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Π ρόστιµα, συνολικού 
ύψους άνω του 1 εκατ. 
ευρώ, έχουν επιβλη-
θεί για την πάταξη της 

αισχροκέρδειας εν µέσω πανδη-
µίας, σύµφωνα µε τον υφυπουρ-
γό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Νίκο Παπαθανάση. Ο ίδιος, µά-
λιστα, δίνοντας απαντήσεις για τη 
µετα-κορονοϊό εποχή, υποστηρί-
ζει πως τα µέτρα προστασίας της 
δηµόσιας Υγείας, όπως η χρήση 
µάσκας και η τήρηση αποστάσε-
ων, «θα µας συνοδεύουν, σίγου-
ρα, για µεγάλο χρονικό διάστηµα».
Σε συνέντευξή του στον «Ε.Τ.» της 
Κυριακής αναφέρεται στη σταδιακή 
επαναφορά της οικονοµικής δρα-
στηριότητας. Μεταξύ άλλων, εκτιµά-
ει πως η κίνηση στα καταστήµατα 
εστίασης θα αρχίσει να «χτίζεται», 
όπως συνέβη στην περίπτωση του 
λιανεµπορίου, ξεκαθαρίζοντας, πα-
ράλληλα, ότι η ακριβής ηµεροµηνία 
για την επαναλειτουργία των εσωτε-
ρικών χώρων εστίασης θα εξαρτη-
θεί από την ανάλυση των επιδηµι-
ολογικών δεδοµένων. Ως «δύσκολη» 
περίπτωση χαρακτηρίζει τα γυµνα-
στήρια, υπογραµµίζοντας πως η 
επιτροπή των ειδικών επιστηµό-
νων µελετάει, διαρκώς, αυτό το ζή-
τηµα για να αποφασιστεί πότε και 
υπό ποιους κανόνες θα ανοίξουν.
Ακόµη, κοινοποιεί πως στο ΥΠΑΝ 
εξετάζουν την περαιτέρω αύξηση 
του «πλαφόν» στα τεµάχια των µέ-
σων προστασίας (π.χ. αντισηπτι-
κά) που µπορεί να προµηθεύεται 
ο καταναλωτής. Αυτό που προέχει, 
βέβαια, κατά τα λεγόµενα του κ. Πα-
παθανάση, είναι να ανοίξουν όλοι 
οι κλάδοι της οικονοµίας για να δι-
απιστωθεί σε τι επίπεδα θα διαµορ-
φωθεί η ζήτηση.

Ποια είναι τα πρώτα συµπε-
ράσµατα που βγάζετε από την 
επανεκκίνηση (στις 25/5) του 
κλάδου της εστίασης;
Η επανεκκίνηση του κλάδου της 
εστίασης αφορά ένα πολύ µεγάλο 
κοµµάτι της οικονοµίας που είχε 
κλείσει λόγω του Covid-19, καθώς 
επανήλθε στην εργασία του το 45% 
του συνόλου των εργαζοµένων, δη-
λαδή 320.000, που τέθηκαν σε ανα-
στολή µε κρατική εντολή. Τα πρώτα 
συµπεράσµατα από τη λειτουργία 
της εστίασης είναι θετικά. Τα κα-
ταστήµατα τηρούν τους κανόνες 
υγιεινής και υπάρχει οµαλή ροή 
στην επαναλειτουργία, όµως είναι 
πολύ νωρίς ακόµη. Χρειάζονται του-
λάχιστον 14 µέρες για να φανούν 
οι επιδηµιολογικές επιπτώσεις και 
αυτού του βήµατος. Περιµένουµε 
τις εκτιµήσεις της ειδικής επιτρο-
πής των επιστηµόνων, όπως έγινε 
και στα προηγούµενα βήµατα. Και 
για να βαίνουν όλα µε ασφάλεια, οι 
ελεγκτικοί µηχανισµοί του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης, σε συνδυασµό 
µε στελέχη της δηµοτικής Αστυ-
νοµίας και µέλη του ΕΦΕΤ, πραγ-

µατοποιούν καθηµερινά ελέγχους, 
για την τήρηση των κανόνων υγι-
εινής στα καταστήµατα. ∆ίνονται 
διευκρινίσεις όπου χρειαστεί και 
όπου απαιτηθεί επιβάλλονται πρό-
στιµα. ∆εν επιθυµούµε την τιµω-
ρία, αλλά τη συµµόρφωση εκεί 
όπου εντοπίζονται παραβάσεις.
Οσον αφορά στην κίνηση, είναι λο-
γικό να ήταν πεσµένη τις πρώτες 
µέρες, γιατί ήταν εργάσιµες, άρα 
ο κόσµος ήταν στη δουλειά του 
και, επίσης, ο καιρός µε τις βροχο-
πτώσεις δεν βοήθησε. Οι καφετέ-
ριες σίγουρα κινήθηκαν καλύτερα 
από τα εστιατόρια. Η εστίαση θα 
κινηθεί καλύτερα τα Σαββατοκύ-
ριακα και όσο πλησιάζουµε προς 
το καλοκαίρι θα αυξάνεται η κι-
νητικότητα και τις καθηµερινές.
Σιγά σιγά θα αρχίσει να «χτίζεται» η 
κίνηση, όπως και στο λιανεµπόριο. 
Τις πρώτες µέρες υπήρχε διστακτι-
κότητα, αλλά στη συνέχεια κινήθη-
κε µε καλύτερους ρυθµούς από τους 
αντίστοιχους περσινούς ρυθµούς.
Στόχος µας είναι όλοι οι εργαζόµε-
νοι να επιστρέψουν στις δουλειές 
τους και οι επιχειρήσεις να σταθούν 
όρθιες.

