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Με την υποστήριξη της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ
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EDITORIAL
Όποιος δεν δήλωσε, έχασε...

Πού βρισκόμαστε σήμερα σε ό,τι αφορά την 
κατάσταση στην εστίαση; 
Υπάρχουν οι γνωστοί, οι οποίοι δεν έχουν 
κανένα πρόβλημα να είναι κλειστές οι 
επιχειρήσεις τους, αρκεί το κράτος να τους 
ταΐζει κανονικότατα, και να παίρνουν τόσα 
χρήματα, όσα και όταν είναι ανοιχτά. Και, 
επειδή αυτό δεν συμβαίνει - και ορθώς -, 
διαμαρτύρονται όχι γιατί δεν ανοίγουν, αλλά 
γιατί δεν τους δίνουν περισσότερα!
Υπάρχουν και οι άλλοι, που ενδιαφέρονται 
να επιβιώσουν, κάνουν το παν για να 
διατηρήσουν τον όποιο τζίρο μέσω delivery 
και take away, και, επιπλέον, επενδύουν όλο 
αυτό το διάστημα τα χρήματα, που παίρνουν 
μέσω των μέτρων στήριξης, στα μαγαζιά τους, 
ώστε να είναι έτοιμοι και ανταγωνιστικοί για το 
άνοιγμα.  
Υπάρχουν και αυτοί, οι οποίοι, κυρίως λόγω 
λανθασμένου επιχειρηματικού πλάνου, είτε 
έχουν κλείσει, είτε είναι στο όριο. 
Τα μέτρα, που ανακοινώθηκαν χθες, βγάζουν 
από αυτό το τέλμα πλήθος μικρών και 
μικρομεσαίων επιχειρηματιών της εστίασης, 
δεδομένου ότι τους παρέχεται φρέσκο χρήμα 
ως κεφάλαιο κίνησης, για να προετοιμαστούν 
για το άνοιγμα.
Πολύ σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι 
αυτή η ρευστότητα είναι μη επιστρεπτέα (και 
όχι επιπλέον δανεισμός).
Και κάτι ακόμα:
Για άλλη μια φορά, το πακέτο αυτό ενισχύει 
τους νοικοκυραίους, ειλικρινείς και συνεπείς 
επιχειρηματίες, αφού βασίζεται στις περιοδικές 
δηλώσεις ΦΠΑ.
Δηλαδή, στα όσα δηλώνουν.
Όποιος δεν δήλωνε, έχασε.
Έτσι είναι αυτά.  

Νεκτάριος B. Νώτης
nectarios@notice.gr

 Με πόλεις και πολιτείες στις ΗΠΑ να χα-
λαρώνουν τους περιορισμούς, καθώς 
τα νέα κρούσματα της COVID-19 υπο-
χωρούν και η κυκλοφορία εμβολίων 
επιταχύνεται, οι πολίτες απολαμβάνουν 
την αίσθηση ότι ξανακερδίζουν πίσω τη 
ζωή τους. Από τον κρότο της μπάλας που 
χτυπά το ρόπαλο του μπέιζμπολ στην 
Φλόριντα, έως το τσούγκρισμα των πο-
τηριών με τα κοκτέιλς στα μπαρ του Σαν 
Φρανσίσκο, οι γνώριμοι ήχοι της άνοι-
ξης ακούγονται και πάλι, καθώς οι Αμε-
ρικανοί αρχίζουν να επιστρέφουν σε 
πολλές από τις αγαπημένες τους συνή-
θειες, που αναγκάστηκαν να εγκαταλεί-
ψουν πριν από 12 μήνες. 

ΑΝΟΙΞΑΝ ΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ  
ΣΤΟ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
Το περασμένο σαββατοκύριακο, οι Νε-
οϋορκέζοι παρακολούθησαν ταινίες στη 
μεγάλη οθόνη, οι κάτοικοι του Σαν Φραν-
σίσκο απόλαυσαν το δείπνο τους εντός των 
εστιατορίων, ενώ οι φίλαθλοι του μπέιζ-
μπολ υποστήριξαν τους αγαπημένους 
τους παίκτες, καθώς ξεκίνησαν και πάλι 
οι εαρινές προπονήσεις στην Φλόριντα.
"Είναι υπέροχη αίσθηση", δήλωσε το 
Σάββατο το απόγευμα ο 39χρονος Ματ 
Σκέλτον, πολιτικός μηχανικός, αγορά-

