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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΘΕΜΑ: «Τι προβλέπεται και τι ισχύει για τις Αποκριές στην Εστίαση και Διασκέδαση»  

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Χιλιάδες τα τηλέφωνα και τα email από πολλές περιοχές της χώρας για το τι θα ισχύει κατά την διάρκεια 

των Αποκριάτικων εκδηλώσεων και μάλιστα μετά από ανεύθυνες ανακοινώσεις. Από την τελευταία 

Υπουργική Απόφαση 80343 με αρ. φύλ. 766 /18-2-2022 προκύπτουν τα εξής: 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 Επιτρέπονται οι όρθιοι πελάτες. 

 Επιτρέπεται η μουσική και ο χορός 

 Αριθμός εξυπηρετούμενων πελατών, εκείνος που προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας. 

 Ειδική πινακίδα σε εμφανές σημείο που θα αναφέρει το σύνολο των εξυπηρετούμενων 

πελατών 

 Αυστηρότατο έλεγχο των εισερχόμενων πελατών για πιστοποιητικά νόσησης και 

εμβολιασμού. 

 Ανήλικοι από 4 έως 17 ετών εισέρχονται με self test 

 Προσωπικό με μάσκα υψηλής προστασίας σε κάθε επίπεδο εργασίας. 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 Επιτρέπονται οι όρθιοι πελάτες  

 Απαγορεύεται μουσική με μικροφωνικές εγκαταστάσεις και ενισχυτές  

 Η ένταση μουσικής όχι πέρα των 80 db 

 Για χρήσης μουσικής στον εξωτερικό χώρο ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ σχεδιάγραμμα μηχανικού που 

καταγράφει την θέση των ηχείων – του μπαρ κ.λ.π. 

http://www.pansekte.com/
mailto:info@pansekte.com
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 Σύνολο εξυπηρετούμενων πελατών, εκείνος που προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας της 

επιχείρησης για τον εξωτερικό χώρο 

 Προσωπικό με μάσκες υψηλής προστασίας. 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία τηλεφωνείστε στον Πρόεδρο κο Τσαπατσάρη στο τηλέφωνο 

6995625262 

 

 

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος 

Τσαπατσάρης Γρηγόριος 

 

 