Πότε θα επιτραπεί το άνοιγµα 
των εσωτερικών χώρων εστία-
σης και θα εξειδικευτούν οι κα-
νόνες λειτουργίας τους, ώστε να 
προετοιµαστούν, καταλλήλως, 
και αυτές οι επιχειρήσεις;

Το άνοιγµα των εσωτερικών χώρων 
εξετάζεται από την επιτροπή των 
ειδικών επιστηµόνων και σίγουρα 
όταν επιτραπεί θα βοηθήσει την 
εστίαση. Πάντα, όµως, µε ασφά-
λεια για τη δηµόσια Υγεία και γι’ 
αυτό θα πρέπει να γίνει µε νέους 
κανόνες. Σίγουρα πρέπει να δώ-
σουµε τον χρόνο για να καταγρα-
φεί το αποτύπωµα των πρώτων 
ηµερών λειτουργίας που έχουµε 
από το άνοιγµα των εξωτερικών 
και ηµιυπαίθριων χώρων των κα-
ταστηµάτων. ∆ύο εβδοµάδες είναι ο 
ελάχιστος απαραίτητος χρόνος για 
να εξετάσουν οι ειδικοί τα επιδηµι-
ολογικά δεδοµένα και στη συνέχεια 
θα πρέπει οι ίδιοι να εγκρίνουν το 
επόµενο βήµα. Εµείς στο υπουργείο 
Ανάπτυξης εισηγούµαστε, αλλά οι 
λοιµωξιολόγοι θα δώσουν το «πρά-
σινο φως», όπως σε όλα µέχρι τώρα 
και ο πρωθυπουργός είναι εκείνος 
που θα λάβει την τελική απόφαση.
Το άνοιγµα των εσωτερικών χώ-
ρων θα κριθεί από τον τρόπο που 
θα εξελιχθούν τα επιδηµιολογικά 
δεδοµένα. ∆εν µπορούµε να ορί-
σουµε ακόµη ακριβή ηµεροµηνία.
Είµαστε σε συνεχείς συζητήσεις µε 
τους εκπροσώπους του κλάδου, µε 
όλα τα συναρµόδια υπουργεία και, 
φυσικά, µε τους επιδηµιολόγους. 
Στόχος µας είναι να επαναλειτουρ-
γήσουν όλοι οι χώροι εστίασης, ακό-
µη και αυτοί που δεν έχουν καθό-
λου εξωτερικό χώρο. Είµαι σίγουρος 

ότι θα βρεθεί ο τρόπος ασφαλούς 
λειτουργίας ως προς τη δηµόσια 
Υγεία και αυτών των καταστηµάτων.
∆εν θέλουµε να πατήσουµε φρένο, 
ο Covid-19 δεν έχει εξαφανιστεί, 
γι’ αυτό τα βήµατά µας πρέπει να 
είναι προσεκτικά, ώστε να πηγαί-
νουµε µπροστά και όπου δούµε 
ότι µπορούµε να τρέξουµε θα το 
κάνουµε, αλλά πάντα µε ασφάλεια.

Πόσο απέχουµε από την επι-
στροφή στην κανονικότητα, 
δηλαδή να αρθεί η υποχρεω-
τική χρήση µάσκας ως µέσου 
προστασίας, καθώς και οι άλ-
λοι περιορισµοί, να µειωθούν οι 
αποστάσεις κ.λπ.;
Οι κανόνες θα µας συνοδεύουν σί-
γουρα για µεγάλο χρονικό διάστηµα 
και, ανάλογα µε τα αποτελέσµατα 
της εφαρµογής τους και τα επιδη-
µιολογικά δεδοµένα, θα κάνουµε 
παρεµβάσεις όπου χρειάζεται. Εχει 
µεγάλη σηµασία να µη χρειαστεί να 
πατήσουµε φρένο και να συνεχίσου-
µε, ώστε σταδιακά να επιταχύνουµε. 
Για τα µέτρα ατοµικής προστασίας, 
όπως η µάσκα, υπάρχει ισχυρή σύ-
σταση από τους ειδικούς να τη φο-
ράµε όταν µπαίνουµε σε κλειστούς 
χώρους, είναι όµως υποχρεωτική 
στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Τι σας προβληµατίζει περισσό-
τερο στη µετα-κορονοϊό εποχή; 
Ο χρόνος ανάκαµψης της οικο-

Το άνοιγµα των 
εσωτερικών 
χώρων θα 
κριθεί από 
τον τρόπο 
που θα 
εξελιχθούν 
τα επιδη-
µιολογικά 
δεδοµένα
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Στόχος µας 
είναι όλοι οι εργαζόµενοι 
να επιστρέψουν στις δουλειές 
τους και οι επιχειρήσεις 
να σταθούν όρθιες

∆εν θέλουµε 
να πατήσουµε 
φρένο, 
ο Covid-19 
δεν έχει 
εξαφανιστεί, 
γι’ αυτό τα 
βήµατά µας 
πρέπει να είναι 
προσεκτικά… 


