
Η  απόφαση  με  τα  νέα  μέτρα  -  Πώς  θα  λειτουργήσουν  εστίαση  και  κέντρα
διασκέδασης
Οικονομικές Ειδήσεις
16 Ιούλιος 2021

Taxheaven.gr

Δημοσιεύθηκε η αναμενόμενη ΚΥΑ «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 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.»

Δείτε  τον  παρακάτω  πίνακα  στα  σημεία  12 (Ζωντανά  θεάματα  και  ακροάματα,  λοιπές  παραστατικές  τέχνες),  13  (Κινηματογραφικές
προβολές),  15 (Κέντρα  διασκέδασης  συμπεριλαμβανομένων  κλειστών  χώρων  δεξιώσεων,  μουσικών  σκηνών  και  μπουάτ)  και  16
Εστίαση  (π.χ.  εστιατόρια  [πλην  φοιτητικών  εστιατορίων],  καφέ,  ίντερνετ  καφέ,  κυλικεία,  αναψυκτήρια,  καντίνες,  catering,
εξωτερικοί χώροι δεξιώσεων):

12. Ζωντανά θεάματα και ακροάματα, λοιπές παραστατικές τέχνες

Τήρηση  των  υγειονομικών  πρωτοκόλλων  που  εκδίδονται  από  τη  Γενική  Γραμματεία  Σύγχρονου  Πολιτισμού  και  αναρτώνται  στην  ιστοσελίδα  του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/announcements.aspx)

→ Λειτουργία των κλειστών χώρων, υπό τους ακόλουθους όρους:

- Ζωντανό θέαμα, ακρόαμα και λοιπές παραστατικές τέχνες, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, και
μόνο με καθήμενους
- Η πληρότητα δεν υπερβαίνει το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%)
- Οι θεατές εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:
[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού ή
[β] πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα
(180) ημέρες μετά από αυτόν.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό [α] και [β], επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του θεατή, τα
οποία ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης (ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής
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του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR.
- Ειδικώς άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών εισέρχονται με δήλωση self-test, στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας ακόμα και μη
έχων την επιμέλεια είτε κηδεμόνας. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα.
- Απαγόρευση διαλείμματος κατά τη διάρκεια της παράστασης.
Εξαιρούνται ολιγόλεπτες παύσεις για τεχνικούς λόγους κατά τη διάρκεια των οποίων οι θεατές παραμένουν στις θέσεις τους.
- Υποχρεωτική απόσταση τριών (3) μέτρων μεταξύ σκηνής και θεατών.
- Υποχρεωτική ταξιθεσία για την τοποθέτηση των θεατών στις θέσεις τους και την τήρηση κανόνων στην προσέλευση και αποχώρησή τους.
- Υποχρεωτική τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των μελών της χορωδίας.
- Οι μουσικοί των εγχόρδων τηρούν μεταξύ τους απόσταση ενός (1) μέτρου, με υποχρεωτική χρήση μάσκας και χρησιμοποιώντας ο καθένας το
δικό του αναλόγιο.
- Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

→ Ανοικτοί (υπαίθριοι) χώροι (πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων γηπέδων, μόνο με καθήμενους):

Ποσοστό πληρότητας ως εξής:
- Εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) πληρότητα για χώρους χωρητικότητας έως χιλίων (1.000) θέσεων,
- εβδομήντα τοις εκατό (70%) πληρότητα για χώρους χωρητικότητας έως πέντε χιλιάδων (5.000) θέσεων,
- εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) πληρότητα για χώρους χωρητικότητας έως δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) θέσεων.
- Σε χώρους χωρητικότητας άνω των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) θέσεων τίθεται ανώτατο όριο δέκα χιλιάδων (10.000) θεατών.
- Υποχρεωτική ταξιθεσία για την τοποθέτηση των θεατών στις θέσεις τους και την τήρηση κανόνων στην προσέλευση και αποχώρησή τους.
- Ταξιθεσία ατόμων που προσέρχονται μαζί στις θέσεις καθήμενων μεταξύ των οποίων δεν μεσολαβεί κενός χώρος/κενή θέση και μέριμνα για
μέγιστη δυνατή απόσταση μεταξύ θεατών που δεν έχουν προσέλθει μαζί.
- Απαγόρευση διαλείμματος κατά τη διάρκεια της παράστασης.
Εξαιρούνται ολιγόλεπτες παύσεις για τεχνικούς λόγους κατά τη διάρκεια των οποίων οι θεατές παραμένουν στις θέσεις τους.
- Υποχρεωτική απόσταση τριών (3) μέτρων μεταξύ σκηνής και θεατών.
- Υποχρεωτική τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των μελών της χορωδίας.
- Οι μουσικοί των εγχόρδων τηρούν μεταξύ τους απόσταση ενός (1) μέτρου, με υποχρεωτική χρήση μάσκας και χρησιμοποιώντας ο καθένας το
δικό του αναλόγιο.
- Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
- Δυνατότητα λειτουργίας, κατ’ επιλογή της επιχείρησης, με την κατάλληλη σήμανση, με κοινό αμιγώς προσώπων που έχουν εμβολιασθεί ή
νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο (και αποκλειστικά ανηλίκων με self-test), με επιτρεπόμενο ποσοστό πληρότητας 85% και ανώτατο όριο
δέκα χιλιάδων (10.000) θεατών,εφαρμοζομένων αναλογικώς των προβλεπομένων για την πιστοποίηση του εμβολιασμού ή της νόσησης στην
περίπτωση των κλειστών χώρων.
Σε κάθε περίπτωση, υποχρεωτική ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός
του χώρου.
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13. Κινηματογραφικές προβολές