ζοντας ένα σακουλάκι ποπ κορν σε κιό-
σκι στο γήπεδο μπέιζμπολ TD Ballpark, 
στην πόλη Ντανίντιν στη δυτική ακτή της 
Φλόριντα. "Τώρα νιώθεις ότι δεν υπάρ-
χει τόση ένταση ή άγχος. Ο κόσμος νιώ-
θει ανακούφιση, όπως επίσης και όταν 
πηγαίνει στα εστιατόρια", δήλωσε μι-
λώντας πνιχτά μέσα από τη μάσκα του 
ο Σκέλτον. 

ΣΕΙΡΑ ΠΗΡΕ  
Η ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ
Μετά το Σαν Φρανσίσκο, σειρά στο 
άνοιγμα της εστίασης πήρε η Βόρεια Κα-
ρολίνα. Η εστίασα άνοιξε σταδιακά στους 
εξωτερικούς χώρους, ενώ στο εσωτερι-
κό επιτρέπονται ορισμένα άτομα ανά τμ. 
Κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί του-
λάχιστον έως το τέλος του καλοκαιριού. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Στις ΗΠΑ πρώτα ανοίγουν οι εξωτερι-
κοί χώροι στα εστιατόρια της χώρας. Η 
κατανάλωση μέσα στο κατάστημα επι-
τρέπεται όμως με αυστηρούς περιορι-
σμούς, όπου ορίζουν πως, ανεξάρτητα 
από το εμβαδόν του καταστήματος, πρέ-
πει να υπάρχει κενό έως ένα μέτρο με-
ταξύ των τραπεζιών.

• HΠΑ

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ  
ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
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HORECAOPINION

Ανάσα

Όλα δείχνουν πως 
οδηγούμαστε σε σταδιακό 
άνοιγμα της εστίασης. Πάντα 
στους εξωτερικούς χώρους 
και τηρώντας ευλαβικά τα 
μέτρα προστασίας από τον 
κίνδυνο της μετάδοσης του 
κορωνοϊού. Οι επιχειρηματίες 
γνωρίζουν τι να κάνουν. 
Άλλωστε, στην πλειονότητά 
του, ο κλάδος τηρούσε 
αυστηρά πρωτόκολλα υγιεινής 
και όταν άνοιξε στο παρελθόν. 
Αυτός είναι ένας λόγος που 
όλοι μιλούν για αυστηρή, 
αν όχι άδικη, μεταχείριση 
του κλάδου, όταν αυτός 
παραμένει κλειστός για ένα 
μακρύ χρονικό διάστημα. Ένας 
επιχειρηματίας που διατηρεί 
αρκετά εστιατόρια, μου έλεγε 
πως, "το γεγονός πως ήμασταν 
κλειστοί και τα κρούσματα 
αυξήθηκαν κατακόρυφα, 
αποδεικνύει πως ο κλάδος δεν 
ευθύνεται για τη μετάδοση του 
ιού". Είναι μία λογική και αυτή, 
χωρίς να συμφωνώ απόλυτα 
μαζί της. Το μόνο σίγουρο 
είναι πως υπήρξε αυστηρή 
μεταχείριση του κλάδου. Αυτά 
ανήκουν στο παρελθόν. Όλοι 
ετοιμάζονται για σταδιακό 
άνοιγμα μέσα στον Απρίλιο. 
Ένα άνοιγμα που θα τονώσει 
τον κύκλο εργασιών των 
καταστημάτων, δίνοντάς 
τους σημαντική ανάσα. Ένα 
άνοιγμα όμως, που όλοι έχουν 
ευθύνη να γίνει υπεύθυνα και 
συντεταγμένα. Και σίγουρα 
το στοίχημα είναι να μην 
οδηγηθεί ξανά ο κλάδος στην 
αναστολή λειτουργίας. Αυτό θα 
ήταν μια ολέθρια εξέλιξη.

