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κτή από τις Βρυξέλλες, λόγω του υψηλού δη-
µοσιονοµικού κόστους. Ωστόσο, οι διαπραγ-
µατεύσεις συνεχίζονται. Οι δυνατότητες της 

κυβέρνησης για γενναίες παρεµβάσεις µε 
τις αναστολές φόρων, τη µείωση των εσό-

δων και την αύξηση των δαπανών είναι 
πολύ περιορισµένες. Σηµειώνεται ότι 
µε τις παρεµβάσεις του 2019 τα τρό-
φιµα έχουν µεταταχθεί στον συντελε-
στή 13%, ενώ ό,τι… πίνεται παραµέ-
νει στο 24%. Σύµφωνα µε κορυφαίο 
στέλεχος του οικονοµικού επιτελεί-
ου, ο καφές αποδίδει µικρό κέρδος 
στην επιχείρηση και µε τη µείωση 
του αριθµού των πελατών λόγω 
των κανονισµών ασφαλείας η 
κατανάλωση θα είναι πολύ µει-

ωµένη, µε αποτέλεσµα οι καφετέριες να αντι-
µετωπίζουν την απειλή λουκέτου. Με τη µείω-
ση του ΦΠΑ θα δοθεί ώθηση στον κλάδο και 
θα επηρεαστούν εµµέσως όλες οι επιχειρήσεις 
που σερβίρουν καφέ. Η ρύθµιση, σύµφωνα µε 
εκτιµήσεις, αφορά περίπου 40.000 καταστήµα-
τα εστίασης που θα επωφεληθούν από τη µείω-
ση του φόρου. Τον Σεπτέµβριο του 2011, έπει-
τα από απαίτηση της τρόικας και στο πλαίσιο 
του πρώτου µνηµονίου, ο ΦΠΑ στην εστίαση 
αυξήθηκε από 13% σε 23%. Μετά από διάφο-
ρες παρεµβάσεις, την 1η Ιανουαρίου 2016 δι-

αµορφώθηκε σε 24%, για να µειωθεί τον Ιού-
νιο του 2019 στο 13%. Πάντως, παράγοντες 
του κλάδου επισηµαίνουν ότι ο ΦΠΑ στην εστί-
αση είναι εξαιρετικά υψηλός, ειδικά σε σύγκρι-
ση µε άλλες χώρες της Μεσογείου, ανταγωνι-
στικές προς την Ελλάδα σε ό,τι αφορά την του-
ριστική δραστηριότητα.

Eπιδότηση θέσεων εργασίας 
Mε 200 ευρώ, σύµφωνα µε πληροφορίες, θα 
επιδοτείται κάθε θέση στον κλάδο της εστία-
σης, προκειµένου οι επιχειρήσεις να διατηρή-
σουν το προσωπικό τους και να περιορίσουν 
τις απολύσεις. Το πρόγραµµα θα τεθεί σε εφαρ-
µογή τον Ιούνιο και µέχρι να υπάρξει εκταµίευ-
ση των κοινοτικών πόρων από το πρόγραµµα 
SURE, που για τη χώρα µας αντιστοιχούν σε 1,3 
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Σ
χέδιο για την εξασφάλιση της βιωσιµότη-
τας του κλάδου της εστίασης, που συµ-
βάλλει πάνω από 3% στο ΑΕΠ, µετά το 

