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ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019 vs 2020 1ο και 2ο 3ΜΗΝΟ

2019 2020 Linear (2019) Linear (2020)

-59%

-10,3%

-33%

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου υπηρεσιών εστίασης, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 884.073.387 ευρώ, 

σημειώνοντας μείωση 10,3% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2019, όπου είχε ανέλθει σε 985.706.024 ευρώ. 

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου υπηρεσιών εστίασης, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 592.729.473 ευρώ, 

σημειώνοντας μείωση 59,0% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2019, όπου είχε ανέλθει σε 1.446.782.662 ευρώ.

47%
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ





Πηγή δεδομένων :  https://www.capital.gr/Content/RelatedFiles/7d/7d471473c77c43c2b8abc3d3ba242bd5.pdf

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ



3o Στάδιο – 18 Μαΐου

6

Λιανικό Εμπόριο

� Λιανικό εμπόριο σε μη

εξειδικευμένα καταστήματα

(σε εμπορικά κέντρα (malls), 

εκπτωτικά χωριά, εκπτωτικά

καταστήματα (outlet)).

Υπηρεσίες

� Υπηρεσίες Διαιτολογικών

Μονάδων.

� Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής

και φροντίδας σώματος. 

� Υπηρεσίες στολισμού

εκκλησιών, αιθουσών κλπ.

� Υπηρεσίες που σχετίζονται με

την εκπαίδευση κατοικίδιων

ζώων συντροφιάς, για κυνήγι

και σχετικές δραστηριότητες.

Λοιπές

δραστηριότητες

� Δραστηριότητες υπηρεσιών

εστιατορίων και κινητών

μονάδων εστίασης.

� Δραστηριότητες παροχής

ποτών.

Λιανικό εμπόριο

� Λιανικό εμπόριο (σε εμπορικά

κέντρα (malls), εκπτωτικά χωριά, 

εκπτωτικά καταστήματα

(outlet)).

Λοιπές

δραστηριότητες

� Βοτανικοί και ζωολογικοί

κήποι και φυσικοί βιότοποι.

4o Στάδιο – 25 Μαΐου

� Υπηρεσίες πίστας καρτ.

Ατομικά αθλήματα

Σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης των περιοριστικών μέτρων.

Επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας της εστίασης 25 Μαϊου



Επάνοδος στην Εργασία: Απασχολούμενοι & Εμπορικές Επιχειρήσεις

Απασχολούμενοι που δεν
εργάζονταν με κρατική

εντολή

(690.218)  

Επιστρέφουν στην
εργασία

307.057

45 % 

Εμπορικές Επιχειρήσεις
των οποίων ανεστάλη η
λειτουργία με κρατική

εντολή

(260.633)  

Επαναλειτουργούν

77.396

30% 

3o & 4ο Στάδιο – 18 & 25 Μαΐου
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1ο Στάδιο, 2ο Στάδιο , 3ο & 4οΣτάδιο Επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας

68.523 155.962  6.669 300.388
531.542

(77%)

2) Εμπορικές επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν

[4 Μαΐου] [11 Μαΐου] [18 Μαΐου]

[4 Μαΐου] [11 Μαΐου] [18 Μαΐου]

1) Απασχολούμενοι που επιστρέφουν στην εργασία

[Σύνολο]

[Σύνολο]

[25 Μαΐου]

[25 Μαΐου]

26.167 66.010 1.703 75.693
196.573

(65%)



Η συνεχιζόμενη επίδραση της πανδημίας σε καταναλωτικές και διατροφικές συνήθειες

αποτυπώνεται στο σχήμα 3, όπου καταγράφονται οι διαφορετικές επιλογές των

καταναλωτών σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

http://www.ielka.gr/?p=2736

Το ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας

Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών) 

πραγματοποίησε έρευνα καταναλωτών, 

με δείγμα 750 ατόμων την περίοδο 29 

έως 31 Αυγούστου 2020 με θέμα τις

καταναλωτικές συνήθειες των

καταναλωτών λόγω της εμφάνισης της

νόσου COVID-19 στην Ελλάδα. Τα

αποτελέσματα δείχνουν ότι η πανδημία

του κορωνοϊού εξακολουθεί να

επηρεάζει και τις αγοραστικές αλλά και

τις διατροφικές συνήθειες του κοινού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Επαναφορά των οικονομικών

κριτηρίων στις προτεραιότητες

των καταναλωτών.