Νικόλας Ταμπακόπουλος
nicolas@notice.gr

Ο τομέας της εστίασης έχει χτυπηθεί στην Ελλά-
δα όσο κανείς άλλος από την πανδημία, ενώ, σε 
κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εστι-
ατόρια και μπαρ παραμένουν κλειστά και σε άλ-
λες λειτουργούν, κάτω υπό αυστηρές προϋπο-
θέσεις. Στην Ελλάδα, η εστίαση είναι κλειστή 
από τις 2 Νοεμβρίου 2020 και ο φόβος για πολ-
λά λουκέτα είναι υπαρκτός. Το ερώτημα, βέβαια, 
είναι πότε σκοπεύει η ελληνική κυβέρνηση να 
ανοίξει τα καφέ, τα μπαρ και τα εστιατόρια-τα-
βέρνες. Όλα δείχνουν πως, "Ξεχάσαμε τις Από-
κριες, θα ξεχάσουμε και το Πάσχα", ενώ πάμε 
για τον Μάιο.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Η Ιταλία, κάτω από αυστηρά μέτρα, άνοιξε μπαρ 
και εστιατόρια. Η πλειονότητα των ιταλικών πε-
ριφερειών κατατάσσεται πλέον, στο "κίτρινο" 
επίπεδο, που σημαίνει μέτριος κίνδυνος. Τα 
μπαρ και τα εστιατόρια, από τον Φεβρουάριο, 
μπορούν πλέον να υποδέχονται τους πελάτες 
στα τραπέζια τους, μέχρι τις 18:00, σε περιορι-
σμένο όμως αριθμό.

ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ  
ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
Στην Ισπανία, τα μέτρα διαφέρουν από περιοχή 
σε περιοχή. Σε πολλές περιοχές της Ισπανίας, 
τα μουσεία, οι όπερες, τα θέατρα, οι κινημα-
τογράφοι, τα εστιατόρια, τα μπαρ και τα κλαμπ 
έμειναν ανοιχτά. Δεκάδες εκατοντάδες Γάλλοι 
τουρίστες καταφθάνουν καθημερινά, για να 

απολαύσουν αυτόν τον αέρα ελευθερίας.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ 
ΚΕΝΤΡΑ
Στην Ισπανία, η απαγόρευση κυκλοφορίας αρχί-
ζει στις 22:00 ή 23:00 το βράδυ, ανάλογα με τις πε-
ριοχές και κάθε περιοχή είναι ελεύθερη. Κάποιοι 
έχουν κλείσει τα εστιατόρια και τα μπαρ, άλλοι 
μείωσαν τις ώρες εργασίας και κάποιοι κλείνουν 
τα καταστήματα στις 21:00. Αυτό επιτρέπει στους 
τουρίστες να φάνε κανονικά στα εστιατόρια, και 
να πιούν στα μπαρ, σε εξωτερικό και εσωτερικό 
χώρο, πράγμα που απαγορεύεται στην Γαλλία. Στα 
νυχτερινά κέντρα, οι πελάτες πρέπει να κάθονται 
στο τραπέζι τους και δεν επιτρέπεται ο χορός.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΓΑΛΛΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Η γερμανική κυβέρνηση έχει παρατείνει το 
lockdown και είναι άγνωστο, προς το παρόν, 
πότε θα επαναλειτουργήσει η εστίαση, έστω και 
με αυστηρούς περιορισμούς. Ο κλάδος της εστί-
ασης στην Γαλλία αναγκάστηκε να κλείσει στις 
30 Οκτωβρίου, εξαιτίας της έξαρσης των μο-
λύνσεων. Εκείνη την εποχή, η κυβέρνηση είχε 
πει ότι θα επαναλειτουργούσε στις 20 Ιανουα-
ρίου, εφόσον μειωθούν επαρκώς οι δείκτες 
COVID-19. Ακόμη δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΕ ΝΟΡΒΗΓΙΑ  
ΚΑΙ ΣΟΥΗΔΙΑ
Στην Νορβηγία, οι επιχειρήσεις λειτουργούν 
κανονικά (μόνη απαγόρευση να μην σερβίρε-
ται αλκοόλ...). Ανοικτή είναι και η εστίαση στην 
Σλοβενία. Μετά από σχεδόν ένα χρόνο πανδη-
μίας, η κυβέρνηση της Σουηδίας συνειδητοποί-
ησε ότι μάλλον, τα εστιατόρια θα πρέπει να κλεί-
νουν πιο νωρίς.

• ΕΥΡΩΠΗ

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ  
Η ΕΣΤΙΑΣΗ

mailto:nicolas%40notice.gr?subject=


ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ HO.RE.CA.

