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«Ξεκλειδώνουν» οι 
διεθνείς πτήσεις για 
Γερµανία, Ολλανδία, 
Ηνωµένο Βασίλειο, 
Ισραήλ, Ελβετία, 
Καναδά κ.α. Από 
αύριο αυξάνονται 
και οι πτήσεις 
εσωτερικού 

Αερογέφυρα
µε 14 χώρες

προϋπόθεση υιοθέτησης κοινής γραµµής και ευθυγράµµισης των πρωτοκόλ-
λων ανάµεσα στις χώρες, µε στόχο την εκκίνηση της σεζόν από την 1η Ιουλί-
ου. Βασικό κριτήριο, πάντως, για τη σύναψη διµερών συµφωνιών είναι οι χώ-
ρες να βρίσκονται σε αντίστοιχη επιδηµιολογική κατάσταση.

Την ίδια στιγµή, παράγοντες της αγοράς επισηµαίνουν ότι υπάρχει ενεργό 
ενδιαφέρον από την πλευρά των αεροπορικών εταιρειών αλλά και των tour 
operators να εντάξουν στον προγραµµατισµό τους ελληνικούς προορισµούς 
για τη φετινή σεζόν. «Υπάρχει ζήτηση για το φετινό καλοκαίρι. Προφανώς και 
δεν είναι στα επίπεδα των προηγούµενων ετών, ωστόσο υπάρχει κινητικότη-
τα, η οποία τις επόµενες ηµέρες αναµένεται να µεταφραστεί και σε πτήσεις», 
επισηµαίνουν στη Realnews υψηλόβαθµα στελέχη του χώρου. 

Εντός της επικράτειας
Εξελίξεις αναµένονται από αύριο και στις πτήσεις εσωτερικού. Σύµφωνα µε πλη-
ροφορίες, οι συζητήσεις για τον προγραµµατισµό περισσότερων αεροπορικών 
πτήσεων και για την αύξηση της συχνότητας των δροµολογίων του εσωτερικού 
αναµένεται να ενταθούν από αύριο, ∆ευτέρα, και για τις επόµενες δύο εβδο-
µάδες, όταν θα έχουν απελευθερωθεί πλήρως οι µετακινήσεις στο εσωτερικό 
της χώρας. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η Aegean από αύριο προχωρά σε 
ένα πρώτο βήµα αύξησης των δροµολογίων της προς Ηράκλειο, Χανιά, Θεσ-
σαλονίκη, Αλεξανδρούπολη και σε δεύτερο χρόνο, από τις 25 Μαΐου, αναµέ-
νεται να ενισχυθεί η συχνότητα των πτήσεων προς Ρόδο, Κέρκυρα, Μυτιλήνη, 
Χίο, Σάµο και προς τους υπολοίπους προορισµούς του δικτύου εσωτερικού.

Τα δροµολόγια
Την επανασύνδεση της Ελλάδας µε τον Καναδά σηµατοδοτεί η έναρξη των κα-
θηµερινών πτήσεων της Air Canada µεταξύ Αθήνας - Τορόντο και Αθήνας - Μό-
ντρεαλ από τις 25 Ιουνίου, γεγονός που θα τονώσει την τουριστική ζήτηση από 
την άλλη µεριά του Ατλαντικού. Το αργότερο µέχρι την 1η Ιουνίου αναµένε-

Τ
ην αεροπορική της διασύνδεση µε 14 
χώρες αποκαθιστά σταδιακά η Ελλάδα, 
µετά την άρση των ταξιδιωτικών περιο-

ρισµών, σηµατοδοτώντας την επανεκκίνηση 
του τουρισµού, µε τους µεγάλους παίκτες των 
αεροµεταφορών να ξεκινούν δειλά-δειλά τον 
προγραµµατισµό των δροµολογίων τους τό-
σο στο δίκτυο του εσωτερικού όσο και σε επί-
πεδο διεθνών πτήσεων. Η Γερµανία, η Γαλλία, 
το Ηνωµένο Βασίλειο, η Αυστρία, η Σουηδία, 
η ∆ανία, η Νορβηγία, η Κύπρος, το Ισραήλ, η 
Βουλγαρία, ο Καναδάς, η Ολλανδία, η Τουρ-
κία και η Ελβετία είναι οι πρώτες χώρες προς 
τις οποίες ανοίγει εκ νέου φτερά η Ελλάδα, µε 
πτήσεις που ξεκινούν σταδιακά από τον Μάιο 
µέχρι και τον Ιούλιο.

Οι περισσότερες διεθνείς πτήσεις θα ξεκινή-
σουν από τον Ιούνιο καθώς τότε αναµένεται να 
αρθεί η αναστολή πτήσεων για συγκεκριµένους 
προορισµούς, που επιβλήθηκε από την Υπηρε-
σία Πολιτικής Αεροπορίας. Η τελευταία παρά-
ταση δόθηκε την προηγούµενη Παρασκευή 
και έχει ισχύ έως την 31η Μαΐου.

Το έναυσµα για την επαναφορά των αερο-
πορικών δροµολογίων που σηµατοδοτούν την 
επανέναρξη των ταξιδιών έδωσαν οι κατευθυ-
ντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 
οποία παρακίνησε τα κράτη-µέλη της να ανοί-
ξουν τα µεταξύ τους σύνορα. Στο πλαίσιο αυ-
τό, ως ένα επιπλέον µέτρο ώθησης των διεθνών 
πτήσεων, το υπουργείο Τουρισµού προχωρά 
µε στόχο τη σύναψη διακρατικών συµφωνιών 
άµεσα, κίνηση που θα δώσει µεγαλύτερη ευε-
λιξία στους ισχυρούς των αεροµεταφορών για 
να καταρτίσουν τα δροµολόγιά τους, υπό την 


