Δελτίο Τύπου
Στις 21/07/2014 το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Πτυχιούχων
Μηχανικών Αεροπλάνων συναντήθηκε με τον Υπουργό μεταφορών
επικοινωνιών και δικτύων κ. Μιχάλη Χρυσοχοῒδη, και μετά τις
συζητήσεις που έγιναν για τα θέματα της ΥΠΑ μας πληροφόρησε ότι
είναι ενήμερος, και ότι τις επόμενες ημέρες θα έκανε τις απαραίτητες
ενέργειες ώστε να επιστρέψουν από την διαθεσιμότητα, οι άκρως
απαραίτητοι, και πιστοποιημένοι διεθνώς, Χειριστές και Μηχανικοί
Αεροσκαφών για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, όπως είχε ως
άμεση αναγκαιότητα επισημάνει και η διοίκηση της ΥΠΑ. Είχαμε επίσης
ενημερωθεί τις επόμενες ημέρες, από διάφορα μέσα ηλεκτρονικά και
μη, για τις προθέσεις του κ. Υπουργού στα πλαίσια της ενημέρωσης που
έκανε, των κομμάτων του ελληνικού κοινοβουλίου, και που
διαβεβαίωνε ότι θα γινόντουσαν οι απαραίτητες ενέργειες για την
διευθέτηση των θεμάτων της ΥΠΑ και για την άρση της διαθεσιμότητας
των απαραίτητων υπαλλήλων για την λειτουργία της συγκεκριμένης
Υπηρεσίας.
Ωστόσο, περιμένοντας τις παραπάνω ενέργειες του κ. Υπουργού
διαπιστώσαμε έκπληκτοι ότι, η ΥΠΑ, αντί να περιμένει της ενέργειες του
πολιτικού της προϊσταμένου, προχώρησε με αξιοθαύμαστο ζήλο και
πρωτοφανή εργατικότητα, ειδικά για τον μήνα Αύγουστο, σε έκδοση
Φ.Ε.Κ., απολύοντας συναδέλφους Χειριστές και Μηχανικούς
Αεροσκαφών, παρόλο που η ύπαρξη τους στην ΥΠΑ επιβάλλεται από

τους Διεθνής Εποπτικούς Οργανισμούς Ασφάλειας Πτήσεων με τους
οποίους και είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθούμε σαν κράτος.
Να θυμίσουμε ακόμα ότι οι εν λόγω συνάδελφοι, έχουν υποστεί για
δεύτερη ουσιαστικά συνεχόμενη φορά
τον εφιάλτη της
διαθεσιμότητας, αφού περίπου για ενάμιση χρόνο, την διετία 2009 έως
2010, με παρόμοια και τότε διαδικασία, ταλαιπωρηθήκαν λόγω των
εμποδίων που προξενούσε κάποιο κομματικό συνδικαλιστικό
κατεστημένο παλαιάς κοπής στην ΥΠΑ (λίγοι ευτυχώς αλλά ως φαίνεται
με επιρροή) που φοβάται μονίμως τη «θεσούλα» του και τα
«επιδοματάκια» του να μη μοιραστούν με τα ‘’ξένα σώματα από την
Ολυμπιακή’’.
Αυτοί δεν κατάλαβαν ποτέ τι σημαίνουν οι ‘’αεροπορικές απαιτήσεις’’
διότι δεν έχουν αεροπορική συνείδηση.
Παρά ταύτα, εμείς περιμένουμε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για
την εύρυθμη λειτουργία της ΥΠΑ, με βάση τις υποχρεώσεις του
ελληνικού δημοσίου έναντι των Διεθνών Οργανισμών Ασφάλειας
Πτήσεων. Στην ΥΠΑ όλοι χωρούν, δεν περισσεύει κανένας, χρειάζεται
και ενίσχυση ώστε να βγει το τεράστιο έργο της, αλλά χωρούν και οι
Μηχανικοί Αεροσκαφών και οι Πιλότοι, γιατί έτσι γίνεται η στελέχωση
αντίστοιχων υπηρεσιών παγκοσμίως. Για αυτούς τους λόγους
διεκδικούμαι την επιστροφή όλων των άδικα απολυμένων
συναδέλφων μας στην Υπηρεσία.
Και κάτι τελευταίο, όταν κάποιος χαίρετε που παίρνει φωτιά το σπίτι
του γείτονα, τα νέα δεν θα είναι καλά ούτε και για το δικό του σπίτι.

Το γραφείο τύπου της ΕΠΤΑΟΑ.

