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Σε ότι αφορά στην αποκατάσταση του προβλήματος που προέκυψε την 4-
8-2021 από την αιφνίδια ασθένεια του μοναδικού υπαλλήλου του Κρατικού 
Αερολιμένα Ικαρίας που παρέχει υπηρεσίες Πληροφοριών Πτήσεων Αεροδρομίου 
(AFIS), η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μερίμνησε άμεσα για την εξεύρεση 
υπαλλήλου προς αντικατάσταση. Το συγκεκριμένο περιστατικό αντιμετωπίσθηκε με 
την μετακίνηση αρμόδιου υπαλλήλου από τον Κρατικό Αερολιμένα Σάμου και ο 
αερολιμένας Ικαρίας επανήλθε σε κανονική λειτουργία την επόμενη ημέρα. 
Παράλληλα,  το επιβατικό κοινό  ενημερώθηκε άμεσα για το αιφνιδιαστικό 
περιστατικό με δελτίο τύπου της ΥΠΑ (επισυνάπτεται) με το οποίο  ανακοινώθηκε 
ότι ο Αερολιμένας θα λειτουργούσε κανονικά την αμέσως επόμενη ημέρα,  δηλ. την 
5-8-2021, προκειμένου να καταστεί δυνατόν να πραγματοποιηθούν όλες οι πτήσεις 
που ακυρώθηκαν την 4-8-2021, όπως και έγινε.

Oμοίως,   αντιμετωπίστηκε άμεσα το πρόβλημα που προέκυψε την 10-10-
2021 από την αιφνίδια ασθένεια του μοναδικού υπαλλήλου του Κρατικού 
Αερολιμένα Μήλου, οποίος παρέχει υπηρεσίες Πληροφοριών Πτήσεων Αεροδρομίου.  
Σε αυτή την περίπτωση μάλιστα δεν έκλεισε την ημέρα εκείνη το αεροδρόμιο, αλλά 
ακυρώθηκαν τρεις πτήσεις (δύο πρωινές και μία μεσημεριανή).
Το επιβατικό κοινό  ενημερώθηκε άμεσα για το αιφνιδιαστικό περιστατικό με δελτίο 
τύπου της ΥΠΑ της 10ης-10-2021 (επισυνάπτεται) με το οποίο  ανακοινώθηκε ότι από 
το απόγευμα της Κυριακής της 10ης 10-2021 οι πτήσεις προς το νησί της Μήλου 
πραγματοποιούνται κανονικά. Η ΥΠΑ είχε ήδη μεριμνήσει για την αντικατάσταση 
του ασθενούντος υπαλλήλου με τη μετακίνηση άλλου αρμόδιου υπαλλήλου. Μέσω 
του αερολιμενάρχη ενημερώθηκαν άμεσα οι αεροπορικές εταιρείες και οι εταιρείες 
επίγειας εξυπηρέτησης που δραστηριοποιούνται στο νησί της Μήλου , προκειμένου 
να λάβουν γνώση όλοι οι επιβάτες για την αλλαγή στην ημερομηνία διεξαγωγής της 
πτήσης τους και να αποφευχθεί η ταλαιπωρία τους. 

Σε συνεργασία δε με την αεροπορική εταιρεία που εκτελεί δρομολόγια 
προς τη Μήλο δρομολογήθηκε για την αμέσως επόμενη ημέρα,  Δευτέρα 11 
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Οκτωβρίου 2021 έκτακτο δρομολόγιο για την εξυπηρέτηση των επιβατών που 
ακυρώθηκαν οι πτήσεις τους. 

Όσον αφορά στο τρίτο ερώτημα , επισημαίνουμε ότι οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες AFIS στα αναφερόμενα αεροδρόμια αποτελούν έργο παροχής 
εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας που ανήκει στις Υπηρεσίες αεροναυτιλίας. Οι 
Υπηρεσίες αυτές βάσει  ευρωπαϊκού και διεθνούς κανονιστικού πλαισίου  παρέχονται 
από πιστοποιημένο Πάροχο, ο οποίος βάσει του Ν. 4757/2020 είναι η ΥΠΑ.  Άρα δεν 
συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για το μέλλον της αεροναυτιλίας εφόσον υπάρχει 
το κατάλληλο νομικό πλαίσιο λειτουργίας αυτής τόσο σε εθνικό  όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.
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Συνημμένα
Δύο (2) δελτία τύπου
Εσωτερική Διανομή :         
 1.Δ/ΥΠΑ, Υ/ΥΠΑ                                               
 2.ΥΠΑ/Δ13/Α
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