• Σημαντική αύξηση για τη

μαγειρική και τις παρασκευές στο

σπίτι

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ



ΑΓΟΡΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕIΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ - ΑΓΟΡΕΣ  

• ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ  –ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

• ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

• ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (PLAN B)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

• ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ  60%

• ΜΑΣΚΕΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΟΣΤΟΥΣ/ΤΕΜ ΑΠΌ 0,05 € ΕΩΣ 0,55 € 1000%

• ΓΑΝΤΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΟΣΤΟΥΣ/ΤΕΜ  100 %

• ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΛΟΓΩ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ   

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΧΡΟΝΩΝ LEAD TIME ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20%

ΠΑΤΑΤEΣ -25%

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ -7%

ΜΠΙΦΤΕΚΙ  -28%

ΚΑΦΕΣ  -22%

ΨΩΜΙ  -40%

ΤΥΡΙ  -18%

4%

5%

15%

19%

4%

2%
2019 vs 2018

2020 vs 2019



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
ΚΑΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΘΕΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

ΑΝΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

TRAVEL
INDUSTRY

ΠΛΟΙΑ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ

INTΕRNATIONAL
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ

ΑΛΥΣΙΔΑΣ



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΣΤΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

01
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΣΤΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

02
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΣΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΠΕΛΑΤΩΝ

03
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

04
BUSINESS 

CONTINUITY  
ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΗ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

05

> 250 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
> 60 ΔΙΑΤΞΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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4o Στάδιο – 25 Μαΐου

Προϋποθέσεις λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

56.10

56.30

�Το επιτρεπόμενο βάθος (Β) που ορίζει την ΗΕ είναι διάσταση κάθετη προς την πλευρά (Π) και

ορίζεται ως εξής: 

α. Όπου το ύψος (Υ) του ανοίγματος ≥ 2  μέτρων τότε το βάθος (Β) ορίζεται ως (Β)=1,6 Χ

(Π). Η ΗΕ ορίζεται ως το γινόμενο (Π) Χ (Β). (Παράρτημα 1)

β. Όπου το ύψος (Υ) του ανοίγματος ≥  1 μέτρου τότε βάθος (Β) ορίζεται ως (Β)=0,8 Χ (Π). 

Η ΗΕ ορίζεται ως το γινόμενο (Π) Χ (Β). (Παράρτημα 2)

γ. Οι ανωτέρω διατάξεις α και β δύναται να λειτουργούν συνδυαστικά σε χώρους εστίασης με

ανοίγματα σε δύο και περισσότερες πλευρές. (Παράρτημα 3)

γ. Τα υποστυλώματα ή οι διακοσμητικές στήλες έως πλάτος 0,5 μ που διακόπτουν την

συνέχεια της πλευράς (Π) δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το είκοσι

τοις εκατό (20%) της επιφάνειας της πλευράς.

� Επιτρέπεται απόκλιση έως οκτώ τοις εκατό (8%) σε κάθε διάσταση.

Προϋποθέσεις ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτωνΚΑΔ

� Στην περίπτωση που δύναται να ανοίξει η οροφή του καταστήματος (κινητό προστέγασμα), 

επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καθ’ όλη την επιφάνεια του ακάλυπτου χώρου.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΣΤΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
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4o Στάδιο – 25 Μαΐου

Προϋποθέσεις λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

56.10

56.30

�Καθορίζεται ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών σύμφωνα με την διάταξη των

καθισμάτων ως εξής :

α. Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών δεν τοποθετείται καρέκλα σε

κανένα εκ των δύο τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 0,70 μ. (Παράρτημα 4)

β. Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών τοποθετείται καρέκλα σε ένα εκ

των δύο τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,10 μ. (Παράρτημα 5)

γ. Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών τοποθετείται καρέκλα σε κάθε ένα

εκ των δύο τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,70 μ. (Παράρτημα 6)

Ειδικές Διατάξεις Ανάπτυξης ΤραπεζοκαθισμάτωνΚΑΔ

�Ορίζοντα τα έξι (6) άτομα ως ο μέγιστος αριθμός καθήμενων ατόμων σε ένα τραπέζι. 

�Δεν υφίσταται όριο σε περίπτωση οικογένειας με ανήλικα τέκνα.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΣΤΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
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1. Μάσκα 

2. Ασπίδα προσώπου. 

