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ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εκπέμπουν SOS
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πικό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες δεν αλ-
λάζει, παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση. 

Τα νησιά
«Πέρυσι, η Πάρος, το διάστημα από τον Ιού-
νιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, είχε 1.541 κινήσεις 
αεροπλάνων κατά μέσο όρο μηνιαίως. Η Νά-
ξος είχε 1.089, η Κάρπαθος 562, η Μήλος 531, 
η Σύρος 468. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, η 
Πάρος είχε δύο άτομα για όλο αυτό το πλήθος 
των κινήσεων και από τα μέσα Ιουλίου και με-
τά προστέθηκε και άλλο ένα άτομο και έγιναν 
τρία. Η Κάρπαθος είχε τρία άτομα, η Μήλος 
ένα άτομο και σε κάποιο χρονικό διάστημα έγι-
ναν δύο και η Σύρος το περισσότερο διάστημα 
ήταν με ένα άτομο. Μάλιστα, στη Σύρο είχα-
με και περιστατικά λιποθυμίας από τον συνά-
δελφο, ο οποίος δούλευε 24 ώρες το εικοσιτε-
τράωρο», λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του 
Πανελληνίου Συλλόγου Τηλεπικοινωνιών, ανα-
φέροντας ότι αντίστοιχη είναι και η κατάστα-
ση σε ορισμένα από τα νησιά με τη μεγαλύτε-
ρη τουριστική κίνηση στην Ελλάδα. «Σήμερα 
που μιλάμε, υπάρχουν αεροδρόμια όπου δεν 
βγαίνουν οι βάρδιες. Στη Μύκονο, στη Σαντο-
ρίνη, στην Κω, είναι ένα άτομο όλο το 24ωρο», 
δηλώνει ο Γ. Κωνσταντινάκης.

Οπως τονίζουν οι συνδικαλιστές, στις περι-
πτώσεις που υπάρχει μόνο ένας υπάλληλος, ο 
εργαζόμενος «κάνει τη βάρδιά του και φεύγει, 
ενώ τις υπόλοιπες ώρες που απουσιάζει ανα-
γκάζεται και στέλνει τα σχέδια πτήσης σε άλλο 
αεροδρόμιο που είναι ανοιχτό. Αυτό, όπως όλοι 
καταλαβαίνουμε, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο». 

Εξηγώντας τη σπουδαιότητα της δουλειάς 
του κλάδου του, σημειώνει ότι πρόκειται για 
υπηρεσία εφάμιλλη του ελέγχου εναέριας κυ-
κλοφορίας. Ο αρμόδιος υπάλληλος βρίσκεται 
σε πύργο ελέγχου και επικοινωνεί με το αερο-
σκάφος μέσω συχνότητας, δίνοντας πληρο-
φορίες για τη μετεωρολογική κατάσταση της 

να καλύψουμε 40 αεροδρόμια», δηλώνει στη Realnews ο πρόεδρος του Πα-
νελληνίου Συλλόγου Τηλεπικοινωνιακών (FISO) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αερο-
πορίας Γιώργος Κωνσταντινάκης. Ο ίδιος επισημαίνει ότι τα τελευταία 13 χρό-
νια η μοναδική ενίσχυση στο έμψυχο δυναμικό έγινε το 2022, με τη μετάταξη 
τεσσάρων ατόμων από το εσωτερικό της ΥΠΑ.

Με αφορμή τη μοιραία σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, ο Πανελλήνιος 
Σύλλογος Τηλεπικοινωνιών (FISO) ΥΠΑ κρούει τον κώδωνα του κίνδυνου για 
τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των τηλεπικοινωνια-
κών υπαλλήλων στα ελληνικά αεροδρόμια και τονίζει ότι εγείρεται πρόβλημα 
ασφάλειας πτήσεων. 

«Ολα τα αεροδρόμια είναι υποστελεχωμένα, ακόμα και στο “Ελευθέριος Βενι-
ζέλος” υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις. Η υποστελέχωση του κλάδου δεν ισχύει 
μόνο για τα κρατικά αεροδρόμια, αλλά και για τα αεροδρόμια τη διαχείριση των 
οποίων έχει αναλάβει η Fraport. Το κάθε αεροδρόμιο θα έπρεπε να είχε τουλά-
χιστον τρεις με τέσσερις εργαζομένους, ώστε να βγαίνουν τουλάχιστον οι βάρ-
διες», σημειώνει ο Γ. Κωνσταντινάκης και τονίζει ότι η κατάσταση στο προσω-
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Ζ
ήτημα για την ασφάλεια των αεροπορι-
κών πτήσεων που πραγματοποιούνται 
στη χώρα μας, λόγω της σοβαρής υπο-

στελέχωσης του κλάδου που παρέχει υπηρεσία 
πληροφοριών πτήσης, θέτουν οι συνδικαλιστές 
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). 

