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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π.
ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11 Μαϊου 2017 αντιπροσωπεία της Εκτελεστικής Γραμματείας της
Ε.Α.Κ.Π. επισκέφθηκε τις κεντρικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και τις Π.Υ. Αερολιμένων των Νομών
Ζακύνθου και Κεφαλονιάς.
Η αντιπροσωπεία αφού ενημέρωσε για εργασιακά ζητήματα άκουσε με προσοχή τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στις προαναφερόμενες υπηρεσίες. Ειδικά στις Π.Υ. Α/Δ, οι συνάδελφοι
που μετατέθηκαν για τη στελέχωσή τους εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο με τον οποίο
έγιναν αυτές, αλλά και το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει αφού οι περισσότεροι είναι
εργαζόμενοι με 750€ και ξαφνικά βρέθηκαν αντιμέτωποι με επιπρόσθετα έξοδα (ενοίκιο, έξοδα διαβίωσης
κ.α.). Επίσης, έντονος προβληματισμός υπήρξε για το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφτηκε από το
ελληνικό κράτος και την ιδιωτική εταιρεία της Fraport για εργασιακά θέματα που αυτή περιέχει.
Σε ότι αφορά την Π.Υ. Α/Δ Ζακύνθου:
 Τα ελαστικά των οχημάτων τα οποία πριν διέθετε η Υ.Π.Α. παρουσιάζουν φθορά.
 Το προσωπικό δεν έχει εκπαιδευτεί για την λειτουργία των οχημάτων των Α/Δ.
 Τα οχήματα δεν είναι συντηρημένα και έχουν προβλήματα στη λειτουργία τους (σύστημα πέδησης,
δυσλειτουργία κατά την ρίψη κατασβεστικών μέσων κ.α)
 Οι κτηριακές εγκαταστάσεις στις οποίες στεγάζεται το τηλεφωνείο και το γκαράζ είναι σε πολύ
άσχημη κατάσταση.
Μετά την καταγραφή προβλημάτων και ελλείψεων η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον διευθυντή της
Fraport στον Αερολιμένα της Ζακύνθου τον οποίο και ενημέρωσε εκτενώς γύρω από αυτά παραθέτοντας
και τις θέσεις της Ε.Α.Κ.Π.
Από την πλευρά της η διεύθυνση ανέφερε στην αντιπροσωπεία μας ότι:
 Έχει δρομολογηθεί η άμεση αλλαγή ελαστικών στα οχήματα.
 Έχει προγραμματιστεί για το τέλος του μήνα η εκπαίδευση του προσωπικού στα οχήματα της Π.Υ.
του Αεροδρομίου.
 Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν εργασίες για την κατασκευή νέου κτιρίου που θα στεγάσει
την Π.Υ. Α/Δ και θα περατωθεί στις αρχές του νέου έτους.
Στην ερώτηση που του τέθηκε για το αν γνωρίζει ότι υπάλληλοι χρησιμοποιήθηκαν για καταστολή
δασικής πυρκαγιάς και αμέσως μετά στελέχωσαν την υπηρεσία του Α/Δ, απάντησε ότι αρχικά δεν γνώριζε
τίποτα για τη μετακίνηση πυροσβεστών στην εν λόγω πυρκαγιά και ότι κάποια στιγμή ενημερώθηκε
τυχαία. Στο ερώτημα αν γνωρίζει το περιεχόμενο της σύμβασης για εργασιακά ζητήματα των
πυροσβεστών που τυχών αναφέρονται σε αυτή, απάντησε πως το περιεχόμενο της σύμβασης το γνωρίζει
αλλά δεν μπορεί να ενημερώσει γύρω απ’ αυτό. Επίσης η Ε.Α.Κ.Π. εξέφρασε την αντίθεσή της για την
διαμονή των υπαλλήλων σε containers και ζήτησε από την Διεύθυνση την γρήγορη επίλυση των
προβλημάτων που υπάρχουν.
Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στην Π.Υ. Α/Δ υπήρξε συνάντηση με τον κ. Διοικητή της Π.Υ.
Ζακύνθου όπου έγινε συζήτηση για θέματα που αφορούσαν την έλλειψη μονίμου προσωπικού, την
κατάσταση των οχημάτων, τα εξαντλητικά ωράρια των συναδέλφων που απασχολήθηκαν στην πρόσφατη
πυρκαγιά και ότι κλήθηκαν να συνδράμουν ακόμη και συνάδελφοι ήταν σε ρεπό, γύρω από την διοικητική
μέριμνα (βλέπε αναλυτικά την από 4/05/2017παρέμβαση της Ε.Α.Κ.Π. Δυτικής Ελλάδας) κ.α.
Στη συζήτηση που έγινε με τους συναδέλφους της Π.Υ. Ζακύνθου, όπου επισημάνθηκε η τραγική
κατάσταση στην οποία βρίσκεται η υπηρεσία λόγω έλλειψης προσωπικού. Από την πλευρά των μελών της
Ε.Α.Κ.Π. τονίστηκε, πως οι κενές θέσεις πρέπει να καλύπτονται με προσλήψεις προσωπικού και όχι με
μεταθέσεις που δημιουργούν προβλήματα στις περιοχές από τις οποίες μετατίθενται οι συνάδελφοι

δεδομένου ότι το Π.Σ. έχει έλλειψη μονίμου προσωπικού σε όλη την Ελλάδα. Ενημέρωση έγινε και για
τρέχοντα ζητήματα, καθώς και για τις θέσεις και τις προτάσεις της Ε.Α.Κ.Π.
