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Δελτίο Τύπου - 809/09/2020 

Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία παρατείνει τη 

διάταξη για την προστασία από τον κορονοϊό: 

Κανονισμοί για τις χριστουγεννιάτικες υπαίθριες 

αγορές και προδιαγραφές για τις ιδιωτικές 

γιορτές 

Το Υπουργείο Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ανακοινώνει τα εξής: 

Το υπουργικό συμβούλιο του κρατιδίου αποφάσισε την παράταση των 

διατάξεων για τον κορονοϊό μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2020. 

Τροποποιήσεις και προσθήκες υπάρχουν, μεταξύ άλλων, για τις 

χριστουγεννιάτικες υπαίθριες αγορές καθώς και τις ιδιωτικές γιορτές. Σε 

ένα ξεχωριστό παράρτημα της διάταξης για την προστασία από τον 

κορονοϊό καθορίζονται οι κανονισμοί για τις χριστουγεννιάτικες 

υπαίθριες αγορές και επομένως επιτυγχάνεται η ασφάλεια δικαίου. Οι 

ιδιωτικοί εορτασμοί λόγω σημαντικών περιστάσεων (όπως π.χ. οι 

γαμήλιες δεξιώσεις) εκτός του ιδιωτικού πλαισίου πρέπει σε περίπτωση 

50 συμμετεχόντων και άνω να δηλώνονται προηγουμένως στην τοπική 

Υπηρεσία Δημόσιας Τάξης. 

Υπουργός Υγείας Karl-Josef Laumann: «Τα συμβάντα μόλυνσης των 

τελευταίων ημερών έδειξαν ότι ειδικά οι ιδιωτικές γιορτές έχουν 

σημαντική επίδραση στο συμβάν μόλυνσης. Δεν επιθυμούμε να λάβουμε 

κάποια στιγμή την απόφαση να απαγορευτούν εντελώς οι γιορτές αυτού 

του είδους. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι 

κανονισμοί τηρούνται και σε αυτές τις περιστάσεις. Σε αυτήν την 

περίπτωση, τα στοιχεία επικοινωνίας αποτελούν σημαντικό παράγοντα 

για την αναχαίτιση της περαιτέρω διάδοσης και τη διακοπή των 

αλυσίδων μόλυνσης.» 
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«Για τις γιορτές εντός των κατοικιών ισχύει το υψηλό θεμελιώδες 

δικαίωμα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής», συνεχίζει ο Laumann: 

«Εδώ, ωστόσο, απευθύνω επείγουσα έκκληση: Εξακολουθήστε να 

λαμβάνετε σοβαρά υπόψη σας τον κορονοϊό, τηρήστε τους κανόνες για 

την υγιεινή και την τήρηση αποστάσεων, προστατέψτε τον εαυτό σας και 

τους άλλους! Όσο πιο προσεκτικά φέρεται ο καθένας, τόσο πιο μεγάλη 

είναι η επίδραση για το κοινωνικό σύνολο. Οι φθινοπωρινοί και οι 

χειμερινοί μήνες θα μας θέσουν ιδιαίτερες προκλήσεις στην 

καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού.» 
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Οι κανονισμοί για τις χριστουγεννιάτικες υπαίθριες αγορές 

Στην εποχή της πανδημίας του κορονοϊού, ουσιαστική συνιστώσα για 

την επιτυχία των χριστουγεννιάτικων υπαίθριων αγορών είναι ένα καλά 

μελετημένο πλάνο υγιεινής, πρόσβασης και προστασίας από τη 

μόλυνση, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε επιτόπιες 

συνθήκες. Στις χριστουγεννιάτικες υπαίθριες αγορές επιτρέπονται, 

επιπλέον, τραπέζια για όρθιους με σταθερά αντιστοιχισμένες θέσεις για 

όρθια άτομα, εφόσον διαχωρίζονται χωρικά από τις διαβάσεις και τις 

οδούς. Μία ανάλογη διατύπωση του κανονισμού ισχύει άμεσα και για 

τον τομέα της εστίασης. 

Επιπλέον, τα καταστήματα θα μπορούν να ανοίγουν διάφορες 

Κυριακές κατά τη χριστουγεννιάτικη περίοδο και αμέσως μετά από 

αυτήν. Αυτό επιτρέπει την εξομάλυνση της διενέργειας αγορών κατά τις 

Κυριακές και την αποφυγή του συνωστισμού στα κέντρα των πόλεων, 

με στόχο την αποτροπή των κινδύνων μόλυνσης. 

