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 Ελληνικό,  29-06-2022 

                                                                                                                          Aρ. πρωτ. 116 
 

                 

                                Προς:  Τα μέλη του Συλλόγου 
 
 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
      

     Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τηλεπικοινωνιακών (AFISO) ΥΠΑ, υλοποιώντας την 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 09ης Ιουνίου 2022, εξαγγέλλει 24ωρη απεργία από 

ώρας 00:01 έως 24:00 τη Δευτέρα στις 11 Ιουλίου 2022.  

Οι αναφερόμενες ώρες είναι τοπικές 

 

                                            Α Π Ε Ρ Γ Ο Υ Μ Ε 
 

Διεκδικώντας : 

 1) Άμεση υλοποίηση των έντεκα (11) μετατάξεων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 

η οποία εκκρεμεί για αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι 

συνάδελφοι και να δυσχεραίνεται σημαντικά το έργο αυτών.    

2) Άμεση επιστροφή του 2% από το επίδομα του EUROCONTROL, το οποίο αδίκως 

αφαιρέθηκε από τον κλάδο μας προς όφελος άλλου κλάδου (Ηλεκτρονικών/ATSEP), οι 

οποίοι ούτως ή άλλως είναι καλύτερα αμειβόμενοι έναντι ημών, παρά τις συνεχείς 

διαβεβαιώσεις και τις έγγραφες υποσχέσεις του Υπουργείου περί άρσης της αδικίας. 

3) Μηνιαίο επίδομα Παροχής Υπηρεσίας Πληροφοριών Πτήσεων (AFIS) για τους 

τοποθετημένους υπαλλήλους στα αεροδρόμια όπου παρέχεται η Υπηρεσία Παροχής 

Πληροφοριών Πτήσεων (AFIS) και στους μετακινούμενους σε αυτά.     

                                                                                             

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

 

   Εξαντλήσαμε εδώ κι ένα χρόνο κάθε μέσο συζήτησης και επικοινωνίας με τη Διοίκηση και 

το Υπουργείο που αφορούσε την προώθηση των προβλημάτων του κλάδου μας.  

   Το κλείσιμο των αεροδρομίων (Ικαρίας, Μήλου 3 φορές, Κοζάνης, Νάξου, Καστοριάς), 

επειδή ασθένησε ο μοναδικός  υπάλληλος AFISO, δείχνει ότι το εργασιακό μας αντικείμενο 
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αποτελεί και κοινωνικό έργο και τα προβλήματα μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την 

εξυπηρέτηση ουσιωδών αναγκών των κατοίκων των ακριτικών νησιών και περιοχών της 

χώρας μας. Το κλείσιμο της παροχής υπηρεσιών AIS-ARO-KT για πολλές ώρες στα 

αεροδρόμια 24ωρης λειτουργίας και στα τμήματα της Δ5, οι βάρδιες στη ΣΑΔ του ενός 

ατόμου ή του κανενός, είναι αποτελέσματα της κάλυψης των αναγκών εκ των ενόντων και 

της τραγικής έλλειψης προσωπικού που βιώνει ο κλάδος μας. Η εντατικοποίηση της 

εργασίας μας λόγω αύξηση της κίνησης και  μείωσης του προσωπικού μας 

συνδυάστηκε και με μείωση των αποδοχών μας !!!  

Οι υποσχέσεις με ορίζοντα τις συνεχώς ανανεωμένες προθεσμίες αποδείχθηκε ότι είναι 

«κούφιες» και κενού περιεχομένου. Είναι πλέον σαφές ότι οι αποφάσεις και οι προθέσεις 

της Διοίκησης και του Υπουργείου είναι διαφορετικές από τα συμφέροντά μας τα οποία 

εξυπηρετούν και τις κοινωνίες των ακριτικών νησιών και περιοχών. 

Ο «κόμπος έφτασε στο χτένι».  

 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 

ΜΑΣ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΛΗΨΗ ΜΑΣ. 

   

   Προσωπικό ασφαλείας όλων των αερολιμένων ορίζονται Τηλεπικοινωνιακοί (ΑFISO) 

υπάλληλοι 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 Π.Σ.Τ.ΥΠΑ (teleunigr@gmail.com),  έως 15:00  της Παρασκευής  01/7/2022 

επειγόντως!!! 

 

                                                                                                           
ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ    
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