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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

Πότε θα ανοίξει η εστίαση
g.siadimas@realnews.gr

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΔΗΜΑ

Α
πό την 25η Μαρτίου αναμένεται να 
ξεκινήσει η συζήτηση για το σταδιακό 
άνοιγμα της εστίασης. Με δεδομένο 

ότι μέχρι τότε υπολογίζεται να έχουν εμβολια-
στεί δύο εκατομμύρια πολίτες και ο χειμώνας, 
ο οποίος ευνοεί τη μετάδοση του κορωνοϊού, 
θα έχει τελειώσει, θα μπορούσε να προχωρή-
σει η επανεκκίνηση του κλάδου.

Είναι ξεκάθαρο πως όλα θα εξελιχθούν με 
βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία και την εξέ-
λιξη της πανδημίας, αλλά σε κάθε περίπτωση 
ένα προσχέδιο με τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις για την επαναλειτουργία της εστία-
σης υπάρχει ήδη πάνω στο τραπέζι.

Σύμφωνα με αυτό, σε πρώτη φάση θα ανοί-
ξουν μόνο καφέ και εστιατόρια, με τους όρους, 
όμως, να είναι ιδιαίτερα αυστηροί. Με βάση 
τον σχεδιασμό:
f Στα καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος θα επιτρέπο-
νται μόνο καθήμενοι σε 
τραπέζια. 
f Στα τραπέζια θα μπο-
ρούν να καθίσουν έως 4 
άτομα ή 6 εάν πρόκειται 
για την ίδια οικογένεια. 
f Οι αποστάσεις με-
ταξύ των τραπεζιών 
θα είναι τουλάχιστον 
1,5 μέτρο.

Παράλληλα, θα ισχύ-
σουν τα μέτρα της πρώ-
της καραντίνας. Δηλα-
δή, οι επιχειρηματίες 
θα μπορούν να αξιο-
ποιήσουν τους ελεύθε-

ρους χώρους έξω από τα καταστήματά τους με μειωμένα δη-
μοτικά τέλη τουλάχιστον κατά 50%. Από εκεί και πέρα, όμως, τα 
βήματα θα είναι ιδιαίτερα προσεκτικά, αφού από την ώρα που 
θα αποφασιστεί η επανεκκίνηση του συγκεκριμένου κλάδου, η 
κυβέρνηση δεν θέλει πισωγυρίσματα. Γι’ αυτό και οι έλεγχοι θα 
είναι αυστηροί και τα πρόστιμα τσουχτερά σε όσους παραβιά-
σουν τους κανόνες λειτουργίας.

Μπαρ και κέντρα διασκέδασης
Οσον αφορά τα μπαρ και τα κέντρα διασκέδασης, ο κεντρικός 
στόχος είναι να ανοίξουν τον Ιούνιο, ώστε να προλάβουν και 
την τουριστική περίοδο, ειδικά εκείνα που βρίσκονται στα νη-
σιά και στις τουριστικές περιοχές.

Πάντως, μέχρι να έρθει η περίοδος του ανοίγματος της εστί-
ασης, στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προγραμμα-
τίζουν ένα σχέδιο περαιτέρω στήριξης των επιχειρήσεων αυ-
τών, τόσο για τους ίδιους τους ιδιοκτήτες όσο και για τους ερ-
γαζομένους τους. Βέβαια, εάν τα επιδημιολογικά στοιχεία το 
επόμενο διάστημα είναι τέτοια που να επιτρέπουν το άνοιγ-
μα, τότε ο χρόνος της επανεκκίνησης της εστίασης θα μπο-

ρούσε να έρθει ακόμα πιο νωρίς.
Πρόκειται για ένα κλάδο που έχει κατεβάσει ρολά από τον πε-

ρασμένο Νοέμβριο και τα καταστήματα που παραμένουν 
ανοιχτά λειτουργούν μόνο με take away. Πάντως, άν-

θρωποι της αγοράς υποστηρίζουν πως μέχρι και τα 
μέσα Μαρτίου θα είναι πολύ δύσκολο να επανα-
λειτουργήσει ο χώρος της εστίασης και αυτό για-
τί θεωρείται ανέφικτο να ανοίξει οτιδήποτε μέχρι 
και την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, που εί-
ναι στις 14 Μαρτίου. 

