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Σταδιακά η επιστροφή των πτήσεων στην Ισπανία 

 

Η σταδιακή επιστροφή στη νέα πραγματικότητα έχει ήδη ξεκινήσει σε ολόκληρη την Ευρώπη, 

χωρίς ακόμη να είναι σαφές το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Ο τουριστικός τομέας, ο οποίος είναι 

ύψιστης σημασίας για την Ισπανία, σχεδιάζει τα μέτρα και τις πρακτικές, προκειμένου να 

λειτουργήσει όσο το δυνατόν πιο παραγωγικά, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των τουριστών.  

Πέραν των προετοιμασιών σε όλο το φάσμα του κλάδου, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια κοκε, 

ιδιαίτερης σπουδαιότητας είναι η επαναλειτουργία των αεροπορικών εταιριών, οι οποίες είναι και 

αυτές που θα μεταφέρουν τους τουρίστες στη χώρα. Όπως έγινε γνωστό, η αεροπορική 

Norwegian δεν θα πραγματοποιήσει πτήσεις στην Ισπανία για ένα έτος, προσθέτοντας επιπλέον 

βάρος και πίεση στον τομέα. Συγκεκριμένα, οι ισπανικές αεροπορικές Iberia και Vueling 

πραγματοποιούν ελάχιστες πτήσεις εντός τρέχοντος μηνός, ενώ αναμένεται να ξεκινήσουν 

περισσότερες από τον Ιούνιο.  

Στον αντίποδα, ορισμένες πτήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει να πραγματοποιούνται, όπως λ.χ. της 

αεροπορικής KLM, η οποία πραγματοποιεί, καθημερινά, πτήσεις στα αεροδρόμια της Μαδρίτης 

και της Βαρκελώνης, δρομολόγια που διαθέτει και η Air France από το Παρίσι. Πέραν αυτών, η 

American Airlines επανασύνδεσε τις Η.Π.Α. με την Ισπανία, μέσω του δρομολογίου της μεταξύ 

του αεροδρομίου Barajas της πρωτεύουσας της Ισπανίας και του Dallas/Fort Worth. Η εν λόγω 

αεροπορική εταιρία συνεργάζεται με την Iberia, παρέχοντας συνδέσεις με την υπόλοιπη Ευρώπη, 

την Αφρική και τη Μέση Ανατολή.  

Επιπροσθέτως, οι SAS και Wizz Air αναμένεται να πραγματοποιούν πτήσεις στην Ισπανία από 

τον επόμενο μήνα, ενώ η Lufthansa, μέσω της Eurowings και Swiss, εξετάζει την υιοθέτηση 

δρομολογίου στη Μαγιόρκα από την 1η Ιουνίου, το οποίο μπορεί να δώσει ώθηση στον τουρισμό, 

που αποτελεί ισχυρό κομμάτι της οικονομίας των Βαλεαρίδων Νήσων. Σημειώνεται ότι τις 

τελευταίες δύο ημέρες δεν έχουν σημειωθεί νέα κρούσματα του κορωνοϊού Covid-19 στο νησί της 

Μαγιόρκα. Επίσης, η γερμανική εταιρία δεν έχει σταματήσει τη σύνδεση της Μαδρίτης κατά τη 

κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ενώ από τον Ιούνιο αναμένεται να την ενισχύσει με 160 αεροπλάνα. 

Όσο για την Ryanair, η οποία αποτελεί την αεροπορική με τις περισσότερες πτήσεις στην Ισπανία 

και είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη Σεβίλλη, έχει ανακοινώσει ότι από 1η Ιουνίου θα επαναφέρει 

το 40% των πτήσεών της, εφαρμόζοντας αυστηρά μέτρα για την προστασία των επιβατών της.  

Από την πλευρά της, η ισπανική κρατική εταιρία διαχείρισης αεροδρομίων, Aena, εξετάζει μέτρα 

για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού στα αεροδρόμιά της, για την προστασία τόσο των 

επισκεπτών όσο και των εργαζομένων στα αεροδρόμια. Μεταξύ άλλων, εξετάζει την εγκατάσταση 

νέων συστημάτων στα μπάνια των αεροδρομίων, προκειμένου οι επιβάτες να μην ακουμπούν τις 

βρύσες κοκε. Επιπλέον, μελετάται η εγκατάσταση εξελιγμένων αεραγωγών για την καλύτερη 

ανανέωση του αέρα σε όλες τις εγκαταστάσεις, ενώ αναμένεται να υπάρχουν αντισηπτικά σε 
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διάφορα μέρη του αεροδρομίου καθώς και ενδείξεις για τη διασφάλιση των αποστάσεων 

ασφαλείας. Παράλληλα, θα μειώσουν τον αριθμό των ατόμων σε όλες τις εγκαταστάσεις, όπως 

τις αίθουσες VIP, τα καταστήματα κοκε, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Η Aena 

εργάζεται σε συνεργασία με το ισπανικό Υπουργείο Υγείας, Κατανάλωσης και Κοινωνικής 

Ευημερίας, το οποίο με τη σειρά του συνεργάζεται στενά και ακολουθεί τις οδηγίες των 

ευρωπαϊκών αρμόδιων αρχών. Οι τελευταίες, από κοινού με την ηγεσία του Οργανισμού 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (EASA), εργάζονται για να συντάξουν τα 

αναγκαία μέτρα και τους τρόπους εφαρμογής των τελευταίων στα αεροδρόμια της Ευρώπης.   
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