πολύµηνο lockdown επεξεργάζεται το οικονο-
µικό επιτελείο της κυβέρνησης, µε στόχο αφε-
νός να µην υπάρξουν λουκέτα, αφετέρου να 
διασωθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Το σχέ-
διο άµυνας απέναντι στον κίνδυνο για καθίζη-
ση των εσόδων για τους επαγγελµατίες του κλά-
δου, που θα «κλειδώσει» την ερχόµενη εβδο-
µάδα, στηρίζεται σε δύο πυλώνες που θα ισχύ-
σουν για περιορισµένο χρονικό διάστηµα: στη 
µείωση του ΦΠΑ και στην επιδότηση των θέ-
σεων εργασίας κατά 200 ευρώ τον µήνα, κα-
θώς στον κλάδο της εστίασης απασχολούνται 
περίπου 400.000 εργαζόµενοι. Στην ατζέντα 
του οικονοµικού επιτελείου κυριαρχεί, σύµφω-
να µε ασφαλείς πληροφορίες της Realnews, η 
µείωση του ΦΠΑ στον καφέ και στα ροφήµα-
τα που σερβίρονται, από το 24% που είναι σή-
µερα, στο 13% ή ακόµα και στο 6%. Το µέτρο 
της φοροελάφρυνσης θα ισχύσει από το τέλος 
Μαΐου έως τον προσεχή Οκτώβριο. Το σενά-
ριο για µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 
13% στο 6% παραµένει στο τραπέζι, αλλά θα 
υλοποιηθεί µόνο στην περίπτωση που εξασφα-
λιστεί ο απαιτούµενος δηµοσιονοµικός χώρος 
ή το αποφασίσει, µετά από διαβουλεύσεις σε 

ανώτατο πολιτικό επίπεδο µε τους Ευρωπαί-
ους, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 
Ταυτόχρονα, οι επαγγελµατίες του κλάδου θα 
επωφεληθούν από τη µείωση της προκαταβο-
λής φόρου. Σε ό,τι αφορά την επιδότηση του 
µισθού όσων εργαζοµένων βρεθούν -υπό τα 
νέα δεδοµένα- να εργάζονται εκ περιτροπής 
και µε µερική απασχόληση, θα διαρκέσει για 4 
µήνες (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέµ-
βριος) και εντάσσεται στο πλαίσιο της εφαρ-
µογής του ευρωπαϊκού προγράµµατος SURE. 
Αρχικά το κονδύλι θα αντληθεί από τον κρατι-
κό Προϋπολογισµό και εν συνεχεία θα στηρι-
χθεί από το ευρωπαϊκό πρόγραµµα ενίσχυσης 
της απασχόλησης SURE. 

Μείωση φόρου
Τη µείωση του ΦΠΑ στον καφέ και στα ροφή-
µατα (στα οποία συµπεριλαµβάνονται και τα 
αναψυκτικά) που σερβίρονται, από το 24% που 
είναι σήµερα, στο 13% ή ακόµα -µε µικρές πι-
θανότητες- και στο 6% υπολογίζουν στο οικονο-
µικό επιτελείο. Το δηµοσιονοµικό κόστος 
από τη µείωση του ΦΠΑ στο 13% 
δεν ξεπερνά τα 100 εκατ. ευ-
ρώ και είναι ένα µέτρο 
που µπορεί να γίνει 
αποδεκτό από τους 
δανειστές. Αντίθε-
τα, εκτιµάται ότι 
µια µείωση του 
ΦΠΑ στην εστία-
ση από το 13% 
στον υπερµει-
ωµένο συ-
ντελεστή 6% 
δεν θα γινό-
ταν αποδε-

∆ιπλό δίχτυ 
προστασίας
στην εστίαση
Τη µείωση του ΦΠΑ στον καφέ και στα 
ροφήµατα-αναψυκτικά στο 13%, ίσως και στο 
6%, από 24% ετοιµάζει η κυβέρνηση έως και 
τον Οκτώβριο. Στα χέρια του πρωθυπουργού η 
απόφαση για τον ΦΠΑ στην εστίαση. Τετράµηνη 
κρατική επιδότηση 200 ευρώ σε όσους 
εργαζοµένους του κλάδου βρεθούν να δουλεύουν 
εκ περιτροπής ή µε µερική απασχόληση

Η δέσµη µέτρων αναµένεται 
να ανακοινωθεί τις επόµενες 
ηµέρες, ώστε ο κλάδος να 
ανοίξει υπό τα νέα οικονοµικά 
και υγειονοµικά δεδοµένα

