
 
Σελ.1 από 2 

 

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

  

Προτάσεις γερμανικών φορέων τουριστικού κλάδου για την επανεκκίνηση του τουρισμού στη 
Γερμανία 

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την επανεκκίνηση της τουριστικής δραστηριότητας στην Γερμανία, η 
οποία έχει ανασταλεί πλήρως ως αποτέλεσμα των υγειονομικών μέτρων προς αντιμετώπιση της επιδημίας 
του κορωνοϊού, η Γερμανική Ένωση Τουρισμού (Deutscher Tourismusverband), με σχετικό κείμενο που 
ανάρτησε στην επίσημη ιστοσελίδα της προτείνει: 

- την άμεση δημιουργία ειδικής ομάδας δράσης σε ομοσπονδιακό επίπεδο σε συνεργασία με τα κρατίδια 
και συλλογικούς φορείς τουρισμού. 

- την θέσπιση ενιαίων αρχών/προδιαγραφών σε ομοσπονδιακό επίπεδο όσον αφορά στις προσφερόμενες 
τουριστικές υπηρεσίες με ισχύ σε πρώτη φάση 14 ημερών, από τη στιγμή που θα υιοθετηθούν από την 
Κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που θα επιφέρουν, αυτές θα αναπροσαρμόζονται αναλόγως. 
Οι ενιαίες αυτές αρχές περιλαμβάνουν: 

α) τις προδιαγραφές υγειονομικής ασφάλειας του Ινστιτούτου Robert Koch, και τις προβλέψεις όσον 
αφορά το μέγιστο αριθμό των συμμετεχόντων σε γκρούπ, που περιέχουν οι σχετικές αποφάσεις της 
ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και των Κρατιδίων,. 

β) τη συμφωνία μεταξύ των ομοσπονδιακών Κρατιδίων και κυρίως μεταξύ των εκάστοτε γειτονικών 
Κρατιδίων, προκειμένου καταστεί δυνατή η διασυνοριακή χρήση τουριστικών υπηρεσιών. 

γ) κατάρτιση σχεδίου υγειονομικής προστασίας από τον πάροχο της υπηρεσίας, το οποίο, εφόσον 
απαιτείται, θα τίθεται στην διάθεση της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας. 

δ) τήρηση ελάχιστης απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ προσωπικού, πελατών και τοπικού πληθυσμού. 

ε) υποχρέωση χρήσης προστατευτικής μάσκας σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους, όπου υπάρχει 
σωματική επαφή μεταξύ προσωπικού και πελατών. 

στ) ρύθμιση ροής πελατών και επισκεπτών, μέσω προσαρμογής ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων, 
ελέγχων στην είσοδο και έξυπνων συστημάτων κρατήσεων και αγοράς εισιτηρίων. 

ζ)  παρακολούθηση και συστάσεις για τα επόμενα βήματα ενόψει καλοκαιριού. 

 

Η τήρηση των ανωτέρω συνεπάγεται κατά την πρώτη φάση των μέτρων: 

- τη δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδιού και επί τόπου κυκλοφορίας για όλα τα μέλη μιας οικογένειας, 
αυτόνομα, με χρήση ιδιωτικού μέσου. 

- τον περιορισμό των επιβατών στα μέσα μαζικής μεταφοράς καθώς και την ανέπαφη διαδικασία ελέγχου 
και αγοράς εισιτηρίων. 

- τη δυνατότητα διανυκτέρευσης σε τουριστικά καταλύματα, κάμπινγκ και πλωτά σκάφη. Καταλύματα 
που δεν παρέχουν δυνατότητα αυτόνομης χρήσης και αυτοεξυπηρέτησης δέον όπως καταρτίσουν ειδικό 
σχέδιο υγειονομικής ασφαλείας. Το έντυπο διαμονής επιτρέπει την ιχνηλάτηση ενδεχόμενων 
κρουσμάτων. 

- προετοιμασία του ανοίγματος των καταστημάτων εστίασης έχοντας προηγουμένως λάβει τις 
κατάλληλες προφυλάξεις, αναφορικά με την προστασία της υγείας, την διαχείριση της ροής των πελατών 
προς αποφυγή ουρών και τήρηση της απόστασης του 1,5 μέτρου (μείωση ή και αναδιάταξη 
τραπεζοκαθισμάτων). 
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- άνοιγμα όλων των ανοικτών χώρων αναψυχής (κήποι, πάρκα, ζωολογικά πάρκα κλπ) και φυσικής 
δραστηριότητας. Άνοιγμα επίσης κλειστών πολιτιστικών χώρων για περιορισμένο αριθμό επισκεπτών 
καθώς και ξεναγήσεις.  

- δυνατότητα διενέργειας περιορισμένης κλίμακας επαγγελματικών εκδηλώσεων (συνέδρια, συναντήσεις, 
εκθέσεις κλπ), υπό την προϋπόθεση τήρησης των αναγκαίων προδιαγραφών υγειονομικής ασφάλειας. 

- άνοιγμα όλων των καταστημάτων  πληροφόρησης τουριστών, δεδομένου του σημαντικού τους ρόλου 
στην καθοδήγηση, τον συντονισμό, και την επικοινωνία των παρόχων τουριστικών υπηρεσιών και των 
επισκεπτών. 

 

Ως άνω προτάσεις, εν μέρει, αναλύονται περαιτέρω σε σχετικό προαιρετικό οδηγό επαναλειτουργίας 
τουριστικών καταλυμάτων που εξέδωσαν από κοινού ο ίδιος φορέας σε συνεργασία με την Γερμανική 
Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων (Deutscher Ferienhausverband). 

 

Επισημαίνεται ότι, βάσει της απόφασης που προέκυψε από την συνάντηση της 6ης Μαΐου τ.έ. μεταξύ της 
ομοσπονδιακής Καγκελαρίου και των επικεφαλής των Κυβερνήσεων των ομοσπονδιακών Κρατιδίων, 
τελευταία διατηρούν την ευθύνη για την σταδιακή επαναλειτουργία επιχειρήσεων και χώρων παροχής 
υπηρεσιών εστίασης, διανυκτέρευσης, αναψυχής, διασκέδασης, πολιτισμού κλπ, λαμβάνοντας υπόψη τις 
υγειονομικές συνθήκες και εν γένει τοπικές ιδιαιτερότητες στην επικράτειά τους. Από τις σχετικές 
ανακοινώσεις προκύπτει ότι τα καταστήματα εστίασης θα έχουν ανοίξει έως το τέλος της επόμενης 
εβδομάδας σε όλη την Γερμανία ενώ τα τουριστικά καταλύματα έως το τέλος του μήνα. 