Επανεκκίνηση της αγοράς
Την ίδια ώρα, όλα τα βλέμματα είναι στραμμέ-
να στον χώρο του λιανικού εμπορίου, που από 
τη Δευτέρα ανοίγει. Εκτός από τα εμπορικά κα-
ταστήματα, από Δευτέρα ανοίγουν τα κομμω-
τήρια, τα κουρεία και τα κέντρα αισθητικής 
με ραντεβού, καθώς και τα ΚΤΕΟ. Ο πελά-
της θα πρέπει να στείλει sms στο 13033 με 
τον κωδικό 2 και, αφού πάρει την έγκριση 

για τη μετακίνησή του και από το κατάστημα, 
να μπορεί να επισκεφθεί τα καταστήματα για 
να κάνει τις αγορές του.

Μέσα στο κατάστημα θα μπορούν να είναι 
έως τέσσερα άτομα, εάν το εμβαδόν του χώ-
ρου είναι 100 τ.μ. Για κάθε 25 τ.μ. θα μπορεί 
να είναι ακόμα ένα επιπλέον άτομο. Ο κανόνας 
του ενός ατόμου ανά 25 τ.μ. θα ισχύει και για τα 
εμπορικά κέντρα. Παράλληλα, θα υπάρχει χρο-
νικό όριο δύο ωρών για την παραμονή εντός 
του καταστήματος, που θα προκύπτει από την 
ώρα αποστολής του sms στο 13033. Τα κατα-
στήματα θα μένουν ανοιχτά από τις 7:00 έως 
τις 20.00 (προαιρετικά). 

Ωστόσο, στις περιοχές που είναι στο «κόκκι-
νο», τα καταστήματα θα ανοίξουν μόνο με click 
away, που ακολουθήθηκε έως την τελευταία 
ημέρα του 2020. Με τη μέθοδο αυτή θα μπο-
ρεί κάποιος να παραγγείλει το προϊόν που θέ-
λει και μετά από συνεννόηση να το παραλάβει 
από το κατάστημα. Να σημειωθεί ότι στις επι-
δημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές περιλαμ-
βάνονται η δυτική Αττική, η Βοιωτία και όλες 
οι περιοχές που βρίσκονται σε καθεστώς τοπι-
κού lockdown.

Οι έμποροι περίμεναν με αγωνία τις τελικές 
αποφάσεις της κυβέρνησης, καθώς υπάρχει με-
γάλο απόθεμα στα καταστήματά τους και επι-
θυμούν να πάρουν κάποια οικονομική ανάσα, 
ώστε να αντεπεξέλθουν όσο γίνεται στις οικονο-
μικές υποχρεώσεις τους και να μπορέσουν να 
πραγματοποιήσουν τις παραγγελίες τους στις 
βιοτεχνίες ή στις εταιρείες που τους προμηθεύ-
ουν με εμπόρευμα. 

Μάλιστα, στόχος τόσο των εμπορικών συλ-
λόγων όσο και της κυβέρνησης είναι να πετύ-
χει το άνοιγμα και να τηρηθούν όλοι οι κανό-
νες λειτουργίας, ώστε να μη χρειαστεί να κλεί-
σει ξανά το λιανικό εμπόριο σε περίπτωση που 
αυξηθεί ο αριθμός των κρουσμάτων.

Ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, 
Αδωνις Γεωργιάδης

Οι όροι και οι προϋποθέσεις 
για την επαναλειτουργία του

κλάδου. Τι προβλέπει το σχέδιο για
τα εστιατόρια, τις καφετέριες και τα μπαρ
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Στις αρχές του δεύτερου 
εξαµήνου του 2021 αναµένεται
να λάβει η Ελλάδα το 13%
των πόρων που αντιστοιχούν
στη χώρα µας και 
ανέρχονται σε 32 δισ. ευρώ 

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

δισ. €

δισ. €

2,0
δισ. €
2,0

1,5
∆άνεια 

Επιχορηγήσεις 

Από τις Βρυξέλλες 
και το Ταµείο που έχει συσταθεί 

για την άµεση αντιµετώπιση 
της πανδηµίας

g.siadimas@realnews.gr

Του ΓιώρΓου Σιαδήμα

Μ
ε το βλέμμα στραμμένο στην οικονο-
μία και στην αντιστροφή της κατάστα-
σης που έχει δημιουργηθεί στον χώ-

ρο της αγοράς λόγω της πανδημίας βρίσκεται 
η κυβέρνηση, πέρα από την υγειονομική μά-
χη που δίνει με τον κορωνοϊό.

Στο Μέγαρο Μαξίμου προετοιμάζονται για 
την επόμενη ημέρα μετά την πανδημία και 
επιδιώκουν να δημιουργήσουν από τώρα τις 
συνθήκες για να επιστρέψουν η οικονομία και 
η αγορά σε κανονικούς ρυθμούς. Κομβικός 
σταθμός σε αυτόν τον σχεδιασμό είναι το ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και τα χρήματα 
που θα εκταμιευθούν από εκεί. Σύμφωνα με 
κυβερνητικές πηγές, η Αθήνα θα λάβει συνο-
λικά 5,5 δισ. ευρώ, ακόμα και μέσα στον Ιού-
νιο, τα οποία θα διατεθούν για την επανεκκί-
νηση της οικονομίας.

Ηδη η επαναλειτουργία του εμπορίου, έστω 
και υπό αυστηρές προϋποθέσεις, κινείται προς 
αυτή την κατεύθυνση. Στο κυβερνητικό επιτε-
λείο γνωρίζουν ότι η επανεκκίνηση μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα μια αύξηση του αριθμού 
των κρουσμάτων, ωστόσο, για την ώρα του-
λάχιστον, είναι τέτοια τα δεδομένα που επιτρέ-
πουν το σταδιακό άνοιγμα. 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στην κυβέρ-
νηση βλέπουν ότι μέχρι τον Μάρτιο - Απρίλιο 
θα απαιτηθεί να στηριχθεί η αγορά με συγκε-
κριμένα οικονομικά εργαλεία, όπως συμβαί-
νει μέχρι σήμερα, πριν ξεκινήσει η σταδιακή 
επιστροφή στην κανονικότητα. Εν ολίγοις, ο 
μεγάλος στόχος είναι να υπάρξει μια οικονο-
μική γέφυρα από την αρχή της άνοιξης, όταν 
θα έχουν ήδη εμβολιαστεί οι ηλικιωμένοι αλλά 
και οι ευπαθείς ομάδες έως και τις αρχές του 
καλοκαιριού, που αναμένεται η πρώτη δόση 
από το Ταμείο Ανάκαμψης. Να σημειωθεί ότι 
ένας μήνας με lockdown στοιχίζει στην οικο-
νομία 3 δισ. ευρώ.

Ταμείο Ανάκαμψης 
Ηδη ο σχεδιασμός για το Ταμείο Ανάκαμψης 
προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Μάλιστα, η Ελ-
λάδα είναι μεταξύ των 11 χωρών από τις 27 της 
Ευρώπης που έχουν στείλει προσχέδιο. Οπως 
σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, είναι ένα 
από τα σχέδια που αποτελούν υπόδειγμα και 
για άλλες χώρες, τόσο όσον αφορά την κεντρι-
κή δομή του όσο και τα χαρακτηριστικά του.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό έχει παίξει ο επι-
κεφαλής του οικονομικού γραφείου του πρω-
θυπουργού Αλέξης Πατέλης, ο οποίος όλο το 
προηγούμενο διάστημα ήταν σε ανοιχτή γραμ-
μή με τις Βρυξέλλες, αλλά και με τους ομολό-
γους του. Τη Δευτέρα βρέθηκε μαζί με τον Ελ-
ληνα πρωθυπουργό στη Λισσαβώνα και είχε 
επαφές με τον Πορτογάλο ομόλογό του για το 
Ταμείο Ανάκαμψης. Σύμφωνα με πληροφορί-
ες, η Πορτογαλία, που έχει την προεδρία του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης γι’ αυτό 

