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Θέμα: «Σοβαρά λειτουργικά Προβλήματα στην Π.Υ. Αερολιμένα Μυκόνου - Συνθήκες εργασίας & διαμονής 
             των υπαλλήλων»                                                                  

Κύριε Υπουργέ 

Την Πέμπτη 27/4 πραγματοποιήθηκε περιοδεία κλιμακίου  της Ε.Α.Κ.Π. στις εγκαταστάσεις της Π.Υ. Αερολιμένα 
Μυκόνου. Έπειτα από την ενημέρωση των συναδέλφων αλλά και προσωπικές διαπιστώσεις εκπροσώπου της 
Ε.Α.Κ.Π., διαπιστώθηκαν τα εξής:  

Μετά από ένα σχεδόν μήνα λειτουργίας οι εγκαταστάσεις της υπηρεσίας είναι σε άθλια κατάσταση, υποτυπώδεις και 
ανεπαρκείς, χωρίς να τηρούνται στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής σε όλους σχεδόν τους χώρους. Ενδεικτική απόδειξη 
των επισφαλών συνθηκών ιδιαίτερα για την υγεία των συναδέλφων, είναι η άθλια κατάσταση των κλινοστρωμάτων.   

  Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από την διοίκηση της Π.Υ. Αερολιμένα, η μόνη παρέμβαση σε επίπεδο 
υποδομών είναι ότι θα προωθηθεί η μετεγκατάσταση της υπηρεσίας (γραφεία, θάλαμοι) σε οικίσκους τύπου 
κοντέινερ.    

Σε ότι αφορά τον εξοπλισμό της υπηρεσίας, στο ένα εκ των δύο, από τα ειδικά οχήματα αεροδρομίου, τα ελαστικά 
του είναι εντελώς φθαρμένα. Στο δεύτερο όχημα η πυροσβεστική αντλία και τα συστήματά της παρουσιάζουν πολλά 
προβλήματα. Το Πυροσβεστικό όχημα που χρησιμοποιείται για να καλύψει τις ανάγκες στο νησί της Μυκόνου είναι 
και αυτό πεπαλαιωμένο με μηχανικά προβλήματα και με ελλιπή βασικό εξοπλισμό. Η μοναδική διασωστική σειρά που 
διαθέτει η υπηρεσία, δεν λειτουργεί. Οι περισσότερες φιάλες αναπνευστικών συσκευών, είναι ακατάλληλες προς 
χρήση  λόγω της μη ανανέωσης του ατμοσφαιρικού αέρα στα χρονικά όρια που προβλέπεται. Στην ίδια κατάσταση 
και ακατάλληλοι προς χρήση είναι και οι πυροσβεστήρες της υπηρεσίας.   

Οι κατάλληλες υποδομές για την μόνιμη διαμονή των συναδέλφων δεν έχουν βρεθεί ακόμα, οι οποίοι μετά την 
απίστευτη ταλαιπωρία που υπέστησαν την δεύτερη μέρα του Πάσχα, που αναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν εντός 
των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας,  διαμένουν σε δωμάτια ανά τρία άτομα με κόστος περί τα δέκα ευρώ την ημέρα. 
Ακόμα όμως και αυτή η διαμονή επ’ αμοιβή δεν διασφαλίζεται για το μέλλον. 

 Η επιχειρησιακή λειτουργία της υπηρεσίας κινείται σε οριακά επίπεδα, έπειτα και από την ανάληψη ευθύνης 
πυροπροστασίας όλου του νησιού, αφού καλείται να καλύψει αρμοδιότητες δυο Πυροσβεστικών Σταθμών και για το 
αεροδρόμιο και για το υπόλοιπο νησί της Μυκόνου και μάλιστα χωρίς να υπάρχει ασύρματη επικοινωνία για τα εκτός 
αεροδρομίου συμβάντα.  

Ο εκπρόσωπος της Ε.Α.Κ.Π. έθεσε τα προβλήματα αυτά τόσο στην διοίκηση της Π.Υ. Αερολιμένα, όσο και στην 
δημοτική αρχή του νησιού, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα να δοθεί άμεσα λύση στα πολύ σοβαρά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι σχετικά με τη διαβίωση τους. 

 Ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε, στα πλαίσια του συνδικαλιστικού 
μας κινήματος, την επιστροφή των συναδέλφων που μετατέθηκαν χωρίς την θέλησή τους και μέχρι τότε την 
εξασφάλιση δωρεάν σίτισης και διαμονής τους σε κατάλληλες οικίες, με ευθύνη του κράτους.  

Κύριε Υπουργέ, εκτός της άμεσης παρέμβασης σας που αιτούμαστε για την επίλυση όλων αυτών των 
προβλημάτων, σας καταθέτουμε την έντονη ανησυχία μας, που ενισχύεται και από τον τρόπο ίδρυσης και λειτουργίας 
και της Π.Υ. Μυκόνου σχετικά με: 

• Το πόσο επικίνδυνες καταστάσεις δημιουργούνται για την πυρασφάλεια της χώρας, χάριν της εξυπηρέτησης 
των επιχειρηματικών συμφερόντων. 

• Τι καλούνται να υποστούν αλλά και να απολέσουν ως δικαιώματα οι κατά άλλα ήρωες του ελληνικού λαού στον 
βωμό  εξυπηρέτησης αυτών των συμφερόντων.  

Για  την  Ε.Α.Κ.Π. 
Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
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