
 

 

Αζήλα, 21 Οθησβξίνπ 2021  
 

ΔΡΩΣΗΗ 

Πξνο ηνλ Τπνπξγό Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ 

 

Θέκα: Σξαγηθέο ειιείςεηο πξνζσπηθνύ ζηα Αεξνδξόκηα ηεο Υώξαο 

Τν πξόζθαην πεξηζηαηηθό κε ην θιείζηκν ηνπ θξαηηθνύ αεξνιηκέλα ηεο Μήινπ 

ιόγσ αζζέλεηαο ηνπ κνλαδηθνύ εμνπζηνδνηεκέλνπ ππαιιήινπ ηνπ πύξγνπ 

ειέγρνπ δελ είλαη πξσηόγλσξν. Τν ίδην αθξηβώο είρε ζπκβεί θαη κε ηνλ 

αεξνιηκέλα ηεο Ιθαξίαο ζηηο αξρέο ηνπ Απγνύζηνπ. Σηελ θνξύθσζε ηεο 

θαινθαηξηλήο θαη ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ έλα λεζί ηνπ Αηγαίνπ έκεηλε μαθληθά 

ρσξίο αεξνπνξηθή ζύλδεζε. 

Η θαηάζηαζε ησλ αεξνδξνκίσλ ζήκεξα ζηα λεζηά καο, ηα νπνία ζεθώλνπλ 

θαη ην κεγαιύηεξν βάξνοηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζηελ Ειιάδα, πεξηγξάθεηαη 

σο εμήο: 

- Απηή ηε ζηηγκή ζηα αεξνδξόκηα πέληε (5) ειιεληθώλ λεζηώλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηα αεξνδξόκηα Καζηειόξηδνπ, Λέξνπ, Αζηππάιαηαο, 

Κπζήξσλ θαη Σύξνπ δελ ππεξεηεί θαλείο εμνπζηνδνηεκέλνο ππάιιεινο 

γηα παξνρή ππεξεζηώλ πιεξνθνξηώλ πηήζεσλ αεξνδξνκίνπ. Οη 

ππεξεζίεο θαιύπηνληαη κε ζπλερείο δαπαλεξέο 

κεηαθηλήζεηο/απνζπάζεηο ππαιιήισλ από άιια αεξνδξόκηα ή από ηηο 

θεληξηθέο δηεπζύλζεηο ηεο ππεξεζίαο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο (ΥΠΑ).   

- Σε άιια έμη (6) αεξνδξόκηα, απηά ηεο  Μήινπ, Νάμνπ, Ιθαξίαο, Κάζνπ, 

Κνδάλεο θαη Καζηνξηάο ππεξεηεί κόλν από έλαο εμνπζηνδνηεκέλνο 

ππάιιεινο θαζηζηώληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπο επηζθαιή θαζώο ζε 

μαθληθό θαη αλαπάληερν γεγνλόο ην αεξνδξόκην πνιύ απιά θιείλεη.   

Τν πξνζσπηθό απηό εξγάδεηαη ζηα όξηα ηεο θπζηθήο ηνπ αληνρήο, ρσξίο 

άδεηεο, ρσξίο δπλαηόηεηα μεθνύξαζεο, ζε εμαληιεηηθνύο ξπζκνύο θπξίσο ηηο 

πεξηόδνπο πνπ ε ηνπξηζηηθή θίλεζε είλαη απμεκέλε θαη θαηά ζπλέπεηα 

απμεκέλεο θαη νη εξγαζηαθέο απαηηήζεηο. 

Τα ζνβαξά θαη πνιύ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

πεξηθεξεηαθώλ αεξνδξνκίσλ ηεο ρώξαο ιόγσ θαη ηεο ηξαγηθήο έιιεηςεο 



πξνζσπηθνύ έρνπλ επαλεηιεκκέλα αλαθεξζεί ζηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ 

Υπνπξγείνπ κε ζπλερείο αλαθνηλώζεηοζπιιόγνπ ππαιιήισλ ηεο ΥΠΑ.  