Ο υπουργός Οικονομικών,
Χρήστος Σταϊκούρας
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δισ. ευρώ, θα γίνει χρήση πόρων από τον κρα-
τικό Προϋπολογισµό. Το πρόγραµµα θα επιδο-
τεί και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, 
ενώ ο αρχικός ορίζοντας υλοποίησής του φτά-
νει µέχρι και τον Σεπτέµβριο. Σύµφωνα µε πλη-
ροφορίες, το ποσό θα πιστώνεται κατευθείαν 
από το κράτος µέσω ειδικής πλατφόρµας που 
θα δηµιουργηθεί στο υπουργείο Εργασίας και 
χωρίς τη µεσολάβηση του εργοδότη, ο οποίος 
θα περιοριστεί στην καταβολή του ποσού που 
του αναλογεί. Και σε αυτή την περίπτωση θα 
ισχύσει η ρήτρα διατήρησης των θέσεων ερ-

γασίας, που σηµαίνει ότι όσοι εργοδότες επιλέ-
ξουν να κάνουν χρήση του µέτρου θα πρέπει 
να µην προχωρήσουν σε απολύσεις και να δι-
ατηρήσουν τον ίδιο αριθµό εργαζοµένων στις 
επιχειρήσεις τους.

Eπίσης, στο πρόγραµµα θα υπάρξουν δικλεί-
δες ασφαλείας και αυστηροί περιορισµοί, ώστε 
να µπει φραγή στη µετατροπή των συµβάσε-
ων πλήρους απασχόλησης σε ευέλικτες µορ-
φές, που µπορεί να αξιοποιήσουν κατά κόρον 
οι επιχειρηµατίες του κλάδου. Ουσιαστικά, το 
µέτρο θα συµβάλει στην αποφυγή των µαζι-
κών απολύσεων, αποτρέποντας, όπως αναφέ-
ρουν από το οικονοµικό επιτελείο, σοβαρότε-
ρες και πιο µακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες 
ενός προσωρινού κλυδωνισµού για την οικο-
νοµία και την αγορά εργασίας.

 ΑΛΛΑΖΟΥΝ οι κανόνες βάσει των οποίων θα λειτουργήσουν εστι-
ατόρια και καφετέριες. Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, η 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε συ-
νεργασία µε την επιτροπή εµπειρογνωµόνων και ειδικών λοιµωξιο-
λόγων για τον κορωνοϊό και µε εκπροσώπους του κλάδου της εστί-
ασης, έχει καταλήξει στον τρόπο λειτουργίας, ιδίως σε ό,τι αφορά 
τα µέτρα που πρέπει να λάβουν οι επιχειρηµατίες της εστίασης µε 
στόχο την προφύλαξη από τον ιό. Το σχέδιο βρίσκεται ήδη στα χέ-
ρια του πρωθυπουργού και αναµένεται να ξεδιπλωθεί τις επόµενες 
ηµέρες. Βασικός στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρή-
σεις του κλάδου να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν µεγαλύτερο πο-
σοστό τόσο των εξωτερικών όσο και των εσωτερικών χώρων. Προς 
αυτή την κατεύθυνση, εξετάζεται η διάθεση 2 τ.µ. ανά πελάτη και 
όχι 3 τ.µ., να δοθεί η δυνατότητα να κάθονται στο ίδιο τραπέζι οι-
κογένειες που αριθµούν περισσότερα από 4 µέλη και να αξιοποιη-
θούν εσωτερικοί χώροι υπό όρους και προϋποθέσεις. 

Οι τελικές αποφάσεις στοχεύουν στο να δοθεί τη δυνατότητα σε 
καφετέριες και εστιατόρια να έχουν τουλάχιστον το 80% της δυνα-
µικότητας που είχαν πριν από την υγειονοµική κρίση. 