Οι κανονισμοί για τις ιδιωτικές γιορτές 

Οι ιδιωτικοί εορτασμοί λόγω σημαντικών περιστάσεων (όπως π.χ. οι 

γαμήλιες δεξιώσεις) εκτός του ιδιωτικού πλαισίου πρέπει – εφόσον 

αναμένεται να παρευρεθούν τουλάχιστον 50 συμμετέχοντες – να 

δηλώνονται τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την εκδήλωση στην 

τοπική Υπηρεσία Δημόσιας Τάξης. Επιπρόσθετα, πρέπει να ορίζεται ένα 

άτομο που είναι υπεύθυνο για τη γιορτή. Για την εκδήλωση πρέπει να 

καταρτίζεται μία λίστα καλεσμένων, η οποία θα πρέπει να 

επικαιροποιείται κατά την εκδήλωση. Σημαντικό υπό αυτό το πλαίσιο 

είναι το γεγονός ότι οι Υπηρεσίες Δημόσιας Τάξης δεν εκτελούν 

διαδικασίες έγκρισης, σε αυτές απλά υποβάλλεται η δήλωση για την 

εκάστοτε εκδήλωση. Με αυτόν τον τρόπο, οι δημοτικές υπηρεσίες έχουν 

τη δυνατότητα να ιχνηλατούν τις γιορτές που πραγματοποιούνται στην 

εκάστοτε κοινότητα και, ενδεχομένως, να ελέγχουν εάν τηρούνται οι 

κανονισμοί της διάταξης για την προστασία από τον κορονοϊό. 

Αμετάβλητη παραμένει η ρύθμιση που ορίζει ότι σε γιορτές αυτού του 

είδους ο αριθμός των συμμετεχόντων περιορίζεται στα 150 άτομα το 

ανώτερο. Για τις γιορτές στις αρχές Οκτωβρίου ισχύει, σε σχέση με την 



προθεσμία υποβολής της δήλωσης, η προστασία της θεμιτής 

εμπιστοσύνης. Από τους διοργανωτές, ωστόσο, απαιτείται να δηλώνουν 

τις εκδηλώσεις το συντομότερο δυνατόν. Αμετάβλητη παραμένει η 

ρύθμιση που ορίζει ότι σε γιορτές αυτού του είδους ο αριθμός των 

συμμετεχόντων περιορίζεται στα 150 άτομα το ανώτερο. 
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Επιπλέον, στη διάταξη εφαρμόζονται τα συμφωνηθέντα της απόφασης 

μεταξύ Ομοσπονδίας και κρατιδίων στις 29 Σεπτεμβρίου 2020 όσον 

αφορά τα ανώτατα όρια των συμμετεχόντων. Αυτό σημαίνει: Σε 

περίπτωση συχνότητας εμφάνισης 35 ή περισσότερων κρουσμάτων σε 

διάστημα 7 ημερών, οι γιορτές σε δημόσιους χώρους πρέπει να 

πραγματοποιούνται με έως και 50 συμμετέχοντες. Αν η συχνότητα 

εμφάνισης ανέρχεται σε 50 κρούσματα, ο αριθμός αυτός μειώνεται στους 

25 συμμετέχοντες. Εξαιρέσεις σε αυτά τα ανώτατα όρια συμμετεχόντων 

μπορούν να επιτρέπονται σε μεμονωμένες περιπτώσεις με την εφαρμογή 

ιδιαίτερων πλάνων υγιεινής και προστασίας από τη μόλυνση. 

Επιπρόσθετα, η Ομοσπονδία και τα κρατίδια αποφάσισαν να 

τιμωρείται με πρόστιμο η αναφορά λανθασμένων στοιχείων 

επικοινωνίας σε καταλόγους, οι οποίοι εξυπηρετούν για την 

ιχνηλασιμότητα – όπως π.χ. σε εστιατόρια. Στη Βόρεια Ρηνανία-

Βεστφαλία, το τυπικό πρόστιμο για καλεσμένους που δηλώνουν ψευδή 

στοιχεία ορίζεται σε 250 ευρώ. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται 

δήλωση για μία γιορτή εκτός του ιδιωτικού χώρου, στην οποία 

αναμένονται τουλάχιστον 50 άτομα, το τυπικό πρόστιμο ορίζεται σε 

500 ευρώ. 

Με μία πρωτοποριακή ρήτρα δίδεται μεγαλύτερη σημασία στα 

συστήματα αερισμού στα πλάνα υγιεινής και προστασίας από τη 

μόλυνση. Εάν κάποιες τεχνικές καινοτομίες καθιστούν περιττά - 

αποδεδειγμένα και αναλόγως πιστοποιημένα - ορισμένα άλλα μέτρα 

προστασίας, από το Υπουργείο Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων μπορούν να εγκρίνονται εξαιρέσεις από τη διάταξη για την 

προστασία από τον κορονοϊό. 

Αυτό το δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο και στον ιστότοπο www.land.nrw  

Γενική υπόδειξη για την προστασία προσωπικών δεδομένων 


