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Κύριε Υπουργέ,
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας επανειλημμένα έχει αντιταχθεί στην ιδιωτικοποίηση των 
αεροδρομίων που είναι ενάντια στα συμφέροντα του ελληνικού λαού και των εργαζομένων 
σε  αυτά.  Επίσης,  έγκαιρα είχε  επισημάνει  τα  προβλήματα που θα προκύψουν από  την 
εφαρμογή της Σύμβασης - Σύμπραξης του Ελληνικού Δημοσίου και της ελληνογερμανικής 
κοινοπραξίας Fraport ΑΕ, με τη στελέχωση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών 
Αεροδρομίων από το Πυροσβεστικό Σώμα.
Αυτές  μας  τις  ανησυχίες  επιβεβαιώνει  και  η  πρόσφατη  παρέμβαση  της  Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας  των  πυροσβεστών  που  καταγγέλλει  μία  σειρά  σοβαρές  ελλείψεις  στις 
υποδομές  των  πυροσβεστικών  σταθμών  και  θέτει  ζήτημα  αναστολής  εκτέλεσης  των 
μεταθέσεων και μετακινήσεων των πυροσβεστών προς τα περιφερειακά αεροδρόμια.
Τα προβλήματα των πυροσβεστών όμως δεν εξαντλούνται  μόνο σε επίπεδο υποδομών, 
αλλά, όπως καταγγέλλουν πυροσβέστες, από τη διαδικασία της στελέχωσης των σχετικών 
αεροδρομίων, που βρίσκεται σε εξέλιξη και τους ξεσπιτώνει, τα οικονομικά και οικογενειακά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι ήδη πολύ μεγάλα.
Ανάλογο ξεσπίτωμα θα ακολουθήσει και με την έκδοση του νέου Κανονισμού Μεταθέσεων 
που σχεδιάζει άμεσα να εφαρμόσει η κυβέρνηση, για να αντιμετωπίσει τα τεράστια κενά 
που  υπάρχουν  σε  προσωπικό,  από  την  εφαρμογή  των  αντιλαϊκών  πολιτικών  από  τις 
προηγούμενες κυβερνήσεις.
Πιο συγκεκριμένα η κυβέρνηση στις 3 Μάρτη 2017, δημοσίευσε το ΠΔ 13 (ΦΕΚ Α’ 27) που 
επιφέρει  τροποποιήσεις  και  επιδεινώνει  τον  Κανονισμό  Μεταθέσεων  των  πυροσβεστών. 
Είναι συνέχεια του ΠΔ 93/2014 που είχε δημοσιεύσει η κυβέρνηση της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.
Έτσι ανοίγει ο δρόμος για σωρεία μεταθέσεων, χωρίς τη θέληση των πυροσβεστών, για την 
κάλυψη των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στα περιφερειακά αεροδρόμια, αλλά και των κενών 
θέσεων σε όλη τη χώρα από όσους έχουν προσληφθεί μετά το έτος 2006. Είναι βέβαιο ότι η 
στελέχωση των περιφερειακών αεροδρομίων θα οδηγήσει σε περαιτέρω αποδυνάμωση των 
ήδη υποστελεχωμένων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
Οι  ελλείψεις  σε  προσωπικό  είναι  αποτέλεσμα των μεγάλων περικοπών που έχουν γίνει 
διαχρονικά  στις  πιστώσεις  του  Κρατικού  Προϋπολογισμού  και  στην  κατάργηση  θέσεων 
πυροσβεστών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πυρασφάλεια και την πυροπροστασία του 
λαού μας και την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των πυροσβεστών.
Επιπρόσθετα η στελέχωση των περιφερειακών αεροδρομίων επιδεινώνει περαιτέρω τις ήδη 
επιβαρυμένες εργασιακές σχέσεις των πυροσβεστών. Πιο συγκεκριμένα και με δεδομένο ότι 
οι  υπηρεσίες  στα αεροδρόμια,  είναι  σε  24ωρη βάση,  ο  κ.  Αρχηγός του Πυροσβεστικού 
Σώματος,  κατά  την  πρόσφατη  επίσκεψή  του  στην  Πανελλήνια  Ομοσπονδία  Ενώσεων 
Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, γνωστοποίησε ότι το προσωπικό του Πυροσβεστικού 
Σώματος θα απασχολείται σε 24ωρη βάρδια, τις επόμενες 24 ώρες θα έχει ανάπαυση και το 
επόμενο 24ωρο θα είναι σε επιφυλακή.
