6 Ιουνίου 2020

Οι αφιλόξενοι δίαυλοι των 13 χωρών και πού δεν
προσγειώνεται η Κύπρος
/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Στην ίδια φάση με την Κύπρο, αυτή των χαλαρώσεων, βρίσκονται μια σειρά από
ευρωπαϊκά κράτη που έχουν να επιδείξουν μια καλή επιδημιολογική εικόνα, μετά
την επιτυχή διαχείριση της έξαρσης του κορωνοϊού.

Για αυτό το λόγο η αρμόδια διυπουργική επιτροπή, συγκατάλεξε τα συγκεκριμένα
κράτη στον κατάλογο της Α΄ κατηγορίας, ώστε οι πολίτες τους να μπορούν να
επισκέπτονται την Κύπρο από τις εννέα Ιουνίου με τεστ κορωνοϊού και από τις 20
Ιουνίου, χωρίς τεστ και χωρίς καραντίνα.
Σημειώνεται πως η λίστα των χωρών είναι δυναμική και δεν αποκλείεται μέχρι τις
αρχές Ιουνίου, όταν και θα τεθεί σε ισχύ να μεταβληθεί και κάποιες επιπλέον
χώρες να ενταχθούν ή κάποιες, λόγω των κακών επιδημιολογικών δεδομένων που
να παρουσιάσουν, ενδεχομένως να αφαιρεθούν.
Πάντως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο τρόπος που αυτές οι χώρες διαχειρίστηκαν
την πανδημία, αλλά κυρίως οι αποφάσεις που έλαβαν, αναφορικά με το άνοιγμα
των συνόρων τους. Βέβαια και σε αυτόν τον τομέα, η κατάσταση παραμένει
ιδιαίτερα δυναμική και οι αποφάσεις των κυβερνήσεων, αλλάζουν μέρα με τη μέρα,
λόγω της ευμετάβλητης κατάστασης.
Μάλιστα, κάποιες χώρες δεν έχουν καταλήξει σε τελικές αποφάσεις, αναφορικά με
το άνοιγμα των αεροδρομίων τους, γεγονός που δυσκολεύει και περιορίζει ακόμη
περισσότερο τη δεξαμενή από την οποία η Κύπρος μπορεί να αντλήσει τουρίστες.
Το ίδιο ισχύει και για τους Κύπριους που ενδεχομένως να προγραμματίζουν να
ταξιδέψουν σε χώρες του συγκεκριμένου καταλόγου κατά την καλοκαιρινή περίοδο.
Δείτε πιο κάτω τις αποφάσεις των χωρών της Α΄ κατηγορίας
Ελλάδα
Τα ελλαδικά σύνορα θα ανοίξουν για τους Κύπριους στις 15 Ιουνίου. Επίσης
ανοίγουν για επιβάτες από τη Γερμανία, το Ισραήλ, τα Βαλκάνια και τα κράτη της
Βαλτικής.
Οι τουρίστες στην Ελλάδα θα εισέρχονται χωρίς τεστ κορωνοϊού και δεν θα
μπαίνουν σε καραντίνα, ενώ το ελληνικό κράτος θα διατηρεί το δικαίωμα να κάνει
δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όποιους επιβάτες επιθυμεί. Επίσημα για όλους
τους προορισμούς τα ελληνικά σύνορα, αναμένεται να ανοίξουν την 1η Ιουλίου.
Μάλτα
H Μάλτα, η οποία παρά την γειτνίαση της με την Ιταλία, έχει να επιδείξει
αξιοζήλευτες επιδόσεις κατά του κορωνοϊού, έκλεισε τα σύνορα της για όλους
τους επιβάτες.
Ωστόσο, λόγω της εξάρτησης της από του τουρισμό, η Κυβέρνηση της χώρας,
αναμένεται να προβεί σε ανακοινώσεις σχετικά με τους κανόνες άφιξης επιβατών

