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                                                                                                                           Αθήνα 9 Ιανουαρίου 2017 

                                                                              

                                                                          Προς: 1) Πολιτικά Κόμματα 

                                                                                     2) Δήμους και Περιφέρειες της χώρας 

                                                                                     3) Εργατικά Κέντρα  Σωματεία - Μ.Μ.Ε. 
                                                        
                                                                                      Κοιν/ση: 1) Σε όλους τους υπαλλήλους του Π.Σ. 

  
 
Ιδιωτικοποιήσεις Αεροδρομίων - Νέα υποβάθμιση της πυρασφάλειας της 
χώρας και του Λαού  -  Ξεσπίτωμα των Πυροσβεστών με σωρεία μεταθέσεων. 

 
 Η στελέχωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών των δώδεκα (12) περιφερειακών αεροδρομίων από το 
Πυροσβεστικό Σώμα μέσω της προωθούμενης σύμβασης - σύμπραξης του Ελληνικού Δημοσίου και 
της Ελληνογερμανικής κοινοπραξίας -  Fraport Α.Ε., δημιουργεί έντονη ανησυχία και 
προβληματισμό στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος. 
 
 Το γεγονός της παραχώρησης πυροσβεστών, στις πυροσβεστικές υπηρεσίες που θα λειτουργήσουν 
στα αεροδρόμια της Fraport, σε συνδυασμό με τις μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν ήδη στο 
προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη υπάρχουσα 
δύσκολη κατάσταση. 
 
 Παρά τις παρεμβάσεις που πραγματοποίησε η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, προς 
το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος,  δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το περιεχόμενο της 
σύμβασης. Ποιές θα είναι οι σχέσεις εργασίας, το ωράριο και οι αμοιβές του προσωπικού που θα 
απασχοληθεί στα περιφερειακά αεροδρόμια. 
 
 Οι κυβερνητικές ενέργειες εντάσσονται στη συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων, της εκχώρησης 
δημόσιας περιουσίας, με ανάλογη εμπορευματοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με 
τα συμφέροντα των ντόπιων και ξένων επιχειρηματικών ομίλων, με στόχο την αύξηση των κερδών 
τους. 
 
 Όπως έχει αποδειχτεί και στο παρελθόν αυτού του είδους οι πολιτικές επιλογές συντελούν στην 
κατακρήμνιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων, στη συρρίκνωση, στην περαιτέρω 
υποβάθμιση και κατάργηση δημοσίων δομών και υπηρεσιών. Μάλιστα όπως η ζωή έχει 
επιβεβαιώσει, έχουν αποβεί μοιραίες για το λαό μας και τίποτε θετικό δεν έχει να περιμένει απ’ την 
εφαρμογή τους. 
 
 Προκειμένου λοιπόν να εξυπηρετηθούν οι απαιτήσεις ακόμη μιας ιδιωτικής εταιρίας, με ευθύνη της 
κυβέρνησης, διαδραματίζονται, με γοργούς ρυθμούς, μια σειρά εξελίξεων με εκπαιδεύσεις 
συναδέλφων πυροσβεστών από διάφορες περιοχές της χώρας, ακόμη και χωρίς τη θέλησή τους, 
προκειμένου στη συνέχεια να επανδρώσουν τα περιφερειακά αεροδρόμια, της Ελληνογερμανικής 
κοινοπραξίας – Fraport A.E. 
 
 Με αφορμή και αυτή την εξέλιξη γίνεται ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση επιφυλάσσει και σωρεία 
μεταθέσεων και μετακινήσεων για χιλιάδες πυροσβέστες, όχι μόνο για τα αεροδρόμια, αλλά και για 
υπηρεσίες σε όλη τη χώρα, για να μπαλώνουν τα τεράστια κενά του Πυροσβεστικού Σώματος σε 
προσωπικό. Η συγκεκριμένη πολιτική επιλογή που θα μας ξεσπιτώνει συνεχώς με μεταθέσεις και 
μετακινήσεις, θα επιφέρει την οικονομική μας εξάντληση και θα ανατρέψει  τον οικογενειακό μας 
προγραμματισμό. 
 
 Επίσης, είναι προ των πυλών η ακόμη μεγαλύτερη αποδυνάμωση αρκετών Πυροσβεστικών 
Υπηρεσιών και  Πυροσβεστικών Κλιμακίων, που σήμερα υπολειτουργούν λόγω των μεγάλων 
ελλείψεων. Όπως, εμφανής είναι και ο κίνδυνος της κατάργησής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, 
γεγονός που αν συμβεί θα αφήσει ακάλυπτες από πυρασφάλεια, ολόκληρες περιοχές και τους 
κατοίκους τους.  
 
