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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

 Θα ισχύουν ο μέγιστος αριθμός πελατών σε 
κάθε κατάστημα ανάλογα με τα τ.μ. (4 άτομα 
στα 100 τ.μ.), αλλά και οι κανόνες ασφαλείας.

Κόφτης
Την ίδια ώρα, στο κυβερνητικό επιτελείο ανα-
ζητούν τρόπο για να ελέγξουν την κίνηση στην 
αγορά ώστε να μη δημιουργηθούν εικόνες συ-
νωστισμού σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, 
όπως η Ερμού στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το εν-
δεχόμενο να υπάρχει ένα sms που θα αφορά 
αποκλειστικά μετακίνηση για αγορές. Η διαφο-
ρά, όμως, σε σχέση με τώρα είναι ότι οι κατα-
ναλωτές δεν θα στέλνουν μήνυμα στο 13033, 
αλλά σε άλλο 5ψήφιο αριθμό. 

Με αυτό τον τρόπο θα αποδεικνύεται ότι κά-
ποιος μετακινείται μόνο και μόνο για να επισκε-
φθεί τα καταστήματα του λιανικού εμπορίου. Πα-
ράλληλα, δεν θα μπορεί να στέλνει πάνω από 
ένα sms την ημέρα, ενώ η διάρκεια του μηνύ-
ματος δεν θα ξεπερνά τις 2 ή τις 3 ώρες. Μέσα 
σε αυτό το διάστημα των 2-3 ωρών οι κατανα-
λωτές θα πρέπει να έχουν επισκεφθεί το κατά-
στημα που επιθυμούν και να έχουν επιστρέψει 
στη βάση τους. Ετσι, θα ελεγχθεί η άσκοπη με-
τακίνηση και τα καταστήματα θα έχουν την ευ-
καιρία να λειτουργήσουν.

Το βασικό σχέδιο προβλέπει η αγορά να ανε-
βάσει ρολά και να μην ξανακλείσει. Σε αυτό το 
πλαίσιο, θα μπορεί να ανοίξει για δύο εβδομά-
δες και, αν υπάρξει αύξηση του αριθμού των 
κρουσμάτων, να περάσει σε click away (όπου 
ο πελάτης θα παραγγέλνει και θα παραλαμβά-
νει τα προϊόντα στην είσοδο του καταστήμα-
τος μετά από ραντεβού) για άλλες δύο εβδο-
μάδες, μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. 
Αυτό σημαίνει πως, εάν όλα κυλήσουν ομα-
λά, θα έχει περάσει ο Μάρτιος και θα μπαί-
νουμε στον Απρίλιο. Σύμφωνα με τους υπολο-
γισμούς, από εκεί πέρα η κατάσταση θα είναι 
πολύ καλύτερη, αφού το Εθνικό Σύστημα Υγεί-
ας θα έχει αποσυμπιεστεί, ενώ ταυτόχρονα θα 
πραγματοποιούνται και εμβόλια σε μια περίο-
δο που ο καιρός θα είναι σύμμαχος στη μάχη 
κατά της πανδημίας.

Σχολεία 
Οσον αφορά τα σχολεία, ο σχεδιασμός προβλέ-
πει σε πρώτη φάση να ανοίξουν νηπιαγωγεία και 
δημοτικά, χωρίς να αποκλείεται να ακολουθή-
σουν και οι υπόλοιπες βαθμίδες. Αυτό που δεν 
έχει αποφασιστεί ακόμα είναι αν τα σχολεία θα 
ανοίξουν μαζί με την αγορά ή αν θα ακολου-
θήσουν λίγο πιο μετά, ώστε να μη συμπέσουν 
το άνοιγμα του εμπορίου και η επιστροφή των 
μαθητών στα θρανία.

Το ιδανικό θα ήταν να υπάρχει μια απόστα-
ση και αυτό το σενάριο φαίνεται πως θα προ-
κριθεί. Αλλωστε, από την αρχή της υγειονομικής 
κρίσης, το Μέγαρο Μαξίμου έχει τονίσει πως τα 
σχολεία αποτελούν πρώτη προτεραιότητα, κά-
τι που το έδειξε και στο πρόσφατο παρελθόν, 
ωστόσο αυτή τη φορά φαίνεται πως τον πρώτο 
λόγο θα έχει το εμπόριο, για προφανείς λόγους.

