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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τον Υπουργό Εσωτερικών 

 
Θέμα: Απαράδεκτες οι υπηρεσιακές συνθήκες για τους πυροσβέστες στα περιφερειακά 
αεροδρόμια της Fraport. 

 
Το ΚΚΕ πρόσφατα, με την κατάθεση υπομνήματος προς τους αρμόδιος υπουργούς, 

ανέδειξε τα σοβαρά και οξυμμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει το προσωπικό του 
Πυροσβεστικού Σώματος σχετικά με τη στελέχωση των περιφερειακών αεροδρομίων της 
Fraport. 

Κατάγγειλε σειρά σοβαρών ελλείψεων στις υποδομές των εγκαταστάσεων στα 
αεροδρόμια για τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.  

Για το σκοπό αυτό απαίτησε από την κυβέρνηση την αναστολή όλων των μεταθέσεων 
και των μετακινήσεων για τη στελέχωση των αεροδρομίων.  

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. 

Επίσης με ευθύνη της κυβέρνησης οι οδηγοί – πυροσβέστες της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας που υπηρετούν σήμερα στα 14 αεροδρόμια που παραχωρούνται στην 
Fraport, να διατηρήσουν τις θέσεις τους, τα εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματά τους.  

Παρά τις δεσμεύσεις των αρμόδιων υπουργών σχετικά με τη λήψη μέτρων 
διαπιστώσαμε ότι δεν πάρθηκε κανένα μέτρο για την ανακούφιση των πυροσβεστών 
σχετικά με τη στέγαση και σίτιση.  

Αντίθετα και όπως μας καταγγέλθηκε η εκπαίδευση της τελευταίας σειράς, στο 
αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ολοκληρώθηκε στις 31 Μάρτη και η διαταγή ήταν να 
παρουσιαστούν την 1 Απρίλη στα περιφερειακά αεροδρόμια. Αυτό είχε σα συνέπεια οι 
περίπου 100 πυροσβέστες που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους στο Ελευθέριος 
Βενιζέλος το μεσημέρι της Παρασκευής 31 Μάρτη να μην προλάβουν ούτε τα 
προσωπικά τους είδη να πάρουν μαζί τους. Αναγκάστηκαν να ταξιδέψουν χωρίς να 
έχουν καν φύλλο πορείας. Όπως μάλιστα ενημερώθηκαν αυτό θα αποσταλεί 
υπηρεσιακά, στις υπηρεσίες που είχαν εντολή να παρουσιαστούν. Αρκετοί που 
παρουσιάστηκαν στις υπηρεσίες των περιφερειακών αεροδρομίων διαπίστωσαν ότι οι 
εγκαταστάσεις και οι πυροσβεστικές υποδομές είναι ανύπαρκτες, όπως χαρακτηριστικά 
συμβαίνει στα αεροδρόμια της Θήρας και της Κεφαλλονιάς.  

Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι μεγάλες και με την αδιαφορία της επιδεινώνει την 
κατάσταση που βρίσκονται οι πυροσβέστες που μετατίθενται στα περιφερειακά 
αεροδρόμια. 

 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός αν άμεσα θα πάρει μέτρα η κυβέρνηση για την, έστω και 

τώρα, βελτίωση της κατάστασης που βρίσκονται οι πυροσβέστες, σχετικά με τη στέγαση, 
τη σίτιση και την οικονομική ανακούφιση για τα έξοδα μετακίνησης χωρίς φύλλα πορείας 
στα αεροδρόμια μετάθεσής τους.  

 
Ο βουλευτής 

Χρήστος Κατσώτης 

 