 Ήδη έχουν κάνει την εμφάνιση τους δημοσιεύματα σχετικά με την υποβάθμιση και την ενδεχόμενη 
αναστολή λειτουργίας του Πυροσβεστικού Κλιμάκιου Πλωμαρίου. Ανάλογα σενάρια άλλωστε, 
είχαν εκφραστεί πρόσφατα από υπηρεσιακούς παράγοντες και για άλλα Πυροσβεστικά Κλιμάκια με  
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πρόσχημα τα προβλήματα στις κτιριακές τους εγκαταστάσεις συνεπεία σεισμού και παλαιότητας 
(π.χ. Βασιλικής Λευκάδας και Ληξουρίου Κεφαλονιάς). 
 
 Το Πυροσβεστικό Σώμα καλείται να λειτουργήσει όπως - όπως με πιστώσεις στον Τακτικό 
Προϋπολογισμό που παραμένουν, τα τελευταία χρόνια, μειωμένες περίπου κατά 130 εκ. Οι 
υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες, λόγω των μεγάλων ελλείψεων που υπάρχουν σε προσωπικό. 
Πέραν της υποστελέχωσης των υπηρεσιών λόγω των μεγάλων ελλείψεων που υπάρχουν σε 
προσωπικό, εξακολουθούν να υπάρχουν οι διαφορετικές εργασιακές σχέσεις στο προσωπικού του 
Πυροσβεστικού Σώματος με μόνιμους πυροσβέστες, πενταετούς υποχρέωσης και εποχικούς 
πυροσβέστες. Μεγάλες είναι και οι ελλείψεις που παρατηρούνται σε υλικοτεχνικές υποδομές και 
μέσα. 
 
 Έτσι λοιπόν καθίσταται σαφές ότι αυτή η επιλογή και της σημερινής κυβέρνησης και των 
συμφερόντων που υπηρετεί, θα δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία του Π.Σ. του 
οποίου οι υποχρεώσεις και οι ανάγκες αυξάνονται κατακόρυφα, κυρίως κατά την αντιπυρική 
περίοδο. Θα δημιουργήσει σοβαρές αδυναμίες σε ότι αφορά την παροχή των υπηρεσιών του, κάτι το 
οποίο θα επιφέρει αρνητικά και τραγικά αποτελέσματα σε βάρος της προστασίας του λαού και του 
δασικού πλούτου της χώρας. 
 
 Μάλιστα η κυβέρνηση κρατά σε ισχύ και όχι τυχαία το αντεργατικό - αντιλαϊκό νομοθετικό 
οπλοστάσιο (ν. 3511/2006 & ν. 4249/2014), που της δίνει τη δυνατότητα μέσα από fast track 
διαδικασίες να προβαίνει στην κατάργηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων κάτι που 
αναμένεται άμεσα με την αναδιάρθρωση που προωθεί. 
 
 Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, ζητά να πάρετε ξεκάθαρη θέση για όλα τα 
παραπάνω και  να παρέμβετε άμεσα απαιτώντας να υλοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας τα οποία 
διεκδικούμε.    

Συγκεκριμένα:   

 Αύξηση των δαπανών από τον κρατικό προϋπολογισμό για το Πυροσβεστικό Σώμα για την 

πλήρη κάλυψη των αναγκών του.  
 

 Να προχωρήσει τώρα η κυβέρνηση στις αναγκαίες προσλήψεις, ώστε να καλύψει τα μεγάλα 

κενά που υπάρχουν συνολικά στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και να μπει 

επιτέλους φρένο στην τριχοτόμηση του προσωπικού (Μόνιμοι, Πυροσβέστες Πενταετούς 

Υποχρέωσης & Συμβασιούχοι Πυροσβέστες), με εξασφάλιση μόνιμων και σταθερών 

σχέσεων υπηρεσίας για όλους. 
 

 Να μην υποβαθμιστούν ή καταργηθούν Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Πυροσβεστικά  

Κλιμάκια της χώρας και να στελεχωθούν πλήρως, με αναβάθμιση όσων εξ αυτών απαιτείται. 
 
 Να μην περάσει ο νέος Κανονισμός Μεταθέσεων που έχει στα σκαριά η κυβέρνηση. Εκτός 

από τα μεγάλα προβλήματα που θα δημιουργήσει στους πυροσβέστες και τις οικογένειες 

τους, θα προκαλέσει και σοβαρά προβλήματα στην πυρασφάλεια ολόκληρων περιοχών λόγω 

των συχνών αλληλομετακινήσεων για υποτυπώδη κάλυψη των μεγάλων ελλείψεων σε 

προσωπικό που έχει το Π.Σ.  Διεκδικούμε έναν δίκαιο Κανονισμό Μεταθέσεων στη βάση 

της πρότασης που έχουμε καταθέσει. 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΑ: 

 ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ 
 
 

 ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟ  ΛΑΟ 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

  Η Εκτελεστική Γραμματεία 
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