Πρόκειται  για πρόταση που κάτω από προϋποθέσεις μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στο 
διπλασιασμό των ωρών εργασίας των πυροσβεστών. Δηλαδή η κυβέρνηση σχεδιάζει  να 
καλύψει χωρίς επιπλέον κόστος, από τους πυροσβέστες που μετατίθενται στα αεροδρόμια, 
και τις ευρύτερες ανάγκες πυρασφάλειας των περιοχών όπου αυτά εδρεύουν. Εκφράζουμε 
την αντίθεσή μας σε αυτή την επιλογή, έχοντας αρνητική εμπειρία και προειδοποιώντας ότι 
το μέτρο αυτό θα πάρει γενικευμένο χαρακτήρα για να καλυφθούν χωρίς προσλήψεις τα 
τεράστια κενά του ΠΣ.
Σύμφωνα με την πρόταση του κ. Αρχηγού, οι πυροσβέστες θα εργάζονται μέχρι και 120 
ώρες την εβδομάδα.
Η μεγάλη έλλειψη του προσωπικού δεν μπορεί να καλυφθεί με αύξηση των ωρών εργασίας, 
όπως καταγγέλλουν πυροσβέστες από πυροσβεστικά κλιμάκια που αποδυναμώνονται ακόμη 
περισσότερο από τις μεταθέσεις συναδέλφων τους στα αεροδρόμια και δέχονται ισχυρές 



πιέσεις  για τη μη χορήγηση των ρεπό και των αδειών τους υπό την απειλή αναστολής 
λειτουργίας των κλιμακίων. Η εντατικοποίηση της εργασίας τους αυξάνει τις πιθανότητες 
για τραυματισμούς και δυστυχήματα, φαινόμενα που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν 
αύξηση, όπως διαπιστώνει και ο απολογισμός της τελευταίας αντιπυρικής περιόδου.
Είναι  βέβαιο  ότι  κατά  τη  διάρκεια  της  αντιπυρικής  περιόδου  θα  αυξηθούν  ακόμη 
περισσότερο τα χρωστούμενα ρεπό και οι σωρευμένες άδειες.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, διαπιστώνοντας την άσχημη κατάσταση και το 
αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, απαιτεί 
την αναστολή όλων των μεταθέσεων και των μετακινήσεων για την επάνδρωση 
των αεροδρομίων που παραχωρήθηκαν στη FRAPORT.
Απαιτεί  όμως  παράλληλα από την  κυβέρνηση,  έστω  και  τώρα  να  πάρει  άμεσα 
μέτρα ώστε να καλυφθούν όλες οι δαπάνες στέγασης - σίτισης, για όλους τους 
πυροσβέστες  που  μετατίθενται  για  να  καλύψουν  ανάγκες  του  Πυροσβεστικού 
Σώματος σε εφαρμογή του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.
Επιπρόσθετα η κυβέρνηση έχει την ευθύνη άμεσα και ενόψει της αντιπυρικής περιόδου να 
δρομολογήσει λύσεις για:
1.Αύξηση των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού.
2.Προσλήψεις προσωπικού, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες, με σταθερές και μόνιμες 
σχέσεις  εργασίας.  Μονιμοποίηση  τώρα  όλων  των  πυροσβεστών  Τριετούς,  Πενταετούς 
Θητείας και των Συμβασιούχων Πυροσβεστών.
3.Να μπει τέλος στην κατηγοριοποίηση του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος σε 
μόνιμους, τριετούς, πενταετούς θητείας, συμβασιούχους πυροσβέστες.
Τέλος,  με  ευθύνη  της  κυβέρνησης  οι  οδηγοί-πυροσβέστες  της  Υπηρεσίας  Πολιτικής 
Αεροπορίας που υπηρετούν σήμερα στα 14 αεροδρόμια που παραχωρούνται στη Fraport, να 
διατηρήσουν τις θέσεις τους, τα εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματά τους».


