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Αριθ. Εξερχ.: 2288                                Αθήνα, 23 Μαρτίου 2021 
 
Προς: Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια 
 
Κοιν/ση: 1. Υπουργό Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη  
     2. Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

 
ΘΕΜΑ: Ένταξη του προσωπικού των αερολιμένων της χώρας στις Ειδικές Επαγγελματικές 
Ομάδες εμβολιασμού. 
 

Αξιότιμε κε Υπουργέ, 

Είμαστε η δευτεροβάθμια, πλέον αντιπροσωπευτική, συνδικαλιστική ομοσπονδία στον κλάδο 
των αερομεταφορών, με μέλη μας σωματεία εργαζομένων στο χώρο των αεροπορικών 
μεταφορών. 
 

Παρακολουθούμε με αγωνία τις εξελίξεις, τόσο στην επιδημιολογική διάσταση της πανδημίας, 
όσο και στην οικονομική/εργασιακή διάσταση. 
Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες της Κυβέρνησης στα ανώτερα επίπεδα να καλλιεργήσει ένα 

θετικό κλίμα για τον τόσο αναγκαίο εισερχόμενο τουρισμό τους επόμενους μήνες και ειδικά 

την πρόθεση κατά προτεραιότητα εμβολιασμού των εργαζομένων στον τουρισμό, καθώς οι 

εμβολιασμοί έναντι του Covid-19 αποτελούν βασικό όπλο στον περιορισμό της εξάπλωσης της 

πανδημίας. 

Είναι προφανές ότι τα αεροδρόμια της χώρας θα κληθούν να εξυπηρετήσουν τις αυξανόμενες 

επιχειρησιακές ανάγκες του τουρισμού. 

Το προσωπικό των αεροδρομίων θα αναγκαστεί να εργαστεί στους γνωστούς, εντατικούς 

ρυθμούς εξυπηρέτησης πτήσεων και επιβατών. Οι χρόνοι εξυπηρέτησης των πτήσεων είναι 

δεδομένοι και επιτυγχάνονται με ομαδική εργασία του προσωπικού, που διενεργεί 

παράλληλα όλες τις απαιτούμενες δραστηριότητες, εκ του σύνεγγυς, τόσο μεταξύ 

εργαζομένων, όσο και μεταξύ εργαζομένων και επιβατών. 

Είμαστε συνηθισμένοι να εργαζόμαστε με υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης σε κανόνες και είναι 

αυτονόητο ότι συμμορφωνόμαστε και με τους κανόνες που επιβάλλει η πανδημία. 

http://www.opam.gr/


Παρόλα αυτά, ο συνάδελφός μας δεν έχει την πολυτέλεια να εκτελέσει καθαρισμό 

αεροσκαφών πίσω από ένα πλεξιγκλάς, ούτε να κρατήσει απόσταση 2 μέτρων από τον διπλανό 

όταν χρειάζονται αρκετά άτομα για να φορτώσουν τις παλέτες ή να σηκώσουν ένα αναπηρικό 

καρότσι.  

Μία εξάπλωση της επιδημίας σε ομάδα εργαζομένων που δουλεύουν με ταχύτητα ο ένας 

δίπλα στον άλλον, εκτός από τις προφανείς επιπτώσεις στην υγεία μας, θα επιφέρει σίγουρα 

και συντριπτικό πλήγμα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, αφού σε περίπτωση μόλυνσης από 

τον ιό, είναι πρακτικά αδύνατον να υποκατασταθεί μία βάρδια από τις υπόλοιπες, μέχρι να 

βγουν οι συνάδελφοι από την προβλεπόμενη καραντίνα. 

Θα ήταν δε απρόβλεπτες οι συνέπειες δημοσιοποίησης μίας έξαρσης της πανδημίας σε ένα 

αεροδρόμιο, τη στιγμή που αγωνιζόμαστε να πείσουμε την τουριστική αγορά ότι η Ελλάδα 

αποτελεί έναν ασφαλή προορισμό. 

Για τους παραπάνω λόγους, και σε περίπτωση που δεν το έχετε ήδη πράξει, σας καλούμε να 

εντάξετε το προσωπικό των αερολιμένων της χώρας στις Ειδικές Επαγγελματικές Ομάδες που 

θα εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα, έτσι ώστε να αποφύγουμε δυσάρεστες εξελίξεις σε 

περίπτωση έξαρσης της πανδημίας σε κάποιον προορισμό. 

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για να σας αναπτύξουμε συγκεκριμένες προτάσεις για την 

υλοποίηση των εμβολιασμών, κάνοντας χρήση μάλιστα ήδη υφιστάμενων δομών και πόρων 

στα αεροδρόμιά μας. 

 
Με εκτίμηση 

Για τη Διοίκηση 
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