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                                                                                                    Ελληνικό,  29-03-2022 
                                                                                                    Aρ. πρωτ: 106 
 

 

                                       Προς: Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κο Καραμανλή, 

                                                   Γ.Γ. Μεταφορών, Κο Ξιφαρά,        

                                                   Διοικητή ΥΠΑ Κο Δριτσάκο 

 

                                        Κοιν: Υποδιοικητές ΥΠΑ, ΓΔΦΠΥΑΝ, ΓΔΔΥ, Δ5, Δ9, Δ20,          

                                                   ΠΣΕΑ, ΚΕΠΑΘΜ/Α3, ΔΑΑ/ΤΛ, Δ18/ΙΕ, ΑΔΕΔΥ,  

                                                   Μέλη συλλόγου, Αερολιμένες, ΜΜΕ 

 

 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
      Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τηλεπικοινωνιακών ΥΠΑ, με απόφαση του Δ.Σ., συμμετέχει 

στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη στις 06/4/2022, με 24ωρη απεργία από 

ώρας 00:01 έως 24:00 της 6ης Απριλίου 2022.  

Οι αναφερόμενες ώρες είναι τοπικές. 

 

Α Π Ε Ρ Γ Ο Υ Μ Ε 

 

    Με κοινά αιτήματα του συνόλου των Δημοσίων Υπαλλήλων όπως αυτά εκφράζονται από 

την ΑΔΕΔΥ: 

-Ενάντια στην ακρίβεια, την φοροληστεία, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την 

εμπλοκή της χώρας μας.  

-Στήριξη του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση. 

-Κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη (Ν4808/21) για τα εργασιακά, καθώς και 

κατάργηση όλων των νόμων που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση. 

-Αυξήσεις στους μισθούς μας, άμεσα, τουλάχιστον ίσες με την αύξηση του ΑΕΠ και 

του πληθωρισμού, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ξεπάγωμα της διετίας 

2016–17, αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ, επαναφορά 13ου–14ου μισθού, αύξηση και 

επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και καμία περικοπή 

του. 

- Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να καλυφθούν τα χιλιάδες οργανικά κενά που 

υπάρχουν  στο Δημόσιο. 
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-Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων οργανισμών και φορέων. 

  

Επίσης διεκδικούμε: 

-Άμεση ενεργοποίηση-υλοποίηση των μετατάξεων (17 από υπηρεσίες του δημοσίου) 

για τον κλάδο μας οι οποίες παραμένουν εδώ και χρόνια ανενεργές (ενώ κλείνουν 

αεροδρόμια γιατί μένουν με έναν ή κανένα υπάλληλο). 

-Άμεσες προσλήψεις για κάλυψη των κενών που δημιούργησαν  η συνταξιοδότηση 

των συναδέλφων και οι 54 συντεχνιακές μετατάξεις υπαλλήλων του κλάδου μας στον 

κλάδο των ATSEP (Ηλεκτρονικών). 

-Αποκατάσταση των οικονομικών και θεσμικών αδικιών που έγιναν εις βάρος του 

κλάδου μας με τον Ν4427/2016 , ΠΔ85/2018 και Ν4757/2020 τις οποίες έχουμε εκθέσει 

λεπτομερώς στην Διοίκηση και στο Υπουργείο κατά τις συναντήσεις μας. 

-Όχι στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση της Υπηρεσίας μας. 

 

1. - Κατά την διάρκεια της απεργιακής κινητοποίησης θα παρέχεται το παρακάτω έργο και 

θα εξυπηρετούνται οι 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. 

 

2.- Οι Τηλεπικοινωνιακοί (FISO) που είναι προσωπικό ασφαλείας παρέχουν το παρακάτω 

έργο : 

-Μεταβίβαση κατά την διάρκεια της απεργίας τηλεγραφημάτων και σχεδίων πτήσεων στο 

ΚΕΝΑ, καθώς και η μεταβίβαση τηλεγραφημάτων και NOTAMS που έχουν αποδέκτη την 

Τουρκία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. 

-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 121.500 ΜΗΖ, όπου 

εκτελείτε το συγκεκριμένο έργο. 
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-Παρέχεται 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 kΗΖ. 

-Επιπροσθέτως γνωστοποιούμε στους αεροναυτιλόμενους μέσω της συχνότητας VOLMET 

127.800 MHZ στην Ελληνική και Αγγλική την ακολουθητέα διαδικασία σύμφωνα με τους 

διεθνείς κανόνες και πρότυπα προκειμένου να εξυπηρετηθούν. 

 

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 122,850 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 του αεροδρομίου κατά την διάρκεια της απεργιακής κινητοποίησης ,για την 

διασφάλιση των οποίων και σύμφωνα με τα παραπάνω είναι υπεύθυνη η ΥΠΑ.  

Προσωπικό ασφαλείας όλων των αερολιμένων ορίζονται Τηλεπικοινωνιακοί Υπάλληλοι  

(FISO) σύμφωνα με το ωράριο των Αερολιμένων και τις φυλακές που εκτελούνται στις  

περιφερειακές μονάδες Τηλεπικοινωνιών. Με ευθύνη των προϊσταμένων τους να 

αποστείλουν εγγράφως τα ονόματα του προσωπικού ασφαλείας με e-mail στον 

ΠΣΤΥΠΑ (teleunigr@gmail.com), έως την Πέμπτη 31/03/2022 και ώρα 15:00 τοπική. 

 
                                                                      Για το 
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