3. Τήρηση απόστασης.

4. Γάντια.

�

Διαχείριση Τροφίμων

Ταμείο 1 Σερβιτόροι 2

�

Προσωπικό 

Καθαριότητας 

Όλοι οι 

χώροι

�

Reception

� �

�3

4. Υγιεινή χεριών.

�

� �

Διοικητικές 

Υπηρεσίες

�

�

�

Μάγειροι & 

Βοηθοί 

�

� �

Μαιτρ

�

� �

Τεχνικοί 

Υπάλληλοι

Εσωτερικοί  

χώροι

�4

1.& 2.  Μάσκα ή ασπίδα προσώπου.

3. Γάντια κατά τη διαδικασία καθαριότητας.

4. Μάσκα όπου  έρχονται σε επαφή με κοινό ή με άλλους εργαζόμενους  όταν δεν μπορεί να τηρηθεί η απόσταση.

5. Σε περίπτωση που έρχονται σε επαφή με το κοινό.

6. Χρήση μάσκας εφόσον έρχονται σε επαφή με το κοινό και δεν είναι δυνατή η τήρηση απόστασης. 

7. Απολύμανση τραπεζιών σε κάθε εναλλαγή πελάτη 

4o Στάδιο – 25 Μαΐου

Προμηθευτές

Α΄ Υλών/ 

αναλώσιμων

�

��

Λοιποί 

εργαζόμενοι

Εξωτερικοί 

χώροι

�6

�5

�

Μέτρα προστασίας / Προστατευτικός εξοπλισμός σε χώρους μαζικής εστίασης

�

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΑ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΑ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ



Όργανα Ελέγχου και Επιβολής Κυρώσεων 

� Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 1

2

3

4

5

� Ελληνική Αστυνομία

� Δημοτική Αστυνομία

�Λιμενικές Αρχές

� Υγειονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού

� Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε)

� Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)

17

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΙΣ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΣΤΑ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ



COVID 19: CHECK LIST ΓΙΑ ΤΗΜΑΖΙΚΗ

ΕΣΤΙΑΣΗ

Σημεία και διαδικασίες που χρειάζονται προσοχή

Προμήθεια και παραλαβή Α’ υλών και υλικών συσκευασίας

Αποθήκευση

Μεταφορά τροφίμων στο χώρο επεξεργασίας

Επεξεργασία στην κουζίνα / προετοιμασία γευμάτων

Μπουφέ, salad bar

Λάτζα (σημεία πλύσης σκευών) 

Συσκευασία

Τραπέζια-καθίσματα

Αντικείμενα/σκεύη στα τραπέζια

Τραπεζομάντηλα – σουπλά

Μαχαιροπήρουνα

Παραγγελία πελάτη (γκισέ, πάγκοι) 

Συναλλαγές στο ταμείο

Παράδοση στον πελάτη (σερβίρισμα ή παραλαβή από το κατάστημα)

Διανομή σε πελάτες (delivery)  

Αποκομιδή απορριμμάτων

Προτάσεις
εξειδικευμένων

μέτρων

Μέτρα
ελέγχου της
επιχείρησης

Πιθανότητα
έκθεσης
/στάδιο

ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Σημείο εισόδου ή μέσο μετάδοσης του ιού

Στάδια/Διαδικασίες της αλυσίδας τροφοδοσίας / 
Χώροι απασχόλησης

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΣΤΑ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ



4o Στάδιο – 25 Μαΐου
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΣΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΠΕΛΑΤΩΝ



Επίπεδο Γ. Συναγερμού

Εστίαση

•Αναστολή λειτουργίας 

•Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), 

διανομής προϊόντων (delivery) και καθοδόν εξυπηρέτησης (drive-through) 

επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που 

ορίζονται στην παρούσα.