Τι θα ισχύσει
Σύµφωνα µε πληροφορίες της «R», στο τελικό σχέδιο που θα ανακοι-
νώσει η κυβέρνηση αναµένεται να υπάρξουν τρεις αλλαγές στους κα-
νόνες σε σχέση µε όσα έχουν ανακοινωθεί έως σήµερα. Συγκεκριµένα: 

1 Η κυβέρνηση επανεξετάζει το µέτρο των 3 τ.µ. ανά πελάτη προ-
κειµένου να δώσει τη δυνατότητα στους επιχειρηµατίες να αξι-

οποιήσουν τον µέγιστο δυνατό χώρο. Σύµφωνα µε πληροφορίες 
της «R», τα 3 τ.µ. που απαιτούνται σήµερα εξετάζεται να µειωθούν 
στα 2 τ.µ. Επίσης, όσοι καταστηµατάρχες έχουν τη δυνατότητα θα 
µπορούν να χρησιµοποιούν περισσότερα τραπέζια στους εξωτερι-
κούς χώρους (πεζο δρόµια, οδόστρωµα), χωρίς να πληρώνουν επι-
πλέον δηµοτικά τέλη. Παράλληλα, για όσους δεν µπορούν να χρη-
σιµοποιήσουν περισσότερα τραπέζια εξετάζεται η µείωση των δη-
µοτικών τελών. Η απόφαση, όµως, πρέπει να ληφθεί µετά τη σύµ-
φωνη γνώµη της επιτροπής εµπειρογνωµόνων και ειδικών λοιµω-
ξιολόγων για τον κορωνοϊό. 

2 Σε κάθε τραπέζι µιας καφετέριας ή ενός εστιατορίου θα 
πρέπει, σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό, να κάθο-

νται έως 4 άτοµα. Το γεγονός αυτό, σύµφωνα µε εκπρο-
σώπους του κλάδου εστίασης, δηµιουργεί ένα σηµα-
ντικό πρόβληµα. Τι θα γίνει στην περίπτωση που µια 
πολυµελής οικογένεια, που αποτελείται από 5, 6, 7 ή 
και περισσότερα άτοµα, θέλει να επισκεφθεί µια κα-
φετέρια ή ένα εστιατόριο; Θα πρέπει να δεσµεύει 2 
ή και περισσότερα τραπέζια τα οποία να έχουν ελά-
χιστη απόσταση µεταξύ τους 2 µέτρα;

Σύµφωνα µε πληροφορίες της «R», θα δίδεται η 
δυνατότητα στις οικογένειες που µένουν στο ίδιο 
σπίτι, ανεξάρτητα από το πλήθος των µελών, να κά-
θονται στο ίδιο τραπέζι. Εκτός οικογενειών παραµέ-
νει η ανώτατη συµµετοχή 4 ατόµων ανά τραπέζι. 

3 Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναµέ-
νεται να δώσει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες καφέ 

και εστιατορίων να λειτουργούν τους εσωτερικούς 
χώρους, κάτω όµως από αυστηρές προϋπο-
θέσεις. Θα µπορούν να στρώνουν τρα-
πέζια µόνο κοντά σε φωτιζόµενους χώ-
ρους, µε ανοιχτά παράθυρα, ώστε να 
εξασφαλίζεται φυσικός αερισµός, να 
διαθέτουν ανεµιστήρες και να µη χρη-
σιµοποιούν κλιµατιστικά. Τόσο στους 
εσωτερικούς όσο και στους εξωτερι-
κούς χώρους θα τηρούνται τα 2 µέτρα 
απόσταση ανά τραπέζι και ο αριθµός 
των πελατών ανά τ.µ. και ανά τρα-
πέζι. Σηµειώνεται, επίσης, ότι υπο-
χρεωτική θα είναι η χρήση µάσκας 
και γαντιών µιας χρήσης από τους 
εργαζοµένους, καθώς επίσης και 
η χρήση αντισηπτικού.

Στα 2 
τετραγωνικά 
ανά πελάτη,

τι θα γίνει με 
τις οικογένειες 
που αριθμούν 

περισσότερα 
από 4 άτομα 

και πώς θα 
αξιοποιηθούν 
οι εσωτερικοί 

χώροι

Πώς και πόσοι
θα καθόµαστε σε 

καφέ και εστιατόρια

Ο υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων,

Αδωνις Γεωργιάδης


