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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το ΔΣ της ΕΝΗΜΑΕΚ, μέχρι σήμερα, έκανε υπομονή με τη γενικότερη στάση ολιγωρίας και 

αίολων υποσχέσεων που έχει επιλέξει να κρατά η Διοίκηση της ΥΠΑ στην πλειοψηφία των 

θεμάτων που αφορούν τους ΗΜΑΕΚ (Εφαρμογή EE 2017/373, Προσλήψεις, Εκπαιδεύσεις, 

Μετακινήσεις, Αναπλήρωση απωλειών εισοδήματος λόγω covid19). 

Η υπομονή μας εξαντλήθηκε με την πρόσφατη απαράδεκτη στάση της στο θέμα της 

αποζημίωσης δεδουλευμένης εργασίας της Διεύθυνσης ΚΗΕΜΣ για το μήνα Φεβρουάριο 2021, 

παρά το γεγονός ότι είχε λάβει γραπτές διαβεβαιώσεις για την άμεση επίλυση του θέματος. 

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε την προσφιλή, τον τελευταίο καιρό, έκφραση “εντέλλεσθε” της 

Διοίκησης προς τους συναδέλφους μας Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς Ασφάλειας Εναέριας 

Κυκλοφορίας, λες και δεν απευθύνεται σε υπεύθυνους επαγγελματίες. 

Καλούμε τα μέλη μας, απευθυνόμενοι στη λογική τους και στο αίσθημα ευθύνης που 

παραδοσιακά τους διακρίνει να προασπίσουν τη δουλειά και το μέλλον τους, τηρώντας τους 

παρακάτω πολύ βασικούς κανόνες: 

 Στο εξής οι διοικητικές διαδικασίες και νόμοι για τις μετακινήσεις θα ακολουθούνται κατά 

γράμμα. 

 Καμία αυθημερόν μετακίνηση δεν θα πραγματοποιείται αν δεν έχει γίνει ανάρτηση της 

σχετικής ανάληψης υποχρέωσης. 

 Καμία μετακίνηση δεν θα πραγματοποιείται αν δεν έχει αποδοθεί η προβλεπόμενη 

προκαταβολή για τα έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης 

στους συναδέλφους, τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την έναρξη της μετακίνησης. 

 Καμία βοήθεια στην διοικητική διαδικασία και την διεκπεραίωση εγγράφων αν δεν αφορά 

πραγματικά δική μας αρμοδιότητα και ευθύνη. 

 Οι συνάδελφοι, σε κάθε περίπτωση αμφιβολιών ή πιέσεων να συμβουλεύονται τον 

σύλλογο. 



 

Το ΔΣ της ΕΝΗΜΑΕΚ εκπροσωπώντας τα μέλη της Ένωσης, επισημαίνει σε όλους τους 

εμπλεκόμενους ότι, η εφαρμογή της διαδικασίας περί μετακινήσεων για διορθωτική και προληπτική 

συντήρηση των συστημάτων Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων, 

 ΔΕΝ αποτελεί χάρη 

 ΔΕΝ παράγει όφελος προς τους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς, 

 ΔΕΝ είναι ταξιδάκι αναψυχής 

 

Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 

ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 

 

Οι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας έχοντας διαχρονικά έντονο 

αίσθημα καθήκοντος και ευθύνης κατά την επιτέλεση του έργου μας για την παροχή ασφαλών και 

ποιοτικών Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας απέναντι στο Ελληνικό Κράτος, τις αεροπορικές εταιρείες και 

το επιβατικό κοινό, καθημερινά υπερβαίνουμε εαυτούς και δουλεύουμε κάτω από αντίξοες 

συνθήκες για να κρατάμε στην κυριολεξία όρθια συστήματα Αεροναυτιλίας ηλικίας 20 και πλέον 

ετών, βάζοντας συχνά χρήματα από την τσέπη μας για βενζίνες και ανταλλακτικά, ως μη οφείλαμε.  

 

Από τη στιγμή που το έργο αυτό δεν αναγνωρίζεται λέμε 

 

ΡΕΦΕΝΕ ΚΑΙ ΒΕΡΕΣΕ ΤΕΛΟΣ 

ΕΝΤΕΛΛΕΣΘΕ ΚΑΙ ΑΔΑΠΑΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΕΣ 

ΕΠΙΦΥΛΛΑΣΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ 
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