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                                                                                                          ΠΡΟΣ : ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Συνάδελφοι 
Σας γνωρίζουμε ότι χθές δεχθήκαμε πρόσκληση απ τον ΔΚΤΗ/ΥΠΑ  κ.Δριτσάκο για συμμετοχή στη 
σύσκεψη με τους υπόλοιπους συλλόγους ,για καθορισμό του προσωπικού ασφαλείας σε περίπτωση 

απεργίας ,σύμφωνα με το Ν4808/2021 (Νόμος Χατζηδάκη). 
Θεωρούμε ότι οι διατάξεις του παραπάνω νόμου (θέσπιση Προσωπικού Ελάχιστης Εγγυημένης 

Υπηρεσίας) καταστρατηγούν το δικαίωμα της απεργίας βάζοντας σοβαρά εμπόδια στην τέλεσή της . 
Ο στόχος του Νόμου είναι η απαγόρευση κάθε αντίδρασης απέναντι σε ότι βλάπτει τα συμφέροντά 
μας. Το άρθρο 95 του Ν4808/2021 δεν ορίζει προσωπικό ασφαλείας αλλά ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ!!!! 

Επειδή δεν θέλουμε με την παρουσία μας να νομιμοποιήσουμε τέτοια νομοσχέδια ,αρνηθήκαμε την 
συμμετοχή μας στην σύσκεψη όπως και άλλοι σύλλογοι. 

Σας παραθέτουμε την απάντησή μας προς τον κ.Διοικητή:  
 

«Σε συνέχεια της από 17-11-2021 πρόσκλησης σας σε σύσκεψη με θέμα ‘’σχέδιο συμφωνίας μεταξύ 

του Διοικητή της ΥΠΑ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων’’ 
 Σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω: 

 Με τον ν. 4808/21  άρθρο 95, ορίζεται,  πέραν του προσωπικού ασφαλείας και προσωπικό ελάχιστης 
εγγυημένης υπηρεσίας, για το μέσο όρο των εξυπηρετούμενων πτήσεων από κάθε αερολιμένα εντός 
της τελευταίας πενταετίας. 

Δεδομένου ότι μεγάλο μέρος του προσωπικού του κλάδου τον οποίο εκπροσωπούμε υπηρετούν σε 
μονοπρόσωπα ή με λιγότερους  των τριών (3) υπαλλήλων ανά Αεροδρόμιο, ουσιαστικά σύμφωνα με 

τον ανωτέρω νόμο , καταργείται το δικαίωμα στην απεργία. 
Σύμφωνα με το άρθρο 23 του συντάγματος  ‘’η απεργία αποτελεί δικαίωμα και ασκείται από τις 

νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη διαφύλαξη και προαγωγή των 

οικονομικών και Εργασιακών γενικά συμφερόντων των εργαζομένων΄΄ ΚΑΙ ‘’ Οι περιορισμοί 

των δημοσίων υπαλλήλων στο δικαίωμα προσφυγής σε απεργία δεν μπορούν να φθάνουν έως 

την κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας ή την παρεμπόδιση της νόμιμης άσκησης του’’ .    
Επειδή με το νόμο 4808/2021 και το προτεινόμενο Σχέδιο συμφωνίας ουσιαστικά περιστέλλεται έως 
και καταργείται το δικαίωμα στην απεργία, με την εισαγωγή απαράδεκτων, αντιδημοκρατικών και 

αντεργατικών περιοριστικών διατάξεων, 
Για τους παραπάνω λόγους, αρνούμαστε να συμμετάσχουμε στην ανωτέρω σύσκεψη, 

νομιμοποιώντας με την παρουσία μας, την κατάργηση του δικαιώματος  μας                                                                

στην απεργία.» 
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