
 

 

 

     

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Τουρισμού 

 τον Υπουργό Υγείας 

 τον Υπουργό Οικονομικών 

  

Θέμα: «Στη Ρόδο πτήση από Σουηδία παρά την απαγόρευση» 

 

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Ρόδο με την έναρξη των αεροπορικών αφίξεων από 

εξωτερικό όταν στο νησί έφθασε πτήση από τη Σουηδία, χώρα που δεν είναι στη λίστα 

κρατών που έχουν πάρει το "πράσινο" φως. 

 

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι επρόκειτο για πτήση με ειδική άδεια, καθώς 

μεταφέρει δημοσιογράφους και παράγοντες του τουρισμού, προκειμένου να δουν δια 

ζώσης τα υγειονομικά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στη χώρα μας. 

 

Ωστόσο, όπως φαίνεται οι επιβάτες που κατέβηκαν από το αεροπλάνο ήταν τουρίστες και 

μάλιστα οικογένειες με παιδιά, που ήρθαν στη χώρα μας για διακοπές και όχι 

δημοσιογράφοι, όπως δήλωσαν οι ίδιοι οι τουρίστες στα ΜΜΕ. 

 

Σύμφωνα με τους ταξιδιώτες, οι πτήσεις από τη Σουηδία επιτρέπονται κανονικά, με 

αρκετούς από αυτούς να έχουν κλείσει τα εισιτήριά τους καιρό πριν, ενώ όπως δήλωσαν 

δεν έχουν ενημερωθεί και για την 24ωρη καραντίνα που πρέπει να τηρήσουν στο 

ξενοδοχείο τους. 

 

Να σημειωθεί ότι το Υπουργείο διευκρίνισε ότι δίνονται αρκετές ειδικές άδειες σε πτήσεις, 

προκειμένου να δουν δημοσιογράφοι και παράγοντες του τουρισμού τρίτων χωρών πως η 

Ελλάδα είναι ασφαλής χώρα και να προσελκύσουν ξένους τουρίστες και τόνισε πως αυτό 

που απαγορεύεται προσωρινά είναι οι απευθείας πτήσεις. Με άλλα λόγια, ένας Σουηδός ο 

οποίος έρχεται μέσω μιας άλλης χώρας, επιτρέπεται να έρθει στη χώρα μας και να κάνει 

τις διακοπές του. 
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Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο αφενός ότι πριν από λίγο η DTS Hellas, μέλος 

του μεγάλου γερμανικού tour operator Der Touristik Group, προχώρησε σε καταγγελία 

κατά του υπουργείου Τουρισμού και του υπουργού κ. Χάρη Θεοχάρη για διακριτική 

μεταχείριση του ανταγωνιστικού tour operator TUI και αφετέρου την κριτική του Deutsche 

Welle που αναπαράγει δημοσίευμα της Build που αναφέρει πως η TUI εκβίασε με 

ακύρωση όλων των ταξιδιών της, την ελληνική κυβέρνηση για την απόφαση να 

παραμένουν σε καραντίνα 36 ωρών οι τουρίστες που υποβάλλονται σε έλεγχο, 

 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Τελικά τι ισχύει; Οι επιβάτες ήταν επαγγελματίες στο χώρο του μάρκετινγκ και 

δημοσιογράφοι ή τουρίστες όπως οι ίδιοι δήλωσαν;  

2. Ποια ακριβώς ήταν η συμφωνία της χώρας μας με τη Σουηδία για την άρση του 

εμπάργκο που υπάρχει; 

3. Ποια η συμφωνία με την TUI για να πάρει ειδική άδεια; 

4. Ισχύουν οι καταγγελίες του Γερμανικού Τύπου περί εκβιασμού της κυβέρνησης από 

την TUI; 

5. Υπήρξε υγειονομικός έλεγχος των επιβατών από την χώρα προορισμού τους 

δεδομένου του εμπάργκο που ακόμα υπάρχει για τη Σουηδία; 

6. Τι απαντά η Κυβέρνηση στις καταγγελίες για διακριτική και ευνοϊκή μεταχείριση του 

tour operator TUI; 

7. Σε ποιες άλλες χώρες δίνονται ειδικές άδειες για πτήσεις και τι περιλαμβάνει η 

συμφωνία με αυτές; 

8. Σε ποιους άλλους tour operators έχει δοθεί άδεια ειδικών πτήσεων; 

9. Τι ισχύει με την καραντίνα των επιβατών της πτήσης; Ποιο το πρωτόκολλο; 

10. Είχαν ενημερωθεί ή όχι για τη διαδικασία 24ωρης καραντίνας στο ξενοδοχείο τους 

που υπάρχει στη χώρα μας; 

11. Για ποιο λόγο απαγορεύονται μόνο οι απευθείας πτήσεις από Σουηδία και όχι 

εκείνες που γίνονται μέσω άλλης χώρας; Το εμπάργκο δεν αφορά την είσοδο στη 

χώρα μας κατοίκων της Σουηδίας εν γένει; Ποια η διαφορά της απευθείας με την 

τράνζιτ πτήση αφού μιλάμε για ανθρώπους που όλοι ξεκίνησαν από Σουηδία; 



 

 

12. Πόσα άτομα επέβαιναν στην πτήση και πόσοι ήταν οι δημοσιογράφοι και όσοι είχαν 

προηγούμενη έγκριση από την Κυβέρνηση; 

13. Ποιος ήταν ο προϋπολογισμός για την προωθητική αυτή πτήση όπως 

παρουσιάζεται και τι ακριβώς περιλαμβάνει εκτός των πτήσεων πχ διαμονή για 

πόσα άτομα και πόσες μέρες; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

              Φωτεινή Μπακαδήμα 