5,5 δισ. ευρώ 
στην αγορά
τον Ιούνιο

Στο Μέγαρο Μαξίμου 
προετοιμάζονται για 
την επόμενη ημέρα 
μετά την πανδημία 
και επιδιώκουν να 

δημιουργήσουν από 
τώρα τις συνθήκες 
για να επιστρέψει 

η οικονομία σε 
κανονικούς ρυθμούς

Ως πότε lockdown;
Από τό 2008 δομήθηκε μια ιεραρχία στην Ε.Ε., αν και, 
κατά τρόπο εντελώς αντιφατικό, θεωρείται ότι αυτή η 
Ενωση αποτελεί συνομοσπονδία ισότιμων μεταξύ των 
κρατών-μελών. Εκτοτε είναι η Γερμανία αυτή που άρ-
χει. Ο πολύς κόσμος, βέβαια, συνεχίζει να πιστεύει ότι 
οι λοιποί ηγέτες, μεταξύ των οποίων οι δικοί του, έχουν 
ακόμα ισχύ να διαφοροποιηθούν. 

Πρόκειται για ψευδαίσθηση. Γι’ αυτό και σε αυτήν την 
κρίση ό,τι επιβάλλει η Γερμανία θα γίνει, όπως και το 
2010 έγινε, όταν υποδούλωσε χώρες και χώρες με μνη-
μόνια. Μέτρα στέρησης των ελευθεριών μας λίγο-πολύ 
ίδια παντού θα εφαρμοστούν. Λίγη σημασία θα έχουν οι 
διαφοροποιήσεις ανά χώρα των επιδημιολογικών δεδο-
μένων. Αφού, λοιπόν, η Μέρκελ ανακοίνωσε lockdown 
για τις επόμενες 8-10 εβδομάδες στη χώρα της, και εδώ 
το lockdown θα παραταθεί. Οι αντοχές και οι ανοχές 
μας βέβαια όλο και εξαντλούνται. 

Η μελαγχολία διαχέεται κατά πλάτος και βαθύτερα 
στην κοινωνία. Στέρηση ελευθερίας κίνησης με απαγο-

ρεύσεις κυκλοφορίας μετά από κάποια ώρα, όπως κι 
εκτός της περιοχής που διαβιούμε, ακόμα και σε πόλε-
μο θα ήταν αδιανόητες, εκτός αν τις επέβαλαν κατοχι-
κές δυνάμεις. Στέρηση ελευθερίας, όπως η οικονομική, 
απαγορεύοντας στον κόσμο να δουλεύει για να έχει ει-
σόδημα να ζήσει και σε πόλεμο ακόμα θα ήταν αδιανό-
ητη. Η οικονομική ελευθερία του ανθρώπου, πάντως, 
αποτελεί νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. 

