
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

 

1. ΚΕΛΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΘΗΝΑ 

• Είναι στον σχεδιασμό σας να δημιουργηθεί ένα εγχειρίδιο ώστε να μπορέσει ο κλάδος  

να συμβάλει στην δημιουργία ασφαλούς υγειονομικού περιβάλλοντος ;  

     Παραδείγματα που μπορεί να φανούν χρήσιμα: 

- Θερμομέτρηση προσωπικού κατά την άφιξη και αν ναι τι γίνεται σε περίπτωση που 

υπάρχει ένδειξη εμπύρετου; 

- Πόσο συχνά πρέπει να γίνονται τα τεστ στο προσωπικό, αυτά που πωλούνταν πλέον 

στα φαρμακεία είναι ασφαλές; 

- Το διάλυμα καθαρισμού με χλωρίνη που προτείνει το CDC είναι δόκιμο για χώρους 

εστίασης; Καθώς κοστολογικά είναι πιο βιώσιμη λύση. 

- Ο καθαρισμός με ατμό ή το σύστημα Υπεριώδους Ακτινοβολίας   είναι αποτελεσματικά; 

 

2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΣΗΤΕΙΑ 

• Που εξυπηρετεί η συρρίκνωση του ωραρίου εφόσον το μόνο που επιτυχαίνει είναι 

μεγαλύτερη συγκέντρωση κόσμου κατά το περιορισμένο ωράριο ή ακόμα και  τον 

συνωστισμό σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους ή εσωτερικούς ιδιωτικούς χωρίς κανένα 

μέτρο προστασίας; 

 
 
 
 
 

3. ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΡΤΑ 

• Πως σκοπεύετε να διαχειριστείτε τους αποκλειστικά κλειστούς χώρους π.χ. κέντρα 

διασκεδάσεως, κλαμπ, μπάρ, κτλ; 

• Επίσης πότε υπολογίζετε την επανεκκίνηση των κέντρων εκδηλώσεων, θα υπάρξει 

ποσοστό πληρότητας; θα δοθεί ημερομηνία και οδηγός λειτουργίας διότι οι γάμοι και 

οι βαφτίσεις θέλουν προγραμματισμό;    

 

 

4. ΤΣΩΒΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΠΑΡΓΑ 

 

• Ποιο είναι το ποσοστό του πληθυσμού που θα πρέπει να εμβολιαστεί ώστε να 

επιστρέψουμε στην πλήρη κανονικότητα και πότε προβλέπετε χρονικά το πλήρες 

άνοιγμα της εστίασης; 

 



 

5.  ΒΕΖΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΧΙΟΣ 

• Όταν ένας νομός δεν έχει καθόλου κρούσματα γιατί πρέπει να μπαίνει σε ολικό lock 

down ή να κλείνουν οι επιχειρήσεις του με αποτέλεσμα να βάλετε η τοπική οικονομία 

και να μην ελέγχονται αυστηρά οι είσοδοι και οι έξοδοι προς αυτόν ή ακόμα και την 

ολική απαγόρευση εισόδου - εξόδου;   

 

 
 
 

6. ΜΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, ΑΘΗΝΑ 

• Στα μέτρα που θεωρείτε ότι θα πρέπει να ισχύσουν τόσο κατά την επανεκκίνηση όσο 

και στην συνέχεια, λαμβάνετε υπόψη την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων λόγω των 

περιορισμών; Ωράριο λειτουργίας, πληρότητα χώρων, παραμονή στο μπαρ…  

 

 

7. ΓΙΑΤΡΑΣ ΤΑΣΟΣ, ΠΑΤΡΑ 

• Ποίος είναι ο προγραμματισμός εμβολιασμού για την εστίαση; Θα ακολουθήσει τις 

ευπαθείς και ηλιακές ομάδες ή υπάρχει άλλη σειρά προτεραιότητας για τον κλάδο; 

 

 

8. ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ 

• Για πόσο διάστημα μας προστατεύει το εμβόλιο έναντι του ιού και ποια η επίδραση 
των μεταλλάξεων στα εμβόλια; 

 

 

9. ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 

• Πως γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ όμορων περιοχών για το αν θα κοκκινίσουν ή θα 

γίνουν πορτοκαλί; (Δίνεις παράδειγμα από την περιοχή σου).  

