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 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ   
              ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ            
     ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                                     
               Τ.Θ.80444 -185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ             
          ΤΗΛ.210-9972235  ΦΑΞ.210-9960953     Αθήνα : 19-11-2020 
    E-mail:  teleunigr@gmail.com        Aρ.πρωτ: 046 
    Website: www.fiso.gr 
          

Προς:   - τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών  
                       κ. Κων. Καραμανλή 
              - τον  Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών 
                         κ. Ιωαν. Κεφαλογιάννη 
               - τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών 
                        κ. Νικ. Σταθόπουλο 
                -  τον Διοικητή Υ.Π.Α., κ. Γ. Δριτσάκο 
                -  τον Υποδ/Υ.Π.Α  κ. Ζ. Ταμπακίδη  

      
                                                  Κοιν.:    - ΓΔΦΠΥΑΝ- ΓΔΔΥ – ΓΔΑΜ-ΥΠΑ/Δ5                                             

                                                                                                   - ΥΠΑ/Δ21 –ΥΠΑ/Δ22-ΥΠΑ/Δ15-ΥΠΑ/Δ9-ΥΠΑ/Δ20 
                                                                                                    -ΠΣΕΑ- KΕΠΑΘΜ /Α3 -ΔΑΑ/Δ/ΤΛ                                                                          
                                                                                                   - ΑΔΕΔΥ – Μέλη – ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ-ΜΜΕ 
            Ο Ρ Θ Η  Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η                         

 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
      

     Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τηλεπικοινωνιακών ΥΠΑ ανακοινώνει την  απόφαση του Δ.Σ της 

 19-11-2020  και προκηρύττει 24ωρη απεργία την Πέμπτη 26/11/2020 από 00:01 εως 24:00 συμμετέχοντας 

στην απεργία της ΑΔΕΔΥ και μία τετράωρη στάση εργασίας την Παρασκευή 27/11/2020 από 10:00 εως 

14:00. Οι αναφερόμενες ώρες είναι τοπικές. 

                                            Α Π Ε Ρ Γ Ο Υ Μ Ε 
 
Διεκδικώντας: 

  1)  Την κατάργηση του άρθρο 70 του ν.4427/16 και την προσθήκη του στις καταργούμενες διατάξεις 

του σχεδίου νόμου του ΥΠΜΕ με τίτλο «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής 

Αεροπορίας, ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών». 

 
2)   Επιμένουμε στην άρση της άδικης αφαίρεσης εισοδήματος μας, προς όφελος ήδη καλύτερα 

αμειβόμενων υπαλλήλων, μέσω της μείωσης της αποζημίωσης Eurocontrol άρθρα 34 και 34α  του ν2682/99 

και ζητάμε την επαναφορά του ποσοστού που αναλογεί στον κλάδο μας Πληροφοριών Πτήσεων (AFISO) 

ΠΕ3-ΤΕ3 και ΙΔΑΧ, στο 6% από 4% που περιγράφεται στο υπό κατάθεση Σχέδιο Νόμου, Άρθρο 43 παρ. 2. 
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     3)   Η ΥΠΑ να παραμείνει αυτοτελής Δημόσια υπηρεσία έχοντας Οικονομική και Διοικητική αυτοτέλεια. 
 
     4)  Την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου για τα ζητήματα που ήθελε προκύψουν στην λειτουργία της ΥΠΑ 
μέσω των προτεινόμενων ρυθμίσεων  στο σχέδιο νόμου. 

 
                

 

 - Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Ν.2224/1994 άρθρο 10 παρ.1 καταργούνται οι διατάξεις των 

άρθρων 1,2,3,4,5 και6 του Ν.1915/1990 και ως εκ τούτου ο ΠΣΤΥΠΑ ,με επίγνωση της ευθύνης του ως 

οργάνου και εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία και το Ν.1264/1982,κατά την διάρκεια της απεργιακής 

κινητοποίησης θα παρέχει το παρακάτω έργο και θα εξυπηρετεί τις παρακάτω πτήσεις: 

Α) Πολιτικών και στρατιωτικών α/φών, που υπερίπτανται και διασχίζουν το  FIR   Αθηνών – 

     HELLAS UIR. 

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) Μέριμνα για την συνεχή και αδιάκοπη λειτουργία των συχνοτήτων κινδύνου, την ασφάλεια των 

εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων την Υπηρεσίας και την πρόληψη καταστροφών η ατυχημάτων. 

  -Οι Τηλεπικοινωνιακοί Υπάλληλοι (νυν Πληροφοριών Πτήσεων) που είναι προσωπικό ασφαλείας παρέχουν 

το παρακάτω έργο : 

-  Μεταβίβαση ολόκληρο το 24ώρο τηλεγραφημάτων και σχεδίων πτήσεων στο ΚΕΝΑ ,καθώς και η 

μεταβίβαση τηλεγραφημάτων και NOTAMS που έχουν αποδέκτη την Τουρκία . 

- Τηλεπικοινωνιακή εξυπηρέτηση , βάσει των εκάστοτε υπηρεσιακών διαδικασιών και εντολών, των πτήσεων 

που θα εκτελούνται κατά το παρόν. 

- Συνεχής και αδιάκοπη ακρόαση επί των συχνοτήτων κινδύνου 121.5 ΜΗΖ , όπου εκτελείτε το συγκεκριμένο 

έργο. 

- Παρέχεται  υπηρεσία AFIS σε όσες περιφερειακές μονάδες προβλέπεται το συγκεκριμένο έργο και  για τις 

κατηγορίες των πτήσεων που αναφέρονται παραπάνω. 

 -Το προσωπικό ασφαλείας των Κινητών Αεροναυτικών Τηλεπικοινωνιών θα πραγματοποιεί συνεχή και 

αδιάκοπη ακρόαση σε όλες τις προβλεπόμενες πτήσεις ,στις συχνότητες 5637 και 2989 ΚΗΖ. 

- Επιπροσθέτως γνωστοποιούμε στους Αεροναυτιλλόμενους μέσω της συχνότητας VOLMET 127.80 MHZ 

στην Ελληνική και Αγγλική την ακολουθητέα διαδικασία σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και πρότυπα 

προκειμένου να εξυπηρετηθούν. 
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Π .Χ  

ΕΛΛΗΝΙΚΑ : ΕΔΩ ΑΘΗΝΑΙ VOLMET (δις) 

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ 

24ώρη ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΗΗΩΩΑΑ ΕΩΣ ΗΗΩΩΑΑ. 

ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΑΣ ΑΚΡΟΩΜΕΘΑ ΣΤΙΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ 122.85 ΜΗΖ 5637 ΚΑΙ 2989 

ΚΗΖ. 

     ΑΓΓΛΙΚΑ :  THIS IS ATHINAI VOLMET(δις) 

      PERSONNEL OF MOBILE AERONAUTICAL SERVICE IS ON WORK SUSPENSION 

      (OR ON STRIKE ) FROM DDHHMM TILL DDHHMM 

      FOR YOUR INFORMATION WE KEEP WATCHING ON 122,85 MHZ 5637 AND 2989     

      KHZ.  

Η σχετική αγγελία (NOTAM) θα πρέπει να είναι σαφής και απαγορευτική για α/φη που δεν εμπίπτουν 

στα παραπάνω και προς αποφυγή προβλημάτων που θα ανακύψουν στην λειτουργία των αεροδρομίων κατά 

την διάρκεια της απεργιακής κινητοποίησης ,για την διασφάλιση των οποίων και σύμφωνα με τα παραπάνω 

είναι υπεύθυνη η ΥΠΑ.  

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
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