Σχετικά με την επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Ε.Α.Κ.Π. στην Π.Υ. Α/Δ Κεφαλονιάς, επισημαίνουμε
τα εξής σοβαρά προβλήματα, τα οποία, όπως διαβεβαίωσαν τόσο η Διοίκηση της υπηρεσίας όσο και η
Διεύθυνση του αεροδρομίου, επιλύονται σταδιακά:
 Προσωρινή στέγαση της υπηρεσίας σε διαμορφωμένα containers, λόγο ακαταλληλότητας του προ
υπάρχοντος κτηρίου εξαιτίας των σεισμών του 2014 που έπληξαν το νησί της Κεφαλονιάς (έχουν
προγραμματιστεί οι εργασίες ανέγερσης νέου κτηρίου να ξεκινήσουν τον ερχόμενο Σεπτεμβρίου και
να παραδοθεί πριν το επόμενο καλοκαίρι).
 Αλλαγή, συντήρηση και επισκευή πεπαλαιωμένου και φθαρμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού όπως
πυροσβεστήρες, κομπρεσέρ αναπλήρωσης αέρα στις φιάλες των αναπνευστικών συσκευών,
συντήρηση σε μηχανικά και άλλα μέρη των οχημάτων και αλλαγή ελαστικών.
 Η ύπαρξη επιχειρησιακού οχήματος, σαράντα ετών με πολλά προβλήματα που δεν επιτρέπουν την
σωστή χρήση και λειτουργία του (διαβεβαίωση για άμεση αντικατάσταση του).
 Η μέχρι στιγμής μη πιστοποιημένη εκπαίδευση των συναδέλφων όσον αφορά την λειτουργία και
χρήση των οχημάτων και του εξοπλισμού τους (έχει ορισθεί για τα μέσα Ιουνίου).
Στο διάλογο που αναπτύχθηκε με τους συναδέλφους συζητήθηκαν, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
στην νεοσύστατη υπηρεσία αλλά και για την δυσχερή οικονομική θέση που έχουν έρθει όσοι
ξεσπιτώθηκαν από διάφορες περιοχές της χώρας. Στην συνέχεια έγινε ενημέρωση από τους εκπροσώπους
της Ε.Α.Κ.Π., για τρέχοντα ζητήματα, καθώς και οι θέσεις και οι προτάσεις της Ε.Α.Κ.Π. για τα ζητήματα
αυτά όπως, ο Κανονισμός Μεταθέσεων που ξεσπιτώνει τους πυροσβέστες, η μη μονιμοποίηση των
συναδέλφων Π.Π.Υ. και ο εμπαιγμός τους από την κυβέρνηση, για την επικείμενη αναδιοργάνωση των
υπηρεσιών στο Π.Σ. κ.α.
Στην συζήτηση που ακολούθησε με την Διεύθυνση του αερολιμένα, εκφράστηκε η αντίθεση της
Ε.Α.Κ.Π. για την διαμονή των συναδέλφων, έστω και προσωρινά, σε containers. Ζητήθηκε παράλληλα
από την Διεύθυνση, να επισπευσθεί η διαδικασία για την ολοκλήρωση της επίλυσης όλων των
προβλημάτων που υπάρχουν.
Στην συνέχεια η αντιπροσωπία της Ε.Α.Κ.Π. επισκέφθηκε τον Διοικητή της Π.Υ. Αργοστολίου. Στον
σύντομο χρόνο που διήρκεσε η επίσκεψη αυτή, συζητήθηκαν τα σοβαρά προβλήματα που έχει προκαλέσει
η υποστελέχωση των Κλιμακίων Ληξουρίου και Σάμης, καθώς και της Π.Υ. Αργοστολίου, λόγο της
μετακίνησης συναδέλφων από τις υπηρεσίες αυτές προς την Π.Υ. Α/Δ Κεφαλονιάς, το ζήτημα στέγασης
του Π.Κ. Ληξουρίου, καθώς και η ορθολογική διαχείριση του προσωπικού σε περίπτωση συμβάντων.
Μετά το τέλος των συναντήσεων αυτών στις υπηρεσίες και των δύο νησιών, ακολούθησαν συνεντεύξεις
τύπου στα τοπικά μέσα (βλέπε site Ε.Α.Κ.Π.).
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών θα συνεχίσει και το επόμενο διάστημα, στα πλαίσια της
πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει, τις περιοδείες στις νεοσύστατες υπηρεσίες των ιδιωτικοποιημένων
περιφερειακών αεροδρομίων και εθνικών οδών. Σκοπός είναι να αναδείξει τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι που υπηρετούν εκεί, μετά από το ξεσπίτωμα που τους επιφύλαξε η
κυβέρνηση, αλλά και να μεταφέρει το μήνυμα, πως η λύση για όσα δεινά βιώνουμε στην υπηρεσιακή και
οικογενειακή μας ζωή, βρίσκεται στην οργάνωση και στην συμμετοχή στους αγώνες του λαού, για την
διεκδίκηση της ζωής που μας αξίζει.
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Η Εκτελεστική Γραμματεία

