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Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Τ.Θ. 73827 Ελληνικό  

Τηλέφωνο: 6973865062 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: psaypa@gmail.com  

 

 

Αρ .Πρ.:  23/12-10-2020 

ΠΡΟΣ: 
1. Αντιπρόεδρο Κυβερνήσεως κ. Πικραμένο Παναγιώτη 
2. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωσταντίνο Αχιλλέα 

Καραμανλή.  

3. Υφυπουργό Μεταφορών και Υποδομών, κ. Ιωάννη 
Κεφαλογιάννη 

4. Διοικητή Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κ. Γεώργιο Δριτσάκο 

 
ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 
Συμμετοχή στην 24ωρη Απεργίας της ΑΔΕΔΥ για την Πέμπτη 15η Οκτώβρη και 

Τρίωρες Στάσεις Εργασίας για την Κυριακή 18η Οκτωβρίου (από 13.30 έως 

16.30) και  

Δευτέρα 19η  Οκτωβρίου (από 7.30 έως 10.30) 

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αερολιμενικών της ΥΠΑ στηρίζει τις απεργιακές κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ και 
συμμετέχει στην 24ωρη απεργία της Πέμπτης 15/10/2020, στηρίζοντας τα δίκαια αιτήματά της, που αποτελούν 
και δικά μας αιτήματα, ενώ παράλληλα, στοχεύοντας:  

1. στην ύπαρξη μιας Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας που θα επιτελεί πραγματικά και επί της ουσίας το 
εποπτικό και κανονιστικό της έργο, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και στην 
επαρκή στελέχωση αυτής,  

2. στον τερματισμό της εφαρμογής της άτυπης μερικής στάσης πληρωμών όλων των εργαζομένων της 
ΥΠΑ, πρωτόγνωρη για τις τελευταίες δύο δεκαετίες, 

ζητούμε από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών: 

 Να εισακουστούν οι προτάσεις μας και να πραγματοποιηθεί ουσιαστικός διάλογος για την 
ικανοποιητική τροποποίηση του νομοσχεδίου που αφορά την λειτουργία της Αρχής Πολιτικής 
Αεροπορίας ώστε, πάνω από όλα, το νομοσχέδιο να εγγυάται την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των 
επιβατών, των αεροδρομίων και γενικότερα των αερομεταφορών με την επαρκή στελέχωσή της, τόσο 
κεντρικά όσο και στα αεροδρόμια. 

 Να καταβληθούν τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους.   
 

Επισημαίνεται ότι στην προκηρυχθείσα απεργία και στις στάσεις εργασίας εφαρμόζεται ο Ν.2224/1994 άρθρο 
10 παρ. 1 και ως εκ τούτου, κατά την διάρκεια αυτής θα παρέχεται το παρακάτω έργο και θα εξυπηρετεί τις 
παρακάτω πτήσεις: 
Α) Πολιτικών και στρατιωτικών α/φών, που υπερίπτανται και διασχίζουν το FIR Αθηνών – Μακεδονίας. 
Β) Ελληνικών και ξένων στρατιωτικών α/φών, που συμμετέχουν σε προγραμματισμένες ασκήσεις. 
Γ) Αεροσκαφών που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης. 
Δ) Νοσοκομειακές πτήσεις. 
Ε) Πτήσεις στις οποίες επιβαίνουν αρχηγοί Κρατών – Πρωθυπουργοί. 
Στ) Πτήσεις που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. 
Ζ) Μεριμνά για την συνεχή και αδιάκοπη λειτουργία των συχνοτήτων κινδύνου, την 
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ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων της Υπηρεσίας και την πρόληψη καταστροφών ή 

ατυχημάτων. 
Επισημαίνουμε  ότι αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της ΥΠΑ να μην επιτρέπει σε τρίτους (π.χ. προσωπικό 
αεροπορικών εταιρειών, προσωπικό ΥΠΑ που δεν απεργεί κλπ.) να εμπλέκονται σε αντικείμενο έργου που 
αποτελεί αρμοδιότητα του προσωπικού που απεργεί. Οι δε επικίνδυνες καταστάσεις που θα δημιουργηθούν, 
σαν συνέπειες της εμπλοκής αυτής, θα βαρύνουν αποκλειστικά την Διοίκηση της ΥΠΑ και όχι βέβαια το 
προσωπικό ασφαλείας. Προς τούτο, θα πρέπει η ΥΠΑ να ενημερώσει εγγράφως όλους τους εμπλεκόμενους, η 
δε παράληψη αυτή θα βαρύνει την Διοίκηση της ΥΠΑ με την ανάλογη ευθύνη. 
Με ευθύνη των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων αποστέλλεται το προσωπικό ασφαλείας, είτε ανά 
ομάδα φυλακής είτε ανά τμήμα, στο email του ΠΣΑΥΠΑ και στη Δ9 κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. 
 

Για το 
Διοικητικό  Συμβούλιο 

      Ο Πρόεδρος                  Ο Γραμματέας 

           
    Εμμανουήλ Καμηλάκης            Γεώργιος  Κασιμάτης 

 

 

 

 