4

Του Παναγιώτη Καραλίβανου,  
CEO του Νηρήις

Χθες ανακοινώθηκε το πρόγραμμα ενίσχυ-
σης του κλάδου της εστίασης ύψους €330 
εκατ. Πρόκειται για ένα πακέτο σημαντικής 
στήριξης, το οποίο θα βοηθήσει τις περισ-
σότερες επιχειρήσεις του κλάδου να αντι-
μετωπίσουν τις συνέπειες της πανδημίας 
του κορωνοϊού, οι οποίες είναι σημαντικές, 
καθώς ο κλάδος μετρά πολλούς μήνες που 
παραμένει κλειστός.Τα μέτρα μπορούν να 
χαρακτηριστούν εμπροσθοβαρή και οριζό-
ντια, επομένως απευθύνονται στο σύνολο 
των επιχειρήσεων εστίασης και κυρίως στις 
μικρομεσαίες. 

ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ 
Ωστόσο χρειάζεται προσοχή ως προς τις προ-
θεσμίες και όσα χρειάζεται να προσκομίσουν 
οι επιχειρηματίες εστίασης. Τα βασικά ση-
μεία του προγράμματος αυτού, που θέλουν 
σημασία, είναι τα εξής:
• Στόχος του είναι η παροχή κεφαλαίου κί-

νησης, με σκοπό την αγορά των πρώτων 
υλών τους πρώτους μήνες που ανοίξει η 
αγορά

• Δίνεται 7% επί του τζίρου του ΚΑΔ με τα 
μεγαλύτερα έσοδα 

• Το μέγιστο ποσό είναι €100 χιλ., το οποίο 
αφορά σε μεγάλες επιχειρήσεις

• Η εταιρεία πρέπει να έχει υποστεί μείω-
ση του τζίρου σε σχέση με το 2019 πάνω 
από 30%

• Η υποβολή αιτήσεων είναι η τελευταία 
μέρα του Ιουλίου, δηλαδή 31-7-2021

• Η έναρξη του προγράμματος θα καθοριστεί 
από την έγκριση από την ΕΕ

• Η καταβολή θα γίνει άμεσα, μετά την έγκρι-
ση για το σύνολο του ποσού

• Οι αιτήσεις θα επεξεργάζονται άμεσα

ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι πως οι επι-
χορηγήσεις θα δοθούν στη βάση των εσό-
δων. Και εδώ κρύβεται το σημείο παγίδα, 
καθώς πολλές επιχειρήσεις το 2019, ιδιαί-
τερα οι μικρομεσαίες, δεν δήλωναν πάντα 
τα έσοδά τους. Το ίδιο ισχύει και στα έξοδα, 
με μισθωτήρια που ήταν μικρότερα από όσα 
πραγματικά ίσχυαν. Αυτό βέβαια δεν αφορά 
μόνο στην εστίαση, αλλά σε όλη την αγορά. 
Άρα, στο εξής, στα έσοδα και τα έξοδα μιας 
επιχείρησης πρέπει να υπάρχει συνέπεια ως 
προς την καταγραφή τους. Τέλος, οι επιχει-
ρηματίες πρέπει να συμβουλευτούν εξειδι-
κευμένα γραφεία που έχουν εμπειρία από τις 
διαδικασίες τέτοιων προγραμμάτων. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 
πρόγραμμα, διαβάστε περισσότερα στο ση-
μερινό FnB Daily

• ΕΣΤΙΑΣΗ

TΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ 
ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ... €330 ΕΚΑΤ.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

NEWSLETTER

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΤΩΝ Η.Π.Α.

https://www.fnbdaily.com/issues/0CBE0383-A321-43BB-A947-49F5A586FA6C.pdf
https://www.fnbdaily.com/issues/0CBE0383-A321-43BB-A947-49F5A586FA6C.pdf
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Βαλαωρίτου 9, 106 71 Κολωνάκι, Τ. 210 363406
ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Η πανδημία του κορωνοϊού οδήγησε κυρι-
ολεκτικά σε κατάρρευση την εστίασης. Τα 
έσοδα των εστιατορίων δέχθηκαν καίριο 
πλήγμα, με το delivery, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, να μην επαρκεί για να καλύ-
ψει τον χαμένο τζίρο. Στην Γαλλία εκτιμούμε 
πως 15% των επιχειρήσεων εστίασης, δεν θα 
αντέξει τις οικονομικές επιπτώσεις της παν-
δημίας. Ωστόσο σίγουρα έρχονται καλύτερες 
μέρες για τους επιχειρηματίες και τους εργα-
ζομένους στην εστίαση. Σταδιακά, ανοίγει η 
εστίαση στη χώρα, έστω στους εξωτερικούς 
χώρους, έστω με διαφορετικό πρόγραμμα 