Τώρα για κάποιους αυτή ισχύει και για κάποιους όχι, 
για άλλους λιγότερο, για άλλους περισσότερο. Σκοπός, 
πάντως, όλων αυτών των μέτρων που μας επιβάλλονται 
είναι να γίνονται όλα στη ζωή μας φριχτά, ζοφερά και 
απροσπέλαστα. Περιορισμοί λοιπόν εφαρμόζονται, αν 
και επιφέρουν διακρίσεις μεταξύ επαγγελμάτων, αν και 
προκαλούν ψυχικά τραύματα και οικονομική φρίκη σε 
κάθε υγιή. Μπορεί, λοιπόν, να θεωρηθούν θεμιτοί πε-
ριορισμοί των ελευθεριών μας; Μήπως ήρθε η ώρα να 
αναρωτηθούμε για το ποιος αποφασίζει για τη ζωή μας 
και να σκεφτούμε ως πολίτες ότι έχουμε δικαιώματα;

του μακή Τζιφρα*

η άποψη

*Νομικού

το εξάμηνο, προγραμματίζει μια Κοινωνική Σύ-
νοδο για τις 7 Μαΐου στο Πόρτο. Η ελληνική 
πλευρά ήδη προωθεί το ελάχιστο εγγυημένο 
εισόδημα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Μάλιστα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη πραγμα-
τοποιούνται τηλεδιασκέψεις της εκτελεστικής 
επιτροπής που χειρίζεται τα ζητήματα και τους 
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης με υπουρ-
γούς και στελέχη των υπουργείων που εμπλέ-
κονται στο σχέδιο.Την πενταμελή αυτή ομάδα 
στελεχώνουν ο αναπληρωτής υπουργός Οικο-
νομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, που είναι και 
επικεφαλής, ο υφυπουργός Παρά τω Πρωθυ-
πουργώ για τον Συντονισμό του Κυβερνητι-
κού Εργου Ακης Σκέρτσος, ο γενικός γραμ-
ματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δη-
μήτρης Σκάλκος, ο επικεφαλής του οικονομι-
κού γραφείου του πρωθυπουργού Αλ. Πατέ-
λης και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εμπειρο-
γνωμόνων Μιχάλης Αργυρού. Το όλο σχέδιο 
είναι ιδιαίτερα σύνθετο, αφού ανά εξάμηνο θα 
υπάρχει βαθμολόγηση της πορείας των έργων 
από τις Βρυξέλλες, ενώ θα αναπροσαρμόζο-
νται και οι στόχοι ανάλογα με τις συνθήκες. Γι’ 
αυτό τον λόγο, άλλωστε, η εκταμίευση των πό-
ρων θα γίνεται ανά εξάμηνο από την Κομισιόν.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει δημιουργηθεί μια 
δομή παρακολούθησης του όλου σχεδίου. Επι-
κεφαλής αυτής της δομής είναι ο Θ. Σκυλακά-
κης και μέσω του Νίκου Μαντζούφα, που εί-
ναι διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονι-
σμού του Ταμείου Ανάκαμψης, θα παρακο-
λουθείται στενά ο όλος σχεδιασμός και κυρί-
ως η πορεία του.

Τουρισμός 
Παράλληλα, όμως, στο κυβερνητικό στρατό-
πεδο υπολογίζουν σε ένα ακόμα «όπλο», αυ-
τό του τουρισμού. Μάλιστα, αυτό το καλοκαί-
ρι είναι πολύ πιθανό να έχει καθιερωθεί και το 
πιστοποιητικό εμβολιασμού που έχει προτεί-
νει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν η εισήγησή 
του γίνει αποδεκτή από τους Ευρωπαίους, θα 
δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να ταξι-
δεύουν ελεύθερα χωρίς περιοριστικά μέτρα 
και υποχρεωτικά μοριακά τεστ. Ταυτόχρονα, 
όμως, πέρα από το πιστοποιητικό, στην ελληνι-
κή φαρέτρα βρίσκονται και τα rapid tests που 
ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να πραγ-
ματοποιούνται, για παράδειγμα, στα ξενοδο-
χεία κατά την άφιξη των τουριστών, ώστε να 
μειώνονται οι πιθανότητες μετάδοσης του ιού. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το οικονομικό επιτελείο 
προχωρά στη συγκρότηση των μέτρων για τη 
στήριξη της ελληνικής οικονομίας για τη μετά 
την πανδημία εποχή.