 

 
 
 
 

10. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  

• Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν αποδεικνύεται ότι αν κάποιος εμβολιαστεί 

δεν μπορεί να γίνει φορέας, επομένως και μεταδότης του ιού. Υπάρχουν κάποιες 

εξελίξεις στις συγκεκριμένες μελέτες ή τα δεδομένα είναι αυτά; 

 



11. ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΠΥΡΓΟΣ 

• Από την στιγμή που δεν υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια, πως μπορεί να εφαρμοστεί το 

πιστοποιητικό εμβολιασμού; 

• Τα μέτρα που αφορούν τις παραλίες και συγκεκριμένα τις ξαπλώστρες θα αλλάξουν; 

Διότι πέρυσι υπήρξε το παράδοξο όπου στον ίδιο μαγαζί παρέα 6 ατόμων 

χρησιμοποιούσε 3 ομπρέλες ενώ τα ίδια άτομα επιτρέπονταν να κάθονται στο ίδιο 

τραπέζι. 

 

 

12. ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΘΗΝΑ 

• Αγαπητοί κύριοι, 

θα θέλαμε πολύ να μας επιβεβαιώσετε τα λεγόμενα πρόσφατης συνέντευξής 

Υπουργού που είπε ότι συμμερίζεται τις επιφυλάξεις πολλών συναδέλφων σας 

γιατρών, αλλά και πολλών νομικών σχετικά με ζητήματα Βιοηθικής, που προκύπτουν 

από την υποχρεωτικότητα πιστοποίησης των εμβολιασμών. 

Είπε λοιπόν  ότι η πιστοποίηση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις 

ανάγκες της τουριστικής μετακίνησης και δεν θα απαιτηθεί για οποιαδήποτε άλλη 

δραστηριότητα. Εμείς, ως ιδιοκτήτες επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα 

θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι ενώ μας ενδιαφέρει απολύτως η υγειονομική 

εναρμόνιση με την γραμμή των εμβολιασμών, δεν επιθυμούμε να εξαναγκαστεί 

κανένας εργαζόμενός μας σ' αυτό και επίσης υπάρχει ενδεχόμενο να οδηγήσει σε 

κοινωνικούς αυτοματισμούς και αθέμιτο ανταγωνισμό. 

Είστε σύμφωνοι με την τοποθέτηση αυτή ή σκέπτεστε να προτείνετε κάτι άλλο; 

 

13. ΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΤΡΑ 

• Στην συνεδρίαση της επιτροπής των ειδικών για την επανεκκίνηση της εστίασης, η 

πρόταση σας θα αφορά το άνοιγμα μόνο των εξωτερικών χώρων ή θα ισχύει και η 

χρήση των εσωτερικών χώρων όπου θα υπάρχει δυνατότητα για άνοιγμα προσόψεων 

και παραθύρων χαρακτηρίζοντας τους ημιυπαίθριους; Επίσης θα πρέπει να λάβετε 

σοβαρά υπόψη και αντίστοιχα μέτρα λειτουργίας για τις επιχειρήσεις με μικρή 

εσωτερική χωρητικότητα που δεν έχουν εξωτερικούς χώρους και αποτελούν πάνω 

από το 50% των καταστημάτων εστίασης.  

 

 

 

14. ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

Θα ήταν πολύ σημαντικό να μας θέτετε διλήμματα ή ερωτήματα τα οποία τέθηκαν στην 

επιτροπή και αδυνατούσε να απαντήσει λόγω μη γνώσης θέσεων και δεδομένων του 

κλάδου! Θέματα όπως το ωράριο, τα μέτρα και οι αποστάσεις, ο τρόπος 

σερβιρίσματος, ο αριθμός πελατών, εσωτερικοί & εξωτερικοί χώροι και ότι άλλο μπορεί 

να τέθηκε. Επίσης μια σκέψη θα ήταν να συμπεριληφθούν στην επιτροπή και άλλες 

ιδιότητες όπως ψυχολόγος και ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτό ίσως βοηθήσει στις 

τοποθετήσεις σας σε ενδεχόμενους νέους ανάλογους προβληματισμούς! 