•Από την αναστολή λειτουργίας εξαιρούνται εστιατόρια, αναψυκτήρια, καφέ που 

λειτουργούν εντός ξενοδοχείων, εφόσον εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες σε 

αυτά και υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται μέτρα αποφυγής συνωστισμού.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ  

1. ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2. WEB MEETINGS  

3. E-LEARΝING PLATFORMS 
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1. ΟΜΑΔΑ CRISIS MANAGEMENT COVID-19

2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΝΟΥ - ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΕΧΓΕΙΡΙΔΙΩΝ 

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

BUSINESS 
CONTINUITY  

ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΗ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ



• Αναδιοργάνωση της εργασίας και αναδιάταξη των εργασιακών χώρων

• Πυκνότητα Υπολογισμός αριθμού ατόμων στον χώρο εργασίας

• Αναδιοργάνωση αποστάσεων τραπεζοκαθίσμάτων / πλήθος πελατών

• Αναδιοργάνωση της εργασίας και αναδιάταξη των εργασιακών χώρων

• Πυκνότητα Υπολογισμός αριθμού ατόμων στον χώρο εργασίας

• Αναδιοργάνωση αποστάσεων τραπεζοκαθίσμάτων / πλήθος πελατών

1. Αποφυγή συγχρωτισμού στο περιβάλλον
εργασίας/ Τήρηση των απαιτήσεων
«απόστασης»

•Ελεγχόμενη πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους

•Σταδιακή χρήση αποδυτηρίων

•Ελεγχόμενη πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους

•Σταδιακή χρήση αποδυτηρίων

2. Σταδιακή προσέλευση /αποχώρηση
εργαζομένων

• Ανέπαφες συναλλαγές στα ταμεία

• Τοποθέτηση αντισηπτικό στις εισόδους/ταμεία

• Διαγράμμιση δαπέδου για την ουρά

• Σχεδιασμός Menu /τιμοκατάλογοι

• Εναλλακτικές μορφές παραγγελίας on line/οθόνες κλπ. 

• Ανέπαφες συναλλαγές στα ταμεία

• Τοποθέτηση αντισηπτικό στις εισόδους/ταμεία

• Διαγράμμιση δαπέδου για την ουρά

• Σχεδιασμός Menu /τιμοκατάλογοι

• Εναλλακτικές μορφές παραγγελίας on line/οθόνες κλπ. 

3. Συναλλαγές ταμείο –παραγγελία

• Χρήση ΜΑΠ και σωστή χρήση της Μάσκας

• Πλύσιμο και απολύμανση χεριών

• Τήρηση αποστάσεων (1,5 μέτρα)

• Χρήση ΜΑΠ και σωστή χρήση της Μάσκας

• Πλύσιμο και απολύμανση χεριών

• Τήρηση αποστάσεων (1,5 μέτρα)

4.Service - εξυπηρέτηση

•πελατών, συνεργατών, διανομέων•πελατών, συνεργατών, διανομέων5. Ρύθμιση της προσέλευση τρίτων

• Μεριμνήστε για τον επαρκή φυσικός αερισμό των χώρων καταστήματος και των
εργασιακών χώρων

• Προγραμματίστε την τακτική συντήρηση των συστημάτων εξαερισμού –
κλιματισμού

• Μεριμνήστε για τον επαρκή φυσικός αερισμό των χώρων καταστήματος και των
εργασιακών χώρων

• Προγραμματίστε την τακτική συντήρηση των συστημάτων εξαερισμού –
κλιματισμού

6. Εξαερισμός –Κλιματισμός
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• Τα άτομα που αισθάνονται αδιαθεσία πρέπει να μείνουν στο σπίτι τους.

• Γραπτή καθοδήγηση για τα συμπτώματα του COVID-19,

• Οδηγίες για την αναφορά ασθένειας από το προσωπικό

• Πολιτική για την επιστροφή στην εργασία

• Σχέδιο δράσης για τη διαχείριση ασθενούς με συμπτώματα covid.

• Τα άτομα που αισθάνονται αδιαθεσία πρέπει να μείνουν στο σπίτι τους.

• Γραπτή καθοδήγηση για τα συμπτώματα του COVID-19,

• Οδηγίες για την αναφορά ασθένειας από το προσωπικό

• Πολιτική για την επιστροφή στην εργασία

• Σχέδιο δράσης για τη διαχείριση ασθενούς με συμπτώματα covid.

