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Έναρξη πιλοτικού προγράμματος για την άφιξη Γερμανών τουριστών στις 

Βαλεαρίδες Νήσους 

 
Η Κοινότητα των Βαλεαρίδων Νήσων ανακοίνωσε την εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος 

για την άφιξη Γερμανών τουριστών στα νησιά τους, προκειμένου να μειωθεί ο οικονομικός 

αντίκτυπος εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. Σημειώνεται ότι ο τουρισμός αποτελεί τον 

σημαντικότερο τομέα της Κοινότητας καθώς συμβάλει στο 35% του ΑΕΠ της, ενώ κατά τους 

μήνες του Ιουλίου και Αυγούστου, απορροφά το ένα τέταρτο του συνόλου των τουριστών στην 

Ισπανία. Δεδομένου ότι η χώρα αναμενόταν να ανοίξει τα σύνορά της την 1η Ιουλίου, η ανωτέρω 

επιτάχυνση επιτρέπει την γρηγορότερη επανεκκίνηση του τουρισμού στις Βαλεαρίδες Νήσους, 

καθώς οι Γερμανοί αποτελούν άνω του ήμισυ του συνόλου των τουριστών στην Κοινότητα.  

Το σχέδιο έχει εγκριθεί από το εδώ Υπουργείο Υγείας, Κατανάλωσης και Κοινωνικής Ευημερίας 

και αναμένεται να προσελκύσει 10.900 Γερμανούς μεταξύ 15 και 29 Ιουνίου, υπό τον όρο ότι η 

ελάχιστη διαμονή θα ξεπερνά τις τέσσερεις ημέρες. Στις κρατήσεις και τις μεταφορές 

δραστηριοποιούνται τρία μεγάλα ταξιδιωτικά πρακτορεία, TUI, DER Touristik και Schauinsland-

Reisen, ενώ διάφορες αεροπορικές εταιρίες θα συνδέουν τις Βαλεαρίδες με τη Γερμανία. Η 

ισπανική Iberia έχει ανακοινώσει τη σύνδεση μεταξύ των Βαλεαρίδων και γερμανικών πόλεων, 

ενώ η Negueruela έχει ήδη κλείσει τις πρώτες 1.000 θέσεις για τις ημέρες 15 και 17 Ιουνίου. 

Σύμφωνα με τον οικονομικό τύπο, τη σημαντικότερη συμβολή θα έχει η TUI, καθώς υπήρξε σε 

συνεχή επαφή με την Κοινότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της καραντίνας ενώ ήταν και η πρώτη με 

την οποία οι Βαλεαρίδες Νήσοι υπέγραψαν συμφωνία.  

Η Κυβέρνηση της Κοινότητας συνεκτίμησε ότι η Γερμανία βρίσκεται σε παρόμοια επιδημιολογική 

κατάσταση σε ό,τι αφορά την πανδημία, αφού τα κρούσματα σε αυτήν είναι 6 ανά 100.000 

κατοίκους ενώ, αντίστοιχα, για τις Βαλεαρίδες Νήσους ο αριθμός αυτός είναι 5 ανά 100.000 

κατοίκους. Επομένως, μεταξύ των όρων δεν συμπεριλαμβάνεται η εξέταση των ταξιδιωτών με 

τεστ από τη χώρα επιβίβασης. Τα μέτρα, τα οποία έχουν ληφθεί, αφορούν τη λήψη της 

θερμοκρασίας από τη χώρα επιβίβασης, την συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου στο 

αεροπλάνο καθώς και την καταχώρηση των δεδομένων επικοινωνίας τους, σε περίπτωση 

ανάγκης.  

Αντίστοιχα, στην άφιξή τους στις Βαλεαρίδες Νήσους, οι Γερμανοί ταξιδιώτες θα λαμβάνουν 

μήνυμα με οδηγίες ασφαλείας καθώς και τα απαραίτητα τηλέφωνα σε περίπτωση που 

διαπιστώσουν πιθανό κρούσμα του Covid-19. Σε όσους επιβάτες παρουσιαστούν συμπτώματα, 

θα γίνεται έλεγχος με τεστ PCR και εάν αυτό βγει θετικό, ο ασθενής θα μεταφέρεται σε 

συγκεκριμένο κατάλυμα, το οποίο έχει ήδη μισθώσει η Κυβέρνηση της Κοινότητας. Για την 

ανίχνευση τυχόν επαφών με άλλα άτομα και την χαρτογράφηση της πορείας του ιού, έχουν 

προσληφθεί 150 άτομα, προκειμένου η ιχνηλάτηση να είναι ταχεία και αποτελεσματική.  

Σημειώνεται ότι η Κοινότητα, προς το παρόν, δεν σχεδιάζει την αποδοχή Βρετανών τουριστών, 

οι οποίοι επίσης αποτελούν μεγάλο ποσοστό επί του συνόλου, καθώς η χώρα αυτή βρίσκεται σε 
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χειρότερη επιδημιολογική κατάσταση. Ο Ισπανός Υπουργός Υγείας, Κατανάλωσης και 

Κοινωνικής Ευημερίας, κ. Salvador Illa, κάλεσε και άλλες Κοινότητες να προβούν σε παρόμοιες 

τακτικές, οι Κανάριες Νήσοι όμως, στις οποίες ο τουρισμός έχει παρόμοια βαρύτητα, προς το 

παρόν, δεν έχουν ανταποκριθεί.                            
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