 «Ας μην κοροϊδευόμαστε, δεν υπάρχει προ-
σωπικό αυτή τη στιγμή και φανταστείτε ότι κά-
θε χρόνο αποχωρούν περίπου δέκα άτομα για 
συνταξιοδότηση. Η τελευταία πρόσληψη έγινε 
το 2010 και από τότε δεν έχει έρθει άνθρωπος. 
Αυτή τη στιγμή είμαστε 111 άτομα και πρέπει 

ΤΑ ΚΥΚΛΏΜΑΤΑ που λυμαίνονται τον ευρύτερο δη-
μόσιο τομέα, οι καθυστερήσεις διαγωνισμών, η ατι-
μωρησία και οι κατώτεροι των περιστάσεων υπάλλη-
λοι σε θέσεις ευθύνης (όπως ο ανεκδιήγητος σταθ-
μάρχης) έφεραν τη χώρα σε εθνικό πένθος, από το 
οποίο δεν μπορεί να συνέλθει, ούτε να ξεχάσει. Το 
αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Realnews στοχεύει στην 
αφύπνιση των αρμοδίων, πριν υποκύψουμε στην 
ανάγκη της καθημερινής λειτουργίας των αεροδρο-
μίων με την έναρξη της τουριστικής περιόδου και τον 
ανάλογο ημερήσιο φόρτο δεκάδων πτήσεων τσάρ-
τερ, με τουρίστες που μαζικά θα επισκεφτούν από 
άκρη σε άκρη την Ελλάδα. Να μην εξελιχθούν οι ελ-
λείψεις σε νέα τραγωδία και να μην ψάχνουμε την 
επομένη ημέρα να δώσουμε απαντήσεις σε κρίσι-
μα ερωτήματα. Αυτή η συνήθεια, αν επικρατήσει, κα-
τατείνει σε διαρκή κίνδυνο και μια γενικευμένη ανα-
σφάλεια (ήδη κάποιοι ξεκίνησαν να λένε ότι δεν θα 
ταξιδέψουν ξανά με τρένο, πλοίο ή αεροπλάνο). Εκα-

τόν έντεκα τεχνικοί τηλεπικοινωνιών για σαράντα αε-
ροδρόμια είναι τρομακτικά λίγοι. Το 2022, ένας από 
αυτούς, που υπηρετεί σε αεροδρόμιο των Κυκλά-
δων, βρέθηκε σπίτι του έπειτα από πολύωρη βάρδια 
και του ζήτησαν να μην κοιμηθεί γιατί έπρεπε να εί-
ναι σε ετοιμότητα. Ο άνθρωπος αυτός υπέστη απώ-
λεια συνείδησης και αν η υγεία του επιδεινωνόταν ο 
συγκεκριμένος πύργος ελέγχου θα έμενε χωρίς τε-
χνικό τηλεπικοινωνιών. Η παλιά Ελλάδα τα κατάφερ-
νε με καύσιμο το κοκτέιλ λίγης καλής τύχης, προχει-
ρότητας και πατέντας. Είχε επίγνωση όμως των αδυ-
ναμιών της. Ισως γιατί οι προηγούμενες γενιές διά-
βαζαν περισσότερο. Στην αρχαιότητα, ο Δημόκριτος 
είχε αφήσει μηνύματα για τους σημερινούς Ελληνες. 
Ενα από αυτά εδώ και λίγες ημέρες έγινε απολύτως 
επίκαιρο: «Νηπίοισιν ου λόγος, αλλά ξυμφορή γίνεται 
διδάσκαλος». Δηλαδή: «Για τους ανόητους ο δάσκα-
λος δεν είναι η λογική, αλλά η συμφορά». Μας είχε 
καταλάβει ο φιλόσοφος. Ας αφυπνιστούμε άμεσα.
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Ελληνική πατέντα 

Συναγερμός για
τα αεροδρόμια Η «R» αποκαλύπτει τις 

σοβαρές ελλείψεις στον 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
και στο προσωπικό 
των πύργων ελέγχου. 
«Μύκονος, Σαντορίνη 
και Κως διαθέτουν 
μόνο έναν τεχνικό 
τηλεπικοινωνιών», 
καταγγέλλουν οι 
συνδικαλιστές της ΥΠΑ


