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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 
Επαναλειτουργία καταστημάτων εστίασης στο ομόσπονδο Κρατίδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική 
Πομερανία 

 

Παραθέτουμε στοιχεία και πληροφορίες για την πρώτη, σε ομοσπονδιακό επίπεδο στη Γερμανία, 
απόπειρα επαναλειτουργίας καταστημάτων εστίασης στο ομόσπονδο Κρατίδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική 
Πομερανία στις 9 Μαΐου τ.έ., η οποία ενδεχομένως να αποτελέσει «οδηγό» και για τα υπόλοιπα 
ομόσπονδα Κρατίδια. Σημειώνουμε επίσης ότι και άλλα ομόσπονδα Κρατίδια έχουν δημόσια 
ανακοινώσει την πρόθεση τους να επιτρέψουν την λειτουργία των καταστημάτων εστίασης υπό όρους και 
σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ως ακολούθως: Κάτω Σαξονία (11 Μαΐου), Σαξονία (15 Μαΐου) Σαξονία-
Άνχαλτ (22 Μαΐου), Σλέσβιχ-Χολστάιν (δεύτερο μισό του Μαΐου) και Θουριγγία (22 Μαΐου). 
Σημειώνουμε ότι στις 6 Μαΐου τ.έ. θα λάβει χώρα σχετική διάσκεψη μεταξύ των πρωθυπουργών των 
ομόσπονδων Κρατιδίων και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. 

 

Το Κρατίδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία αποτελεί τόσο για τη Γερμανία όσο και για εξωτερικούς 
επισκέπτες έναν δημοφιλή, καλοκαιρινό, τουριστικό προορισμό. Επιπρόσθετα, παρουσιάζει σε σχέση με 
τα λοιπά ομόσπονδα Κρατίδια τα λιγότερα περιστατικά, ήτοι μόλις 44 ανά 1.000 κατοίκους και 19 
περιπτώσεις θανάτου (συγκριτικά στη Βαυαρία: 330/1.000 κατοίκους, 1.949 θάνατοι), σχετιζόμενα με τον 
κορωνοϊό Covid-19. Ως εκ τούτου και δεδομένης της έντονης εξάρτησης της οικονομίας του Κρατιδίου 
από τον τουρισμό η πρωθυπουργός του Κρατιδίου, κα. Manuela Schwesig (SPD), ανακοίνωσε την 
επαναλειτουργία των καταστημάτων εστίασης/γαστρονομίας από τις 9 Μαΐου τ.έ. υπό αυστηρές 
προϋποθέσεις. Αρχικά, οι εστιάτορες της χώρας θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μόνο 
στους μόνιμους κατοίκους του Κρατιδίου - οι εξωτερικοί ταξιδιώτες/επισκέπτες θα μπορούν να 
επισκεφτούν τις τουριστικές περιοχές από τις 25 Μαΐου τ.έ.. 

Αν και δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας όλες οι λεπτομέρειες, ο Πρόεδρος, κ. Lars Schwarz, του 
παραρτήματος Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας του γερμανικού Συνδέσμου Ξενοδόχων και 
Εστίασης (DEHOGA - Deutsche Hotel- und Gaststättenverband) αναφέρθηκε στους κανόνες που θα 
ισχύσουν ως ακολούθως: 

- συστήνεται να γίνεται ενυπόγραφη κράτηση (όνομα και διεύθυνση), ούτως ώστε να είναι 
ευκολότερη και αποτελεσματικότερη για τις αρμόδιες Αρχές η ιχνηλάτηση των επισκεπτών σε 
περίπτωση περιστατικού κορωνοϊού Covid-19 

- θα τηρούνται πολύ αυστηρά μέτρα υγιεινής 

- δεν θα επιτρέπονται περισσότεροι από 6 ενήλικες ανά τραπέζι. 

- θα τηρείται απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρων μεταξύ των τραπεζιών 

- τα εστιατόρια θα κλείνουν μετά τις 9 μ.μ. 

- τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης θα ανοίξουν σε επόμενο στάδιο 

- το προσωπικό θα πρέπει να φοράει κατάλληλα μέτρα προστασίας, όχι οι επισκέπτες 