ανά περιοχή. Η αγορά αναμένω να ανοίξει 
πλήρως το καλοκαίρι, και έως το τέλος του 
τρέχοντος έτους να επανέλθουμε σε μία κα-
νονικότητα. Χωρίς αυτό να σημαίνει, σε κα-
μία περίπτωση, πως θα αγγίξουμε τις πω-
λήσεις της προ πανδημίας περιόδου. 'Όμως, 
θεωρώ πως το 2022 θα είναι έτος σημαντι-
κής ανάκαμψης, και φέτος θα είναι καλύτε-
ρος χρόνος από το 2020. Το ζητούμενο είναι 
ποιοι θα αντέξουν να δουν την άνοδο. Επί-
σης, όσοι αντέξουν θα δουν μία μειωμένη 
πίτα στην αγορά, καθώς αρκετοί δεν θα τα 
καταφέρουν...

• HORECA INSIGHT

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ,  
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ... ΑΝΤΕΞΟΥΝ

• ΕΣΤΙΑΣΗ

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΑΝΟΙΓΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ...ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

 Philippe Etchebest, Michelin Chef

Γρίφο αποτελεί η επανεκκίνηση της εστία-
σης, με τους ειδικούς να εμφανίζονται δι-
χασμένοι και τους επαγγελματίες να ζητούν 
τραπεζάκια έξω. Η πανδημία του κορωνοϊού 
έχει αφήσει έντονα το αποτύπωμά της στον 
κλάδο της εστίασης, με τους τζίρους των κα-
ταστημάτων να καταγράφουν κατακόρυφη 
πτώση και πολλοί επιχειρηματίες να αντιμε-
τωπίζουν το φάσμα του...λουκέτου.

ΤΙ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ
Πληροφορίες του Horeca Open αναφέρουν 
πως, η πιθανή χρονική στιγμή του ανοίγμα-
τος της αγοράς, τοποθετείται στα μέσα Απρι-
λίου. "Κατανοούμε τις δυσκολίες για τον κλά-
δο και θέλουμε να τον στηρίξουμε. Η τάση 
στην κυβέρνηση είναι να ανοίξει ο κλάδος 
πριν το Πάσχα, χωρίς βέβαια να αποκλείο-
νται παρατάσεις, αν δεν το επιτρέψουν τα επι-
δημιολογικά στοιχεία", αναφέρουν κυβερνη-
τικές πηγές. 

ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Σε κάθε περίπτωση, το άνοιγμα θα αφορά, 
σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μόνο στους 
εξωτερικούς χώρους. "Ο καιρός έχει ανοίξει, 
επομένως το άνοιγμα θα αφορά μόνο στους 
εξωτερικούς χώρους, με αυστηρούς κανό-
νες λειτουργίας, ενώ θα υπάρχουν αυξημέ-

νοι έλεγχοι για να διαπιστωθεί η τήρηση των 
μέτρων κατά του κορωνοϊού", σημειώνουν 
οι ίδιες πηγές. 

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΣ
Ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Εστια-
τόρων-Ψητοπωλών και Καφέ Μπαρ Νομού 
Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Επιτροπίδης, μιλώ-
ντας στην ΕΡΤ, είπε ότι τα καταστήματα θα 
ανοίξουν με μουσική. Παράλληλα, πρότεινε 
να γίνονται καλύτεροι έλεγχοι από την αστυ-
νομία στα μπαρ που δεν τηρούν τα μέτρα και 

παρανομούν, διότι, όπως επισήμανε, αυτό 
συμπαρασύρει και τους υπόλοιπους επαγ-
γελματίες που τα τηρούν.

ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Τα μηνύματα που εκπέμπονται από την αγο-
ρά εστίασης είναι πως, το άνοιγμα του κλά-
δου, ιδιαίτερα πριν το Πάσχα, θα δώσει 
ανάσα στους επιχειρηματίες, καθώς, παρα-
δοσιακά, είναι περίοδος που η κατανάλωση 
αυξάνεται.
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