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                        Οι Βαλεαρίδες Νήσοι στην πράσινη λίστα του Ην. Βασιλείου 

Σε συνέχεια της απόφασης του Ην. Βασιλείου να μην επιτρέψει στους πολίτες του να ταξιδεύουν 

στην Ευρώπη, χωρίς υποχρεωτική καραντίνα με την επιστροφή τους, στις 24 Ιουνίου, η 

κατάσταση μεταβλήθηκε για τρία νησιά. Συγκεκριμένα, η Μάλτα, η Μαδέρα της Πορτογαλίας και 

οι Βαλεαρίδες Νήσοι της Ισπανίας εξαιρέθηκαν από τον προαναφερόμενο κανόνα και μπήκαν 

στην «πράσινη λίστα» για τους Βρετανούς τουρίστες.  

‘Οσοι Βρετανοί επιθυμούν να επισκεφθούν τις Βαλεαρίδες Νήσους, Μαγιόρκα, Μενόρκα, Ίμπιζα 

και Φορμεντέρα, δε χρειάζονται να έχουν στην κατοχή τους αρνητικό τεστ PCR κατά την άφιξή  

τους σε αυτές, εφόσον δεν έχουν επισκεφτεί άλλο κράτος 14 ημέρες πριν την άφιξη. Στην 

επιστροφή τους στο Ην. Βασίλειο δεν θα είναι υπόχρεοι καραντίνας, εντούτοις θα πρέπει να 

κάνουν δύο τεστ PCR κατά την επιστροφή τους. Το μέτρο έχει ισχύ από τις 30 Ιουνίου και 

αναμένεται να δώσει σημαντική ανάσα στον τουριστικό τομέα των νήσων αυτών, οι οποίες 

εξαρτώνται σημαντικά από τους Βρετανούς επισκέπτες;.  

Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες όπως η TUI  και Jet2, έχουν ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες και την 

παροχή πακέτων διακοπών στις ισπανικές ανωτέρω νήσους, με τις αεροπορικές να αυξάνουν 

τις πωλήσεις τους. Οίκοθεν νοείται ότι στον συγκεκριμένο αγώνα συμμετέχουν και οι ισπανικές 

ξενοδοχειακές, όπως η Meliá, Barcelo, Riu και Iberostar, δεδομένου ότι στις Βαλεαρίδες υπάρχει 

πληθώρα ξενοδοχείων, εν αντιθέσει με τη Μάλτα και τη Μαδέρα. Τα οικονομικά οφέλη για την 

ισπανική Αυτόνομη Κοινότητα αναμένεται να βελτιώσουν την αρνητική κατάσταση, που 

παρατηρείται, εξαιτίας της πανδημίας και της έλλειψης τουριστών, κυρίως, Βρετανών.  

Σημειώνεται ότι οι Κανάριες Νήσοι, Αυτόνομη Κοινότητα, στην οποία ο τουρισμός συμβάλλει 

επίσης σε μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ της, δεν περιλαμβάνονται στην «πράσινη λίστα» του Ην. 

Βασιλείου. Αυτό οφείλεται στην επιδημιολογική κατάσταση, η οποία έχει επιδεινωθεί κατά τις 

τελευταίες εβδομάδες, με αποτέλεσμα να καταγράφουν υψηλότερα νούμερα ανά 100.000 

κατοίκους από την υπόλοιπη Ισπανία. Μάλιστα, από το Σάββατο 26 Ιουνίου, αυξάνει τα 

περιοριστικά μέτρα, κλείνοντας την εστίαση στις 23:00 και επιτρέποντας, ως μέγιστο αριθμό, τα 

τέσσερα άτομα ανά τραπέζι.  

Παρά τη θετική είδηση και το μήνυμα αισιοδοξίας για την Ισπανία, η μετάλλαξη Δέλτα του 

κορωνοϊού SARS-CoV-2 απειλεί την Ευρώπη, καθώς εντός των επόμενων εβδομάδων 

αναμένεται μία έξαρση του ιού στη γηραιά ήπειρο. Εξαιτίας αυτού, Γαλλία και Γερμανία φαίνεται 

να ζητούν τη λήψη αυστηρότερων μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που μπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά τις χώρες του νότου, όπως Ισπανία και Ελλάδα, οι οποίες ευελπιστούν στη μεγαλύτερη 

δυνατή επισκεψιμότητα τους δύο τελευταίους μήνες του καλοκαιριού.                                                                        
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