Τήρηση  των  υγειονομικών  πρωτοκόλλων  που  εκδίδονται  από  τη  Γενική  Γραμματεία  Σύγχρονου  Πολιτισμού  και  αναρτώνται  στην  ιστοσελίδα  του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/announcements.aspx)

→ Λειτουργία κλειστών κινηματογραφικών αιθουσών (δωδεκάμηνης λειτουργίας) υπό τους ακόλουθους όρους και μόνο με καθήμενους:

- Η πληρότητα δεν υπερβαίνει το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%)
- Οι θεατές εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:
[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού ή
[β] πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα
ημέρες μετά από αυτόν,
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό [α] και [β], επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του θεατή, τα
οποία ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης (ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής
του άρθρου 33 χουν. 4816/2021 (A' 118) Covid FreeGR.
- Ειδικώς άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών εισέρχονται με δήλωση self- test. στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας ακόμα και μη
έχων την επιμέλεια είτε κηδεμόνας. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα.
- Απαγόρευση διαλείμματος κατά την προβολή
- Υποχρεωτική ταξιθεσία για την τοποθέτηση των θεατών στις θέσεις τους
- Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου
-  Υποχρεωτική  ανάρτηση  με  έγγραφο  ή  ψηφιακό  τρόπο  του  μέγιστου  αριθμού  ατόμων  που  επιτρέπεται  να  βρίσκονται  εντός  του  χώρου
προβολής
- Λειτουργία ανοικτών (θερινών) κινηματογράφων, υπό τους ακόλουθους όρους και μόνο με καθήμενους:
- Υποχρεωτική  δημιουργία κενού χώρου/κενής θέσης  ανά δύο  (2) έως  και τέσσερις  (4) καθήμενους,  κατά τρόπο ώστε η  πληρότητα να  μην
υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%)
- Ταξιθεσία ατόμων που προσέρχονται μαζί στις θέσεις καθήμενων μεταξύ των οποίων δεν μεσολαβεί κενός χώρος/κενή θέση και μέριμνα για
μέγιστη δυνατή απόσταση μεταξύ θεατών που δεν έχουν προσέλθει μαζί.
- Απαγόρευση διαλείμματος κατά την προβολή
- Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου
-  Υποχρεωτική  ανάρτηση  με  έγγραφο  ή  ψηφιακό  τρόπο  του  μέγιστου  αριθμού  ατόμων  που  επιτρέπεται  να  βρίσκονται  εντός  του  χώρου
προβολής
- Δυνατότητα λειτουργίας, κατ' επιλογή της επιχείρησης, με την κατάλληλη σήμανση, με κοινό αμιγώς προσώπων που έχουν εμβολιασθεί ή
νοσήσει  κατά  το  τελευταίο  εξάμηνο  (και  αποκλειστικά  ανηλίκων  με  self-test),  με  επιτρεπόμενο  ποσοστό  πληρότητας  85%, εφαρμοζομένων
αναλογικώς των προβλεπομένων για την πιστοποίηση του εμβολιασμού ή της νόσησης στην περίπτωση των κλειστών αιθουσών.