Εστίαση 
Οι όποιες αποφάσεις για την επανεκκίνηση της 
εστίασης τοποθετούνται από τα μέσα Απριλίου 
και μετά, ανάλογα βέβαια και με την πορεία της 
πανδημίας. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σε-
νάριο, τα καφέ και τα εστιατόρια θα μπορού-
σαν να λειτουργήσουν αρχικά στους εξωτερι-
κούς χώρους, καθώς θα έχει ανοίξει ο καιρός, 
ενώ η αρχή θα γίνει με καθήμενους σε τραπέ-
ζια με αποστάσεις μεταξύ τους. Σε κάθε τραπέζι 
θα μπορούν να κάθονται έως 4 άτομα και έως 
6 αν πρόκειται για μέλη της ίδιας οικογένειας. 
Ηδη στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, αν και είναι νωρίς ακόμα, εξετάζουν όλα τα 
δεδομένα και τους εναλλακτικούς τρόπους για 
τη λειτουργία της εστίασης.

την εικόνα των ΜΕΘ στην Αττική και τον αριθμό των κρουσμάτων». 
Η βούληση της κυβέρνησης είναι, όταν ολοκληρωθεί το νέο αυ-

στηρό lockdown στην Αττική και στις υπόλοιπες «κόκκινες» περιοχές 
της χώρας, η σταδιακή άρση των μέτρων να ξεκινήσει από την αγο-
ρά, εφόσον φυσικά δώσει το «πράσινο φως» και η επιτροπή των λοι-
μωξιολόγων.

Να σημειωθεί ότι τα νούμερα δείχνουν πως υπάρχει σταθεροποί-
ηση των νοσηλειών, ενώ οι ειδικοί θα λάβουν τις τελικές αποφάσεις 
τους τα επόμενα 24ωρα όταν και θα έχουν καθαρή εικόνα από την 
απόδοση των μέτρων. Αξίζει να σημειωθεί πως το lockdown κοστί-
ζει στο κράτος 2,5-3 δισ. ευρώ συνολικά τον μήνα, ενώ μόνο το λια-
νεμπόριο 1,4 δισ. ευρώ. Κάτι που σημαίνει πως σε αυτή τη φάση το 
άνοιγμα της αγοράς αποτελεί βασική προτεραιότητα για την κυβέρ-
νηση. Ωστόσο, η επανεκκίνηση του λιανικού εμπορίου δεν σημαίνει 
πως δεν θα ισχύσουν τα sms στο 13033 και η απαγόρευση κυκλο-
φορίας από τις 21:00 το βράδυ, αφού οι περιορισμοί στις μετακινή-
σεις θα παραμείνουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επαναλειτουργία του λιανεμπορίου 
θα είναι ολική, χωρίς ραντεβού, αλλά αυτή τη φορά θα υπάρχει κό-
φτης για τους καταναλωτές, ώστε να περιοριστούν οι άσκοπες μετα-
κινήσεις με αφορμή την επίσκεψη σε ένα κατάστημα για την αγο-
ρά προϊόντων.

Εν ολίγοις το σχέδιο προβλέπει:
 Το πλήρες άνοιγμα όλων των κλάδων του εμπορίου χωρίς ραντε-

βού. Οπως, δηλαδή, άνοιξε η αγορά μετά τα Χριστούγεννα.
 Η επίσκεψη στα καταστήματα θα πραγματοποιείται μέσα σε συ-

γκεκριμένο χρονικό όριο. 
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Σ
την επανεκκίνηση του λιανεμπορίου δί-
νει προτεραιότητα η κυβέρνηση, ενώ θα 
ακολουθήσει, εφόσον το επιτρέψουν οι 

συνθήκες, η επαναλειτουργία των σχολείων. Για 
την περίοδο μετά το τρίτο lockdown, στο Μέγα-
ρο Μαξίμου προσανατολίζονται σε ένα άνοιγ-
μα με δόσεις, όπου πρώτο θα ξεκινήσει το λια-
νεμπόριο, προκειμένου να ξαναμπεί η οικονο-
μία σε τροχιά κανονικότητας. Για το κυβερνη-
τικό επιτελείο, ζητούμενα είναι η αποφυγή του 
συγχρωτισμού και η περιττή κινητικότητα και με 
βάση αυτό το πλαίσιο εξετάζεται το ενδεχόμενο 
να ανοίξουν πρώτα το λιανεμπόριο και στη συ-
νέχεια σχολεία και άλλες δραστηριότητες. Πα-
ράλληλα, σχεδιάζεται να υπάρξει και ένα ειδι-
κό sms που θα είναι διαθέσιμο μόνο μια φορά 
την ημέρα και με περιορισμένη χρονική διάρ-
κεια, ώστε να μπορούν οι πολίτες να επισκέπτο-
νται τα καταστήματα. Οι επικρατέστερες ημε-
ρομηνίες για το άνοιγμα του λιανεμπορίου εί-
ναι η 1η και η 8η Μαρτίου, ωστόσο, όπως είπε 
και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
σε συνεργάτες του, «όλα θα κριθούν με βάση 

Ανοιγμα με δόσεις
Το σχέδιο της κυβέρνησης για την επανεκκίνηση του λιανεμπορίου και 
την επαναλειτουργία των σχολείων. Μελετούν νέο sms για τα καταστήματα
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