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Αξιότιμε κύριε υπουργέ,  

Διανύοντας ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι και διεκπεραιώνοντας ένα πρωτοφανή όγκο εργασίας , 

ωραρίων και εναέριας κυκλοφορίας, ο κλάδος (ΠΠΑ) έχει καταβάλει τεράστια προσπάθεια  για να 

καλύψει τις λειτουργικές  ανάγκες  των αεροδρομίων  με μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό. 

Μετατάξεις  που ήδη εκκρεμούν  εντός της υπηρεσίας άλλα και  από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα για 

κάλυψη των  τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό  παραμένουν στο συρτάρι. Αντιθέτως, παρατηρούμε  

ολοκλήρωση μετατάξεων σε άλλους μη επιχειρησιακούς κλάδους  της ΥΠΑ ( ΦΕΚ 1897/Γ23-82021). 

Περιμένουμε  τις ενέργειες  του υπουργείου και της Διοίκησης  όπως ήδη έχουμε συμφωνήσει  στις 

συναντήσεις μας.   

Η έναρξη της εκπαίδευσης των  πρώην τηλ/κών/ATSEP χωρίς την προηγούμενη αναπλήρωση με το 

ανάλογο προσωπικό AFISO,  θα γιγαντώσει το πρόβλημα και ο κίνδυνος να κλείσουν αεροδρόμια θα 

γίνει ορατός. 

 Για  μια ακόμη φορά,  ζητάμε μέχρι να αντικατασταθούν οι προς αποχώρηση συνάδελφοι ATSEP να 

μην ξεκινήσει καμία εκπαίδευσή  τους.  Αντιθέτως, να επισπευτεί η ολοκλήρωση των μετατάξεων 

προς τον κλάδο μας  και άμεσα να προκηρυχτούν μέσω ΑΣΕΠ οι νέες προσλήψεις προσωπικού, ώστε 

να ενταχθούν στον προϋπολογισμό της ΥΠΑ για το έτος 2022. 

Σας υπενθυμίζουμε  για μια ακόμη  φορά ότι, το υπάρχον προσωπικό έχει εξαντληθεί- καταπονηθεί 

από την αδιάκοπη  εργασία χωρίς άδειες άλλα και ρεπό . Το πρόβλημα στελέχωσης λειτουργίας 

αεροδρομίων δεν θα μειωθεί κατά τους φθινοπωρινούς – χειμερινούς μήνες.  Αντίθετα θα προκύψουν 

σοβαρά προβλήματα όχι μόνο από κόπωση του προσωπικού άλλα και λόγω εξάντλησης   του ορίου 

ετήσιων μετακινήσεων (120 ημέρες) 

Να προβλεφτεί στο νέο νομοσχέδιο: 

 

- Η θεσμική κατοχύρωση του έργου του AFIS στο κλάδο των AFISO με κατάργηση του άρθρου 70 

του Ν4427/16 και του άρθρου 53 παρ.6 του ΠΔ85/2018 (κατάργηση του έργου του AFIS το 2023). 

 

-Θεσμική  κατοχύρωση  των  αρμοδιοτήτων (AIS-ARO) που με την συμφωνία (Δ/ΥΠΑ/6045/446/28-

2-2014) έχουν ανατεθεί και στον κλάδο μας. 
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-Επιστροφή στον κλάδο των AFISO όλων των αρμοδιοτήτων που παραχωρήθηκαν  με το 

Ν.4427/2016 στον κλάδο των ATSEP  . 

 

Τέλος, άρση  της οικονομικής αδικίας που υπέστη ο κλάδος και αποκατάσταση αυτής. 

 

 

 

 


