
 

 

 

     

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Τουρισμού 

 τον Υπουργό Υγείας  

 τον Υπουργό Οικονομικών 

  

Θέμα: «Στην Κω πτήση Γερμανών γιατρών από 29/6» 

 

Με βάση το επίσημα ανακοινωθέν πρόγραμμα, το απόγευμα της Δευτέρας 29/6 στις 6 

μ.μ., ο υπουργός Τουρισμού βρισκόταν στον αερολιμένα της Κω προκειμένου να 

υποδεχτεί την πρώτη διεθνή πτήση που θα προσγειωθεί σε περιφερειακό αεροδρόμιο της 

χώρας. Πρόκειται για πτήση της αεροπορικής εταιρείας TUI από τη Γερμανία, μετέφερε 

στη χώρα μας 170 ιατρούς, ως δώρο αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης για τη συνεισφορά 

τους στην καταπολέμηση του κορωνοϊού στη Γερμανία. Μαζί με το γκρουπ των ιατρών 

στην Κω γνωρίζουμε πως θα ταξίδευαν επίσης ανώτατα στελέχη της TUI.  

 

Την Τρίτη 30/6 επίσης σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 11 π.μ., ο υπουργός Τουρισμού 

θα ολοκλήρωνε την επίσκεψή του στην Κω μεταβαίνοντας στο Ασκληπιείο, όπου και θα 

παρακολουθούσε την τελετή αναπαράστασης του Όρκου του Ιπποκράτη, η οποία τελικά 

και αναβλήθηκε για να πραγματοποιηθεί τελικά την Τετάρτη 1η Ιουλίου, στις 12.00. 

 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη την κριτική της Deutsche Welle που αναπαράγει 

δημοσίευμα της Build που αναφέρει πως η TUI εκβίασε την ελληνική κυβέρνηση με 

ακύρωση όλων των ταξιδιών της για την απόφαση να παραμένουν σε καραντίνα 36 ωρών 

οι τουρίστες που υποβάλλονται σε έλεγχο, 

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί: 

1. Πόσα άτομα επέβαιναν στη συγκεκριμένη πτήση εκτός των 170 γιατρών; 

2. Τι πρωτόκολλα ακολουθήθηκαν κατά την άφιξή τους στην Κω; 
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3. Δεδομένου πως οι 170 γιατροί ταξίδευαν ως δώρο αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης 

για τη συνεισφορά τους στην καταπολέμηση του κορωνοϊού στη Γερμανία, το 

γερμανικό κράτος είναι αυτό που καλύπτει τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής τους; 

4. Ποιος καλύπτει τα έξοδα διαμονής και ταξιδιού των υπολοίπων επιβατών; 

5. Για ποιο λόγο έπρεπε να ανοίξει το αεροδρόμιο της Κω για πτήσεις εξωτερικού τη 

Δευτέρα 29/6 και όχι την Τετάρτη 1 Ιουλίου, αν όχι για την τελετή του Όρκου του 

Ιπποκράτη που ήταν προγραμματισμένη για 30/6, δεδομένου πως ήταν μια 

ευχαριστήρια πτήση της Γερμανίας σε 170 γιατρούς της;  

6. Γιατί επιβάτες της πτήσης όταν ρωτήθηκαν από έλληνες δημοσιογράφους 

απάντησαν πως η συγκεκριμένη εταιρεία είχε βγάλει σε τιμή προσφοράς πριν λίγες 

μέρες την πτήση γι’ αυτό και την προτίμησαν; 

7. Για ποιο λόγο μετατέθηκε η τελετή για την 1η Ιουλίου αντί την 30η Ιουνίου;  

8. Για ποιο λόγο σε αυτή καθαυτή την εκδήλωση, κρίνοντας από τις φωτογραφίες που 

είδαν το φως της δημοσιότητας δεν τηρήθηκε κανένα μέτρο προστασίας; 

9. Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε η TUI ως ο tour operator για την πρώτη πτήση πριν 

την άρση της 1ης Ιουλίου; 

10. Ποιοι άλλοι tour operators θα φέρουν ταξιδιώτες με ειδικές πτήσεις; 

11. Τι απαντούν τα Υπουργεία στις καταγγελίες των γερμανικών εφημερίδων; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

              Φωτεινή Μπακαδήμα 