Η θπβέξλεζε δελ έρεη θακία δηθαηνινγία, θαζώο δελ έρεη πιένλ ηηο 

κλεκνληαθέο δεζκεύζεηο νη νπνίεο απνηξέπνπλ ηε δπλαηόηεηα λέσλ 

πξνζιήςεσλ. Όρη κόλν όκσο δελ μεθηλά θακία ελέξγεηα γηα ηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνζιήςεσλ, αιιά αξλείηαη λα πινπνηήζεη κεηαηάμεηο από ην 

πθηζηάκελν πξνζσπηθό ηεο ΥΠΑ. Παξόηη ππάξρνπλ εδώ θαη πνιύ θαηξό 

αηηήζεηο γηα κεηάηαμε κέζσ εζσηεξηθήο κεηαθίλεζεο πξνζσπηθνύ θαη 

ελίζρπζεο ηνπ θιάδνπ, απηέο κέλνπλ ζηα ζπξηάξηα κε ην πξόζρεκα ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο.  

Ο ζθνπόο θαη ν ζηόρνο ηνπ ππνπξγείνπ είλαη απιόο. Η ζαθήο θαη μεθάζαξε 

ππνβάζκηζε σο «ηξηηνθνζκηθώλ» ησλ πεξηθεξεηαθώλ αεξνιηκέλσλ αιιά θαη 

ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ αεξνλαπηηιίαο έηζη ώζηε απηά λα επηειηζηνύλ θαη λα 

ππνδερηνύλ σο «ζσηήξα» ηνλ πξόζπκν ηδηώηε/επελδπηή.     

Δπεηδή: 

 Είλαη απαξάδεθην αιιά θαη επηζθαιέο λα ιεηηνπξγνύλ αεξνδξόκηα 

ρσξίο ή κόλν κε έλα εμνπζηνδνηεκέλν ππάιιειν ζηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ πιεξνθνξηώλ πηήζεσλ.  

 Είλαη ηξαγηθό θαη επηθίλδπλν ην πξνζσπηθό ζηνλ πύξγν ειέγρνπ ηνπ 

αεξνδξνκίνπ λα εξγάδεηαη ζηα όξηα ηεο θπζηθήο ηνπ αληνρήο θαη ρσξίο 

δπλαηόηεηα μεθνύξαζεο 

 Η ζπκβνιή ησλ αεξνδξνκίσλ ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο Φώξαο 

είλαη ηεξάζηηα, θαηά ζπλέπεηα απαηηείηαη πέξα απόηνλ εθζπγρξνληζκό 

ηνπο θαη ε ελίζρπζή ηνποζε αλζξώπηλν δπλακηθό 

 

Δξσηάηαη ν αξκόδηνο ππνπξγόο, 

1. Πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη άκεζα ζε λέεο πξνζιήςεηο έηζη ώζηε λα 

θαιύςεη ηηο απόιπηα δσηηθέο ζέζεηο ζηνλ πύξγν ειέγρνπ ησλ 

αεξνδξνκίσλπνπ παξακέλνπλ θελέο θαη ιόγσησλ ζπληαμηνδνηεζέλησλ 

ππαιιήισλ; 

2. Πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ 

κεηάηαμεο ησλ αηηνύλησλ ππαιιήισλ ηεο ΤΠΑ αιιά θαη ηνπ επξύηεξνπ 

δεκόζηνπ ηνκέα; 

3.Πνηνο είλαη ν ζρεδηαζκόο ηνπ ππνπξγείνπ γηα ην κέιινλ ηεο 

ππεξεζίαο θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ αεξνλαπηηιίαο ζηνλ ειιαδηθό 

ρώξν; 

 

Οη εξσηώληεο βνπιεπηέο 

πξκαιέληνο Νίθνο 

 



 

Βέηηα Καιιηόπε 

 

Γξίηζαο Θεόδσξνο 

 

Μπνπξλνύο Γηάλλεο 

 

Παππάο Νίθνο 

 

Σειηγηνξίδνπ Οιπκπία 

 


