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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
Κύξηε Υπνπξγέ, 
Όπσο γλσξίδεηε, έλαο από ηνπο θιάδνπο κε ηηο κεγαιύηεξεο απώιεηεο παγθνζκίσο ιόγσ ηεο παλδεκίαο είλαη απηόο 
ησλ αεξνκεηαθνξώλ. Σηε ρώξα καο εηδηθά, ε κείσζε ηεο αεξνπνξηθήο θίλεζεο αγγίδεη έσο ζήκεξα ην 85%, 
δεκηνπξγώληαο ζνβαξό δήηεκα επηβίσζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ζην ρώξν. Γηα ην ιόγν απηό, 
πνιύ ζσζηά εζείο σο Πνιηηεία πήξαηε ηα πξόζθαηα κέηξα ζηήξημεο ησλ αεξνπνξηθώλ εηαηξεηώλ πνπ έρνπλ πιεγεί.  

Οη Ζιεθηξνληθνί Μεραληθνί Αζθάιεηαο Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο καδί κε όιν ην πξνζσπηθό ηεο ΥΠΑ, από ηελ αξρή ηεο 
παλδεκίαο κέρξη ζήκεξα, εξγαδόκαζηε αδηάθνπα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ 
ζπζηεκάησλ θαη ησλ ππεξεζηώλ Αεξνλαπηηιίαο. Σηεθόκαζηε αξσγνί από ηελ αξρή ηεο θξίζεο, ηόζν ζηελ πξνζπάζεηα 
ελίζρπζεο ηνπ ηνκέα πγείαο ηεο Διιάδαο κε ηαηξνθαξκαθεπηηθό πιηθό, όζν θαη ζηελ πξνζπάζεηα επαλεθθίλεζεο ηεο 
ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο καο. 

Πεξηκέλνπκε αληίζηνηρε ζηήξημε ηεο Υπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, ώζηε λα ζπλερίζνπκε ην έξγν καο γηα ηελ 
απξόζθνπηε θαη κε αζθάιεηα ξνή ηεο αεξνπνξηθήο θίλεζεο. Εεηνύκε ηε βνήζεηά ζαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 
δηνηθεηηθώλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ έγθξηζε ησλ πηζηώζεσλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ 24σξσλ βαξδηώλ, ηηο 
κεηαθηλήζεηο ζπλεξγείσλ πξνο απνθαηάζηαζε βιαβώλ θαη ηελ αγνξά αληαιιαθηηθώλ. Αθόκα, ζην πιαίζην ησλ 
πξνηάζεσλ πνπ έρνπκε θαηαζέζεη, θαη πνπ δελ επηβαξύλνπλ ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό, αιιά αληίζεηα ηνλ 
εληζρύνπλ, πεξηκέλνπκε ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ κείσζεο ησλ απνιαβώλ καο πνπ έρεη πξνθύςεη από ηελ 
πξσηνθαλή κείσζε θαηά 85% ηεο αεξνπνξηθήο θίλεζεο, γεγνλόο πνπ απνηειεί ραξηζηηθή βνιή ζηνλ νηθνγελεηαθό 
πξνϋπνινγηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Ζηηούμε: 

ηην άμεζη καηαβολή ηων δεδοςλεςμένων 

ηην έγκπιζη ηων πιζηώζεων για ηον ππογπαμμαηιζμό ηων 24ωπων βαπδιών 
(νςσηεπινά , εξαιπέζιμα, απγίερ) 

ηην έγκπιζη ηων πιζηώζεων για μεηακινήζειρ και ππομήθεια ανηαλλακηικών. 
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