15. Κέντρα διασκέδασης συμπεριλαμβανομένων κλειστών χώρων δεξιώσεων, μουσικών σκηνών και μπουάτ
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→ Λειτουργία μόνο ως αμιγείς (ανοικτοί ή κλειστοί) χώροι αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο:

- Με κάλυψη ποσοστού 85% της ωφέλιμης επιφάνειας
- Υποχρεωτική επίδειξη κατά την είσοδο των πελατών:
[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού ή (β) πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η
ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό (α) και [β), επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του θεατή, τα
οποία ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης (ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής
του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α' 118) Covid free GR.
- Εφαρμογή των κάτωθι υγειονομικών όρων:
- Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι
- Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής
- Μέχρι δέκα (10) άτομα ανά τραπέζι
- φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών
- 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, απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου για κάθε επόμενη δυάδα σκαμπό
- Οι μουσικοί τηρούν απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον ενός (1) μέτρου.
-  Οι  τραγουδιστές  και  οι  επαγγελματίες  χορευτές  παραμένουν  στον  χώρο  της  πίστας  κατά  τη  διάρκεια  της  ερμηνείας  τους  και  δεν
αναμειγνύονται με το κοινό.
- Υποχρεωτική ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.

16.  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,
όπως  τροποποιήθηκε  με  τις  υπό  στοιχεία  Δ1α/Γ.Π.οικ.35098/4.6.2021 και  Δ1α/Γ.Π.οικ.41588/2.7.2021 κοινές  υπουργικές  αποφάσεις,  όπως
εκάστοτε ισχύει.

→ Λειτουργία των επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρέχουν υπηρεσίες
εστίασης σε εσωτερικό χώρο μόνο ως αμιγείς χώροι, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο:

- Μέγιστη πληρότητα ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) της αναγραφόμενης στην άδεια λειτουργίας
- Οι πελάτες εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:
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[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού ή [β] πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η
ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό [α] και [β], επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του θεατή, τα
οποία ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης (ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής
του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR.
- Οι  ανήλικοι  προσέρχονται  με  δήλωση  αρνητικού  αποτελέσματος  self-test έως  είκοσι  τέσσερις  (24) ώρες  πριν  την  προσέλευσή  τους  που
εκδίδεται με μέριμνα των γονέων από την πλατφόρμα με διεύθυνση https://selftesting.gov.gr/

→ Λειτουργία των επιχειρήσεων, σε ανοικτό υπαίθριο χώρο και σε εξωτερικούς χώρους που βρίσκονται σε αεριζόμενες στοές (υπό την
προϋπόθεση  αυτές  να  έχουν  ανοικτές  δύο  πλευρές),  που  διαθέτουν  άδεια  λειτουργίας  για  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  και
παρέχουν υπηρεσίες εστίασης.

- Αμφότεροι ανοικτοί και κλειστοί χώροι λειτουργούν με 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
- Φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών
- Τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής των Παραρτημάτων 2 έως 4 της απόφασης Δ1α/Γ.Π.οικ.44779/15-07-2021.
- Χρήση μπαρ με τοποθέτηση δύο σκαμπό μαζί και απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου για κάθε επόμενη δυάδα σκαμπό
- Ειδικώς στην περίπτωση των κλειστών χώρων, υποχρεωτική ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που
επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου
- Δυνατότητα λειτουργίας, κατ’ επιλογή της επιχείρησης, με την κατάλληλη σήμανση, με κοινό αμιγώς προσώπων που έχουν εμβολιασθεί ή
νοσήσει  κατά  το  τελευταίο  εξάμηνο  (και  αποκλειστικά  ανηλίκων  με  self-Test),  εφαρμοζομένων  αναλογικώς  των  προβλεπομένων  για  την
πιστοποίηση στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 απόφασης Δ1α/Γ.Π.οικ.44779/15-07-2021..

→ Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων σε ανοικτό (υπαίθριο) χώρο 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
αποβάσεις  τραπεζοκαθισμάτων  και  κανόνων υγιεινής  των  Παραρτημάτων  2  έως  4  απόφασης  Δ1α/Γ.Π.οικ.44779/15-07-2021.  Επιπλέον,
ορίζονται τα εξής:
α) Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό, καθώς και από τους διαμένοντες κατά την αναμονή.
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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 (3' 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.
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Δείτε τη νέα απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.44779/15-07-2021 από το αρχείο του κόμβου όπως και το σχετικό δελτίο τύπου του Υπ. Ανάπτυξης
και Επενδύσεων «Μόνο ως αμιγείς χώροι τα υπαίθρια και τα κλειστά κέντρα διασκέδασης από σήμερα».
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