση σφράγιση για μια εβδομάδα για χώρους πάνω από 
200τμ 

 Υποτροπή 10.000 ευρώ και άμεση σφράγιση για 15 ημέρες 

 Στην τρίτη παράβαση θα αφαιρείται η άδεια. 

 Θα είναι δυνατή η επιβολή των κυρώσεων και εκ των υστέρων και βάση υλικού από 
το οποίο θα προκύπτει η παράβαση. 

  

Αναλυτικότερα για την Εστίαση  

(π.χ. εστιατόρια [πλην φοιτητικών εστιατορίων], καφέ, ίντερνετ καφέ, κυλικεία, 
αναψυκτήρια, καντίνες, catering, εξωτερικοί χώροι δεξιώσεων) 

Διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self- test) για τους εργαζόμενους και τους 
αυτοαπασχολούμενος των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι 
παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία, σύμφωνα με τους κανόνες της υπό στοιχεία 
Δ1α/ΓΠ.οικ.32209/24.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
Τουρισμού και Επικράτειας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού 
ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα 
που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β' 2192), όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.35098/4.6.2021 (Β' 2372) και Δ1α/ΓΠ.οικ.41588/2.7.2021 
(Β' 2891) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύει. 

 Λειτουργία μόνο των επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας για κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρέχουν υπηρεσίες εστίασης υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: α) αποκλειστικά σε ανοικτό υπαίθριο χώρο και σε εξωτερικούς 
χώρους που βρίσκονται σε αεριζόμενες στοές (υπό την προϋπόθεση αυτές να έχουν 
ανοικτές δύο πλευρές), και β) φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών και υπό τους 
κάτωθι υγειονομικούς όρους: 

 
 Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια 
 Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι 



 Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους πελάτες κατά τον 
χρόνο αναμονής 

 Μέχρι δέκα (10) άτομα ανά τραπέζι 
 Τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής των 

Παραρτημάτων 2 έως 4, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
 Χρήση μπαρ με τοποθέτηση δύο (2) σκαμπό μαζί και απόσταση ενάμισι (1,5) 

μέτρου για κάθε επόμενη δυάδα σκαμπό 
 

 Oι ως άνω προϋποθέσεις ισχύουν και: α) για τη λειτουργία των υπηρεσιών catering 
και τη λειτουργία των εξωτερικών χώρων δεξιώσεων με ανώτατο όριο παρουσίας 
τα τριακόσια (300) άτομα (εφαρμοζομένης και της πρόβλεψης για τη φιλοξενία 
μόνο καθήμενων πελατών, με την επιφύλαξη τυχόν αναγκαίων κινήσεων για την 
πραγματοποίηση της δεξίωσης), β) για τη λειτουργία των εστιατορίων, 
αναψυκτηρίων και καφέ των ξενοδοχείων, που βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο. 
 

 Κατ' εξαίρεση λειτουργούν και τα εστιατόρια, αναψυκτήρια, καφέ σε εσωτερικούς 
χώρους ξενοδοχείων και αεροδρομίων, τα οποία εξυπηρετούν μόνο τους 
διαμένοντες/ταξιδιώτες και υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται μέτρα αποφυγής 
συνωστισμού και τηρούνται οι αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων 
υγιεινής των Παραρτημάτων 2 έως 4, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας. Επιπλέον, ορίζονται τα εξής: 

α) Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό, καθώς και από τους 
διαμένοντες κατά την αναμονή. 

β) Μέχρι δέκα (10) άτομα ανά τραπέζι. 

γ) Πληρότητα 50% της δυναμικότητας όπως ορίζεται στην περ. 2δ' της παρ. Α του 
άρθρου 14 της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23.3.2017 απόφασης του 
Υπουργού Υγείας (Β' 2161) επί της συνολικής εσωτερικής ωφέλιμης επιφάνειας 
(ΩΕ/1,3 τ.μ). 

δ) Απαγόρευση ζωντανής μουσικής. 

ε) Απαγόρευση πραγματοποίησης εκδηλώσεων/συναθροίσεων/δεξιώσεων. 

 Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), 
διανομής προϊόντων (delivery) και καθ' οδόν εξυπηρέτησης (drive-through) 
επιτρέπονται χωρίς την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο 
ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών. 

 Λειτουργία καταστημάτων με άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός στοών, 
κλειστών εμπορικών κέντρων και υπεραστικών σταθμών μόνο με τις υπηρεσίες 
παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και διανομής 
προϊόντων (delivery). 