στη χώρα.
Βουλγαρία
Η Βουλγαρία ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει τα σύνορα της με την Σερβία και την
Ελλάδα την 1η Ιουνίου. Μέχρι στιγμής δεν υπήρξαν ανακοινώσεις για τις
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό αναμένεται να γίνει τις προσεχείς ημέρες.
Νορβηγία
Η Νορβηγία έκλεισε τα σύνορα της ωστόσο, άφησε ανοικτά τα αεροδρόμια για την
επιστροφή στη χώρα, όλων όσων εργάζονται στη χώρα.
Το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας κάλεσε τους πολίτες του να μην ταξιδεύουν
εάν δεν είναι απολύτως απαραίτητο μέχρι την 20η Αυγούστου.
Από τις 15 Ιουνίου η Κυβέρνηση, θα ανοίξει τα σύνορά της για τις σκανδιναβικές
χώρες. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες, στις 20 Ιουλίου τα σύνορα της χώρας θα
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συμπεριλαμβάνεται και η Κύπρος.
Αυστρία
Η Αυστρία μέχρι σήμερα έκλεισε τα χερσαία σύνορα της με τη Γερμανία, την
Ιταλία, την Ελβετία, το Λιχτενστάιν, τη Σλοβακία και την Τσεχία.
Η Βιέννη προγραμματίζει να ανοίξει πλήρως τα σύνορα της με τη Γερμανία στις 15
Ιουνίου. Ο Σεμπαστιάν Κουρτς εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι τα σύνορα της
χώρας θα μπορέσουν να ανοίξουν για τις υπόλοιπες χώρες που συνορεύουν με τη
χώρα, περαιτέρω μεταξύ 25 και 31 Μαΐου.
Πάντως για όποιον φτάνει στην Αυστρία με αεροπλάνο, είναι απαραίτητο ένα
πιστοποιητικό, αρνητικό στον κορωνοϊό τουλάχιστον τεσσάρων ημερών.
Σημειώνεται πως η είσοδος στη χώρα επιτρέπεται μόνο σε πολίτες από χώρες που
βρίσκονται εντός Σένγκεν.
Φινλανδία
Τα χερσαία σύνορα της Φινλανδίας θα παραμείνουν κλειστά τουλάχιστον μέχρι τις
14 Ιουνίου. Όσο αφορά της χώρες του Σένγκεν άνοιξαν από τα μέσα Μαΐου.
Σλοβενία
Η Σλοβενία άνοιξε τα σύνορα της για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες από τις 15
Μαΐου. Ο Πρωθυπουργός Γιάνσα, σε δηλώσεις του εξέφρασε την πεποίθηση ότι η
χώρα παρουσιάζει την καλύτερη επιδημιολογική εικόνα της Ευρώπης.
Ουγγαρία

Με βάση τις μέχρις στιγμής επίσημες ανακοινώσεις, η Ουγγαρία θα ανοίξει τα
σύνορα της με τη Ρουμανία και σύντομα με τη Σλοβακία και τη Τσεχία. Ως τώρα
δεν λήφθηκαν τελικές αποφάσεις για επιβάτες από άλλες χώρες.
Ισραήλ
Η Κυβέρνηση του Ισραήλ δεν ανακοίνωσε μέχρι στιγμής επίσημα τους σχεδιασμούς
της για άνοιγμα των αεροδρομίων. Αυτό πάντως που επιβεβαιώθηκε από επίσημα
χείλη, είναι πως η Κύπρος και η Ελλάδα θα ανήκουν στις χώρες για τις οποίες θα
ανοίξουν αρχικά τα αεροδρόμια. Αυτό αναμένεται να συμβεί εντός του Ιουνίου, το
αργότερο την 1η Απριλίου.
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βρίσκονται Ισραηλινοί που επιθυμούν να επαναπατριστούν.
Δανία
Τα σύνορα της χώρας έκλεισαν για όλους τους ξένους επισκέπτες, πλην των
Δανών και των κατοίκων των Νησιών Φαρόε.
Από τις 25 Μαΐου η Δανία επιτρέπει την είσοδο σε μόνιμους κατοίκους των πέντε
σκανδιναβικών χωρών και της Γερμανίας που έχουν κάποια σχέση με τη χώρα,
όπως παραδείγματος χάρη, γονείς, παππούδες, ή για επαγγελματικούς λόγους.
Από τις 29 Μαΐου η χώρα αναμένεται να ανακοινώσει την άρση των προσωρινών
περιορισμών στα σύνορα της.
Γερμανία
Τα γερμανικά σύνορα παραμένουν κλειστά και για να επιτραπεί η είσοδος σε
κάποιο θα πρέπει να συντρέχουν σημαντικοί λόγοι.
Πάντως τόσο τα χερσαία σύνορα όσο και οι αεροπορικές αφίξεις από την Ιταλία
και την Ισπανία θα παραμείνουν μπλοκαρισμένες μέχρι τις 15 Ιουνίου.
Οι Ευρωπαίοι σήμερα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα γερμανικά αεροδρόμια μόνο
για πτήσεις transit. Η Γερμανία θα επιτρέπει τα ταξίδια των πολιτών της εκτός
χώρας και την άφιξη Ευρωπαίων επιβατών μετά τις 15 Ιουνίου.
Σλοβακία
Από χθες η Σλοβακία άνοιξε τα σύνορα της, με περιορισμούς, στους κατοίκους της
Τσεχίας και της Ουγγαρίας, διατηρώντας όμως κάποιους περιορισμούς. Η
καραντίνα ισχύει για όλους όσους εισέρχονται στην χώρα, εκτός και αν θα
παραμείνουν για λιγότερο από 48 ώρες.
Λιθουανία

Η χώρα της Βαλτικής άνοιξε από τις 15 Μαΐου τα σύνορα της με την Εσθονία και
τη Λετονία. Με βάση τις ανακοινώσεις από τις 31 Μαΐου θα γίνονται δεκτή και
επιβάτες από την Πολωνία που εισέρχονται στη χώρα για δουλειές ή για σπουδές.
Παραμένει άγνωστο πότε θα ανοίξουν τα σύνορα για πολίτες άλλων ευρωπαϊκών
χωρών.
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