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                                                    Προς:Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κ. Καραμανλή 

 

                                                                Κοιν: 

                                                                     Γ.Γ. Μεταφορών, κ. Γ. Ξιφαρά 

                                                                     Διοικητή ΥΠΑ, κ. Γ. Δριτσάκο 

                                                                     Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας ΥΠΑ, κ. Ζ. Ταμπακίδη 

                                                                      Υποδιοικητή Αερολιμένων ΥΠΑ, κ. Β. Βρεττό, Μέλη 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

   Επανερχόμαστε σε συνέχεια των από 28-7-2021, 04-8-2021 και 15-9-2021 επιστολών μας.  Έχουμε τονίσει 

και αναφέρει τα σοβαρά και σημαντικά προβλήματα της λειτουργίας των αερολιμένων της χώρας, ειδικά των 

περιφερειακών, λόγω της τραγικής έλλειψης προσωπικού του κλάδου AFIS. Προβλήματα τα οποία είναι άμεσα 

συνυφασμένα και άπτονται της ασφάλειας των πτήσεων, άλλα και της λειτουργίας των αερολιμένων.  

Με τη λήξη της θερινής περιόδου τα προβλήματα δεν απαλύνονται αλλά εντείνονται. Επισημαίνουμε και πάλι: 

1. Τη φυσική εξάντληση του προσωπικού AFIS το οποίο, λόγω κόπωσης, εργάζεται στα όρια της φυσικής 

του αντοχής. 

2. Το γεγονός ότι η σημαντική πλειοψηφία των εξουσιοδοτημένων  προς μετακίνηση  υπαλλήλων έχει 

εξαντλήσει το όριο των προβλεπόμενων 120 ημερών .    

3. Η πλειοψηφία των υπαλλήλων δεν έχει λάβει την κανονική άδεια που δικαιούται αλλά ούτε και τα 

προβλεπόμενα ρεπό.  

4. Μέχρι τέλος του έτους συνταξιοδοτούνται 11 συνάδελφοι.  

5. Σας υπενθυμίζουμε ότι στους αερολιμένες Καστελόριζου, Λέρου, Αστυπάλαιας, Κυθήρων και Σύρου 

δεν υπηρετεί κανείς εξουσιοδοτημένος υπάλληλος AFIS και η λειτουργία τους καλύπτεται από 

συνεχείς μετακινήσεις – αποσπάσεις. Στους αερολιμένες Μήλου, Νάξου, Ικαρίας, Κοζάνης, Κάσου  και 

Καστοριάς υπηρετεί μόνο ένας εξουσιοδοτημένος υπάλληλος AFIS καθιστώντας τη λειτουργία τους 

σε κίνδυνο λόγω απρόβλεπτου επεισοδίου (χαρακτηριστική η περίπτωση του αερολιμένα Ικαρίας το 

περασμένο καλοκαίρι).  

6. Η λειτουργία των τμημάτων των υπολοίπων Αερολιμένων (εκτός AFIS) καθίσταται και αυτή 

προβληματική λόγω της υποστελέχωσης ,(Μύκονο ,Σαντορίνη ,Σκύρο ,Σκιάθο 1 άτομο , σε πολλά 
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τμήματα Α/μίων το προσωπικό δεν αρκεί να καλύψει όλες τις βάρδιες και οι βάρδιες στη ΣΑΔ 

καλύπτονται με τον ελάχιστο αριθμό ατόμων ) με άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των πτήσεων. 

7. Στην Διεύθυνση τηλεπικοινωνιών (Δ5) σαν να μην έφταναν τα προβλήματα υποστελέχωσης λόγω 

συνταξιοδότησης , μετακινούνται υπάλληλοι για στελέχωση άλλων τμημάτων και υπηρεσιών (ΑΠΑ) 

αφήνοντας ολόκληρα τμήματα χωρίς υπάλληλο (Δ5/Α ,Δ5/ΙΘ). 

 Η διάθεση και η κατανόηση που εκφράζετε στις συναντήσεις μας για την λύση των προβλημάτων δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και αυτό μας ανησυχεί πάρα πολύ για την πορεία του κλάδου 

μας. 

Οι 19 αιτήσεις προς μετάταξη στον κλάδο μας  παραμένουν στο Υπουργείο Μεταφορών. Οι μετατάξεις των 

3  συνάδελφων  εντός ΥΠΑ σε αερ/μια AFIS ,έχουν κολλήσει στην Διεύθυνση προσωπικού της Κ.Υ  

Γιατί δεν προχωρούν οι διαδικασίες; Πότε θα προχωρήσουν οι διαδικασίες (χρονοβόρες) για προσλήψεις 

μέσω ΑΣΕΠ που μας υποσχεθήκατε; 

Ζητάμε: 

1. Σε συνεργασία με την διοίκηση να γίνει άμεσα εκτίμηση διαθέσιμου προσωπικού και 

προγραμματισμός μετακινήσεων,  ώστε να αποφθεχθούν δυσάρεστες καταστάσεις και να 

χορηγηθούν άδειες και ρεπό στους συναδέλφους. 

2. Την άμεση ολοκλήρωση των αιτήσεων για μετάταξη στον κλάδο AFIS τόσο από προσωπικό της ΥΠΑ 

όσο και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.   

3. Την άμεση ενεργοποίηση της σχολής πολιτικής αεροπορίας (ΣΠΟΑ) προς εκπαίδευση του υπό 

μετάταξη προσωπικού. Ο στόχος μας είναι το προσωπικό αυτό να είναι λειτουργικό στις αρχές της 

άνοιξης του 2022. Ως παράδειγμα σας αναφέρουμε ότι 4 υπάλληλοι εκπαιδευμένοι εξοικονομούν 

στην υπηρεσία 16 μήνες μετακινήσεων – αποσπάσεων.    

 

                                                                Για το 

 


