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Επανέρχεται το ζήτημα των απεργιών των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας 

 

Οι αεροπορικές εταιρείες επαναφέρουν το ζήτημα των απεργιών των ελεγκτών εναέριας 

κυκλοφορίας. Οι εν λόγω απεργίες έχουν προκαλέσει την ακύρωση χιλιάδων πτήσεων, 

ιδιαίτερα στη Γαλλία  και ο φόβος αυξάνεται για την καλοκαιρινή περίοδο, όπου 

ενδεχόμενες απεργίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν χαοτική κατάσταση.  

Η Ισπανία είναι μία από τις χώρες που αντιμετώπισαν τα μεγαλύτερα προβλήματα, λόγω 

των συγκεκριμένων απεργιών, δεδομένου του καθεστώτος της ως περιφερειακής 

αγοράς, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό. Μέχρι και το Μάιο τ.έ., 

ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη χώρα στις καθημερινές πτήσεις, ενώ νωρίτερα, τον 

Απρίλιο κατέλαβε την τέταρτη θέση, καθώς σύμφωνα με αρκετές εταιρείες, προβλήματα 

είχαν προκαλέσει οι απεργίες της γειτονικής χώρας.  

Σύμφωνα με στοιχεία των ισπανικών ενώσεων Aceta και ALA που δρουν στον 

αεροπορικό τομέα, τα οποία βασίζονται σε εκθέσεις της Eurocontrol,  τον Απρίλιο, οι 

καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από τις απεργίες ισοδυναμούσαν με 45.000 λεπτά, 

αύξηση κατά 200%, συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2017.  Επίσης οι συγκεκριμένες 

ενώσεις υποστηρίζουν ότι το 45% των πτήσεων υπέστη καθυστερήσεις κατά τους 

πρώτους τέσσερις μήνες του 2018.  

Ακόμη, οι επανειλημμένες απεργίες στο κέντρο ελέγχου της Μασσαλίας, είχαν αρνητικές 

επιπτώσεις για τα αεροδρόμια της Βαρκελώνης και της Πάλμα ντε Μαγιόρκα, καθώς 

επίσης και για άλλα αεροδρόμια της Μεσογείου. Η αεροπορική εταιρεία που υπέστη τη 

μεγαλύτερη ζημία εξαιτίας αυτού του γεγονός, είναι η Vueling, καθώς το 50% σχεδόν των 

διεθνών δραστηριοτήτων της εξαρτάται από το κέντρο ελέγχου της Μασσαλίας.  

Οι αεροπορικές εταιρείες σκοπεύουν να πιέσουν τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και 

τη νέα κυβέρνηση του κ. Πέδρο Σάντσεθ, ώστε να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. 

Συγκεκριμένα,  επιθυμούν την προώθηση ευρωπαϊκών ρυθμίσεων σχετικά με τις 

ελάχιστες υπηρεσίες για τους στρατηγικούς τομείς. Επίσης, θα επιδιώξουν την υιοθέτηση 

ενός κοινού ελάχιστου πλαισίου εγγύησης για τις υπερπτήσεις, σεβόμενες όμως, όπως 

υποστηρίζουν, το δικαίωμα της απεργίας, όπως επίσης και τους κανονισμούς της κάθε 

χώρας εταίρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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 Οι εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των δράσεων γι αυτό το ζήτημα, είναι η 

IAG και η Ryanair, οι οποίες πρόκειται να κάνουν, από κοινού, δηλώσεις τύπου στις 20 

Ιουνίου και στις οποίες σκοπεύουν να καταγγείλουν τη στάση των ελεγκτών εναέριας 

κυκλοφορίας. Σημειώνεται, πάντως, ότι το ζήτημα απασχολεί για αρκετό καιρό την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα.  

 