7. Πολιτική για την υγεία των εργαζομένων –
Διαχείριση Αδιαθεσίας πιθανού και

επιβεβαιωμένου κρούσματος

•Στα σημεία πλύσης (πχ σαπουνιών για πλύσιμο και στέγνωμα χεριών ή χρήση
αλκοολούχου διαλύματος στις εξόδους/εισόδους

• Στους κοινόχρηστους χώρους της επιχείρησης με έμφαση στις περιπτώσεις που οι
εργαζόμενοι έρχονται σε επαφή με το ευρύ κοινό και δεν υπάρχει η δυνατότητα
πλύσης των χεριών

•Στα σημεία πλύσης (πχ σαπουνιών για πλύσιμο και στέγνωμα χεριών ή χρήση
αλκοολούχου διαλύματος στις εξόδους/εισόδους

• Στους κοινόχρηστους χώρους της επιχείρησης με έμφαση στις περιπτώσεις που οι
εργαζόμενοι έρχονται σε επαφή με το ευρύ κοινό και δεν υπάρχει η δυνατότητα
πλύσης των χεριών

8.Παροχή και εφοδιασμός απαιτούμενων
υλικών

•Εντοπίστε τα σημεία που αγγίζονται πιο συχνά και από πολλούς , κοινόχρηστα
αντικέιμενα

•Σχεδιάστε-Προσαρμόστε αντίστοιχα ένα ολοκληρωμένο και
αποτελεσματικό πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης.

•Εντοπίστε τα σημεία που αγγίζονται πιο συχνά και από πολλούς , κοινόχρηστα
αντικέιμενα

•Σχεδιάστε-Προσαρμόστε αντίστοιχα ένα ολοκληρωμένο και
αποτελεσματικό πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης.

9.Διαχείριση προγράμματος καθαρισμού και
απολύμανσης- Διαχείριση Απορριμμάτων

•Συμμόρφωση με την νομοθεσία και προσαρμογή στις οδηγίες αρμόδιων φορέων•Συμμόρφωση με την νομοθεσία και προσαρμογή στις οδηγίες αρμόδιων φορέων10. Εκπαίδευση προσωπικού
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BUSINESS 
CONTINUITY  

ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΗ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ



https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/best-practices-retail-food-stores-restaurants-

and-food-pick-updelivery-services-during-covid-19

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ







United States Environmental Protection Agency

Αντιμικροβιακός

παράγοντας

Συγκέντρωση Ελεγμένος 

κορωνοϊός

Αιθανόλη 70% HCoV-229E, MHV-2, 

MHV-N, CCV, TGEV

Υποχλωριώδες

Νάτριο

0.1-0.5%, 0.05-

0.1%

HCoV-229E SARS-CoV

Ιωδιούχος 

ποβιδόνη

10% (1%) HCoV-229E

Γλουτεραλδεϋδη 2% HCoV-229E

Ισοπροπανόλη 50% MHV-2, MHV-N, CCV

Χλωριούχο 

βενζαλκόλιο

0.05% MHV-2, MHV-N, CCV

Χλωριώδες νάτριο 0.23% MHV-2, MHV-N, CCV

Φορμαλδεϋδη 0.7% MHV-2, MHV-N, CCV

Αντιμικροβιακοί παράγοντες με αποτελεσματικότητα κατά

διαφόρων κορωνοϊών (ΕΟΔΥ, 2020)









Ο  Κλάδος εστίασης μαζί με τον τουρισμό είναι το 

35% του ΑΕΠ της χώρας 

Το 2019  το πλήθος  των επιχειρήσεων εστίασης ήταν  82.408  σε όλη την 

Ελλάδα και απασχολούσαν  πάνω από 300.000 εργαζόμενους 

Εκτιμήσεις για την  επίδραση της  πανδημίας  σχετικά με την βιωσιμότητα 

των επιχειρήσεων 

Πρόβλεψη για κλείσιμο   42.778 >50% επιχειρήσεων εστίασης 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει «αύριο». 

Μπορεί να είναι διαφορετικό ως ένα σημείο, μπορεί να καθυστερήσει να 

γίνει η νέα μας «καθημερινότητα» και ενδέχεται να διαφέρει σε μικρό ή 

μεγάλο βαθμό από τις συνήθειές μας.

Έχοντας θετική σκέψη, θα βγούμε πιο δυνατοί από την κρίση της πανδημίας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  -ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

Διαχείριση συνεχούς  προσαρμογής σε νέα δεδομένα 

χρήση της επικοινωνίας με  web meeting

Οργάνωση της εξ αποστάσεως παραγγελίας  πώλησης  (e- delivery)  



Έχοντας θετική σκέψη, θα βγούμε πιο δυνατοί από την κρίση της 

πανδημίας!!!!

ΤΕΛΟΣ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ !!!!!


