
Τουρκία: Άρση περιοριστικών μέτρων για τον τουρισμό και πολιτική για τη διεξαγωγή                          
                διαγνωστικών τεστ 
 
Η Τουρκία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που καθυστέρησαν να λάβουν μέτρα 
καταπολέμησης της εξάπλωσης του COVID-19. Ως εκ τούτου, ο αριθμός κρουσμάτων είναι 
ιδιαίτερα υψηλός, ενώ σε υψηλά επίπεδα, αντιστοίχως, κινείται και ο αριθμός των θυμάτων 
από την πανδημία. 
 
Η εξέλιξη αυτή έχει πλήξει την εικόνα της Τουρκίας ως τουριστικό προορισμό, ενώ η 
καθυστερημένη λήψη μέτρων συνεπάγεται, ευλόγως, μεταγενέστερη έναρξη της τουριστικής 
περιόδου σε σχέση –τουλάχιστον- με άμεσα ανταγωνιστικούς προορισμούς. 
 
Σε γενικές γραμμές, η Τουρκία δεν έχει εκπονήσει, ακόμη, ένα ολοκληρωμένο προγραμματικό 
πλαίσιο για τη φετινή τουριστική περίοδο, με εξαίρεση την υποκατηγορία του ιατρικού 
τουρισμού και τη θέσπιση ενός γενικού πλαισίου πιστοποιήσεων για τη λειτουργία των 
ξενοδοχειακών μονάδων κατά την καλοκαιρινή περίοδο. 
 
Ιδιαίτερη μέριμνα, από τις μέχρι σήμερα εξαγγελίες, φαίνεται να αποδίδεται στη διατήρηση 
των ισχυρών μεριδίων αγοράς στις τουριστικές αγορές της Ρωσίας (7 εκ. τουρίστες ετησίως) 
και Γερμανίας (5 εκ. τουρίστες) με πενιχρά όμως αποτελέσματα για την ώρα, καθώς οι Αρχές 
αμφότερων χωρών εμφανίζονται επιφυλακτικές ως προς την προοπτική άμεσης έναρξης των 
τουριστικών συνδέσεων με την Τουρκία.  
 
Αντίστοιχο ενδιαφέρον επιδεικνύουν οι τουρκικές Αρχές στην προβολή των –παραδοσιακά- 
δημοφιλών τουριστικών προορισμών, όπως η Αττάλεια και το Μπόντρουμ, ως υγειονομικά 
ασφαλών, καθώς και στη διατήρηση των υφιστάμενων μορφών τουρισμού, κυρίως του all-
inclusive, με  τις απαραίτητες προσαρμογές στα νέα δεδομένα. 
 
Εν ολίγοις, το γεγονός ότι η Τουρκία δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που 
αντιμετώπισαν με επιτυχή τρόπο την εξελισσόμενη πανδημία,  έχει ως αποτέλεσμα η χώρα να 
ακολουθεί, τρόπον τινά, τις εξελίξεις στο τουριστικό τοπίο, μη όντας σε θέση να τις καθορίσει, 
παρά τις έντονες προσπάθειες των εδώ Αρχών. 
 
Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, τα ερωτήματα που τίθενται στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, 
επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 
 
 

I. Ημερομηνίες απελευθέρωσης αφίξεων-αναχωρήσεων ξένων επισκεπτών 
 
Η έναρξη της τουριστικής περιόδου τοποθετείται χρονικά στα μέσα Ιουνίου, οπότε και 
αναμένονται οι πρώτες αφίξεις ξένων επισκεπτών.  
 



Επισημαίνεται ότι στο διάστημα από 10 έως και 15 Ιουνίου, ο εθνικός αερομεταφορέας της 
Τουρκίας (Turkish Airlines) θα επανεκκινήσει  τα διεθνή δρομολόγια του, με τις εσωτερικές 
πτήσεις να ξεκινούν εκ νέου στις 4 Ιουνίου, σύμφωνα με τον υπάρχοντα προγραμματισμό. 
 
 

II. Διάκριση σε ομάδες χωρών με εξειδίκευση μέτρων 
 
Δεν υφίσταται, μέχρι στιγμής, σαφής διάκριση σε ομάδες χωρών με αντίστοιχη εξειδίκευση 
μέτρων.  Αναφοράς χρήζει πάντως ότι ο Υπουργός Τουρισμού της Τουρκίας, κ. Mehmet Ersoy, 
απεύθυνε επιστολή, στις 8 τρέχοντος, προς 70 ομολόγους του, στην οποία προέβαλλε τα μέτρα 
που επεξεργάζεται η χώρα του στο υγειονομικό πεδίο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ασφαλής και απρόσκοπτη διαμονή των αλλοδαπών τουριστών. Στην ίδια επιστολή, ο κ. Ersoy, 
απευθυνόμενος προς τους ομολόγους του, ζητά τον από κοινού καθορισμό ημερομηνίας 
έναρξης των εκατέρωθεν αεροπορικών πτήσεων. 
 
Σημειώνεται ότι μεταξύ των αποδεκτών της επιστολής ήταν και ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Χ. 
Θεοχάρης, με τον οποίο μάλιστα ακολούθησε τηλεφωνική συνομιλία στις 18/5 όπου 
συζητήθηκαν θέματα όπως ο τουρισμός yachting και η από κοινού προβολή του, χωρίς πάντως 
να προκύπτει συγκεκριμένη ημερομηνία επανέναρξης των αεροπορικών πτήσεων. 
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πάντως, φαίνεται να αποδίδεται στις αναδυόμενες τουριστικές αγορές, 
με έμφαση στις ασιατικές χώρες και δη σε Κίνα και Νότια Κορέα, με τις οποίες εγχώριοι φορείς 
και παράγοντες του τουρισμού φέρεται να βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για την 
προσέλκυση ικανού αριθμού επισκεπτών στην Τουρκία. 
 
 
III. Διενέργεια διαγνωστικού τεστ  

 
Η διενέργεια διαγνωστικού τεστ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση. Οι ξένοι επισκέπτες 
τουρίστες ή μη) θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τη διαγνωστική εξέταση είτε 
πριν την άφιξη τους στην Τουρκία ( κατά μέγιστο 48 ώρες προ της αφίξεως τους) είτε κατά την 
άφιξη τους στις πύλες εισόδου (αεροδρόμια, λιμάνια, μεθοριακούς σταθμούς) σε ειδικά 
κέντρα ελέγχου που έχουν στηθεί για το σκοπό αυτό. Σημειώνεται ότι το  απαιτούμενο τέστ 
είναι μοριακού τύπου (PCR), ενώ οι εξεταζόμενοι θα υποχρεούνται  σε καταβολή αντιτίμου για 
τη διενέργεια του. 
 
Με βάση τα όσα είναι έως σήμερα γνωστά, οι αλλοδαποί τουρίστες θα ελέγχονται και κατά την 
άφιξη τους στα τουριστικά καταλύματα διαμονής τους, όπου θα ελέγχεται η θερμοκρασία 
τους. Όσοι εμφανίζουν συμπτώματα συναφή με τον COVID-19 θα εξετάζονται από ειδικό 
ιατρικό προσωπικό και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα παραπέμπονται για νοσηλεία στα κατά 
τόπους ορισμένα νοσηλευτικά ιδρύματα.  
 


