
Εργαστήριο πρόγνωσης
και παρακολούθησης
αλλαγών στα επαγγέλματα

Υπεύθυνος καταστήματος εστίασης / 
υγειονομικού ενδιαφέροντος

Βασικές τάσεις και δυναμικές

Συσχέτιση επαγγέλματος με τομείς / 
κλάδους δραστηριότητας:

Αύξηση πωλήσεων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών 
παράδοσης φαγητού

Αύξηση ηλεκτρονικής πληροφορίας για την αξιολόγηση των 
καταστημάτων μαζικής εστίασης

Τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων εστίασης

Αύξηση ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου 
της μαζικής εστίασης

Διασύνδεση (συνεργασία) με άλλα 
επαγγέλματα / δραστηριότητες:

Μεταβολές βασικών μεγεθών

Βασικό
αποτέλεσμα δράσης

Ποια επαγγέλματα αφορά

H δράση αποτελεί ερευνητική πρωτοβουλία 
αλλά και παρέμβαση υποστήριξης των 
επιχειρήσεων, εκ μέρους του Ινστιτούτου 
Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, με βασική 
επιδίωξη να καλύψει ένα κενό στρατηγικής 
πληροφόρησης σε επίπεδο επαγγελμάτων 
σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση τάσεων, 
εξελίξεων και μεταβολών που επιδρούν 
στην εξέλιξη τους. 

Ο Υπεύθυνος καταστήματος εστίασης/υγειονομικού 
ενδιαφέροντος σχεδιάζει, οργανώνει και διευθύνει 
τη λειτουργία εστιατορίων, καφετεριών και συναφών 
δραστηριοτήτων για την παροχή υπηρεσιών εστίασης και 
τροφοδοσίας για εκδηλώσεις. Τα τελευταία έτη, με εξαίρεση την 
περίοδο της πανδημίας, στον κλάδο της εστίασης εντοπιζόταν 
σημαντική αύξηση της απασχόλησης, σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Μολονότι υπάρχει σαφές νομοθετικό πλαίσιο άσκησης 
της δραστηριότητας, υπάρχει έλλειψη κατοχυρωμένων 
επαγγελματικών δικαιωμάτων με την ύπαρξη, σε αρκετές 
περιπτώσεις, αθέμιτου ανταγωνισμού. 

Η Πιθανότητα αφορά στην εκτίμηση να εκδηλωθεί η τάση/δυναμική τα επόμενα ετη
και η Επίπτωση αφορά στον βαθμό επίδρασης της τάσης/δυναμικής στο επάγγελμα.
Ταξινομούνται ως εξής:
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Παροχή 
υπηρεσίας από 
εργαζόμενους 

(μάγειρας, σεφ, 
σερβιτόρος κ.ά.)

τάσεις
απασχόλησης

αριθμός
επιχειρήσεων

κύκλος
εργασιών

Ελλάδα Ευρώπη πηγή: Eurostat 2017-2019

Προμήθεια 
α΄ υλών, 

(κρεοπώλης, 
ιχθυοπώλης, 

αρτοποιός κ.ά.)

#online παραγγελία φαγητού 
#πλατφόρμες παραγγελιών και 
διανομής φαγητού 
#ψηφιακοί κατάλογοι (μενού) 

#κριτικές εστιατορίων 
#αξιολογήσεις 
#μάρκετινγκ εστιατορίου 
#οδηγοί διασκέδασης και 
ψυχαγωγίας 

#διαδίκτυο  
#διαχείριση πελατών 
#mobile apps 
#ERP/CRM

#μερίδιο αγοράς 
#αθέμιτος ανταγωνισμός   
#ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
#στρατηγική χαμηλού κόστους  

Μεταποιητικές 
μονάδες 

τροφίμων 
(τυροκομεία, 

κ.ά.)

Παροχή 
υπηρεσίας 

από τρίτους 
(τεχνολόγος 
τροφίμων, 

διανομέας κ.ά.) 

πολυ
χαμηλή χαμηλή μέση υψηλή πολύ

υψηλή

Η ανάπτυξη και τακτική επικαιροποίηση 
Οδικών Χαρτών Προσαρμογής 
Επαγγελμάτων, οι οποίοι θα λειτουργούν 
ως οδηγοί δράσης και σημεία αναφοράς 
για την αποτελεσματική ανταπόκριση 
επαγγελματιών, επιχειρήσεων και φορέων 
πολιτικής στις συντελούμενες και 
επερχόμενες αλλαγές.

Σε πρώτη φάση το έργο αφορά είκοσι 
(20) επαγγέλματα με έμφαση σε τεχνικά 
επαγγέλματα, επαγγέλματα που 
εντάσσονται στον τομέα της πολιτιστικής 
και δημιουργικής βιομηχανίας, της 
αγροδιατροφής, όπως και επαγγέλματα που 
έχουν πεδίο εφαρμογής σε νέες τεχνολογίες 
και τάσεις.

Αγροδιατροφή Εστίαση



Σημαντικότερες ειδικές 
επαγγελματικές δεξιότητες 

Δεξιότητες αυξανόμενης
σημαντικότητας 2020-2025

Δεξιότητες σε έλλειψη

❶ Εφαρμογή κανόνων υγιεινής και 
ασφάλειας 
❷ Επιλογή τόπου εγκατάστασης 
επιχείρησης 
❸ Δημιουργία και κοστολόγηση μενού και 
υπηρεσιών 
❹ Διαχείριση προμηθειών 
❺ Γευσιγνωσία 
❻ Σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικών 
μάρκετινγκ   

❶ Ικανότητα συνεχούς μάθησης 
❷ Επίλυση προβλημάτων 
❸ Δημιουργικότητα 
❹ Ενσυναίσθηση
❺ Υπευθυνότητα 

❶ Διαχείριση αποβλήτων 
❷ Ψηφιακές μορφές οργάνωσης 
προσωπικού 
❸ Ποιοτικό εργασιακό περιβάλλον 
(κουλτούρα φιλοξενίας, αριστείας, και 
υπευθυνότητας) 
❹ Εφαρμογή τεχνικών έρευνας αγοράς 
❺ Ανάλυση των τάσεων στους κλάδους 
τροφίμων και ποτών  
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Περισσότερες πληροφορίες για την δράση του 
 Εργαστηρίου, όπως και η πλήρης έκδοση του 
 Οδικού Χάρτη προσαρμογής του επαγγέλματος  του 
Υπεύθυνου καταστήματος εστίασης / υγειονομικού 
ενδιαφέροντος  είναι διαθέσιμες στο

www.imegsevee.gr

Το ενημερωτικό τρίπτυχο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Εργαστήριο πρόγνωσης 
και παρακολούθησης παραγόντων αλλαγής του παραγωγικού περιβάλλοντος κλάδων και 
επαγγελμάτων» του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση 
και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

Υπεύθυνος 
καταστήματος 
εστίασης / 
υγειονομικού 
ενδιαφέροντος   


