
 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Πξνζσπηθνύ πνπ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηηο Δηαηξείεο Δπίγεηαο 
Δμππεξέηεζεο Αεξνζθαθώλ «Swissport Hellas» θαη «Goldair Handling 

S.A.» ζηα Αεξνδξόκηα ηεο Διιάδνο  
 
 

Σρεηηθά κε ηελ από 19/10/07 εγθύθιην ηεο Γ.Σ.Δ.Δ. ππ’ αξηζκόλ 13, ζαο 
αλαθέξνπκε όηη είκαζηε ππάιιεινη ησλ εηαηξεηώλ ησλ νπνίσλ ην αληηθείκελν 
είλαη ε εμππεξέηεζε αεξνζθαθώλ θαη ρώξνο εξγαζίαο καο ηα αεξνδξόκηα αλά ηε 
ρώξα. Μέρξη ηελ απειεπζέξσζε ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ επίγεηαο εμππεξέηεζεο 
αεξνζθαθώλ ζην Αεξνδξόκην ησλ Αζελώλ θαη θαηόπηλ ζε άιια αεξνδξόκηα ηεο 
Διιάδνο, ε εξγαζία καο παξερόηαλ από Αεξνπνξηθέο Δηαηξείεο, ην πξνζσπηθό 
ησλ νπνίσλ έπαηξλε αξρηθά (κέρξη ην 1993) αεξνπνξηθά έλζεκα ζύκθσλα κε ην 
Β.Γ. 649/68 θαη ζηε ζπλέρεηα Βαξέα. Η δεκηνπξγία ηόηε ησλ Φνξέσλ 
Δμππεξέηεζεο Αεξνζθαθώλ, είρε σο απνηέιεζκα λα απνξξνθήζνπλ έλα 
ζεκαληηθό κέξνο ηεο επίγεηαο εμππεξέηεζεο αεξνζθαθώλ. Όκσο γηα απηέο ηηο 
εηαηξείεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηα έηε 1999-2000, δελ ππήξρε θαη δελ ππάξρεη 
λνκηθό πιαίζην πνπ λα αθνξά ηελ αζθαιηζηηθή, αιιά θαη ηε κηζζνινγηθή 
θαηάηαμε ησλ εξγαδνκέλσλ. 
 
 
Ωο εθ ηνύηνπ αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη 
απαζρνινύληαη ζηηο εηαηξείεο απηέο αλεμαξηήηνπ εηδηθόηεηαο, εθηίζεληαη ζε 
αλζπγηεηλό πεξηβάιινλ ιόγσ ησλ έληνλσλ θαπζαεξίσλ, θαζώο θαη ξύπσλ πνπ 
πεξηβάιινπλ ην ρώξν εξγαζίαο. Έλαο αθόκε παξάγνληαο, ν νπνίνο πξέπεη λα 
ιεθζεί ππ’ όςηλ, είλαη ε εξγαζία ζε βάξδηεο 24σξεο βάζεο 365 εκέξεο ην ρξόλν.  
 
 
Αμηνζεκείσην είλαη όηη αξθεηνί ζπλάδειθνη εξγάδνληαη ζην ρώξν ζηάζκεπζεο 
αεξνζθαθώλ κε ηελ εηδηθόηεηα ηνπ ππαιιήινπ γξαθείνπ. Έηζη ινηπόλ, ππάξρνπλ 
εξγαδόκελνη, νη νπνίνη είλαη ραξαθηεξηζκέλνη σο ππάιιεινη γξαθείνπ θαη ν 
θπζηθόο ρώξνο εξγαζίαο ηνπο είλαη ε πίζηα ησλ αεξνδξνκίσλ κε όηη απηό 
ζπλεπάγεηαη (έθζεζε ζε αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα, πνιιαπινί θίλδπλνη θ.η.ι.), 
ππάιιεινη γξαθείνπ νη νπνίνη εξγάδνληαη ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε κε θπιηόκελα 
σξάξηα, αιιά θαη απνζεθάξηνη ζε απνζήθεο αεξνδξνκίνπ πνπ πεξηέρνπλ 
ξαδηελεξγά θαη επηθίλδπλα πιηθά.  
 
 
Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη  θαη είλαη ζαθέο, όηη ν ρώξνο ησλ Αεξνδξνκίσλ 
είλαη ηδηαίηεξνο θαη πξέπεη νη θνξείο επίγεηαο εμππεξέηεζεο λα ραξαθηεξηζζνύλ 
σο έλαο εληαίνο θιάδνο εξγαζίαο, ν νπνίνο ζα εληαρζεί ζηα βαξέα αλζπγηεηλά 
ζην ζύλνιό ηνπ κε ζθνπό, λα κελ ππάξρεη δηαθνξεηηθή αζθαιηζηηθή 
αληηκεηώπηζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ παξάγνπλ θνηλό έξγν, ζηνπο ηδίνπο ρώξνπο, 
κε ηηο αληίζηνηρεο θαηαπνλήζεηο. 
 



Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξνπκε ηα θάησζη: 
 
 
Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο 35εο πεξίπησζεο εξγαζηώλ ηνπ εδαθίνπ Α ηεο παξ. Ι 
ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Καλνληζκνύ Αζθάιηζεο ηνπ ΙΚΑ, θαιύπηνληαη από ηελ 
πξνζηαζία ηνπ Καλνληζκνύ Βαξέσλ θαη Αλζπγηεηλώλ Δπαγγεικάησλ νη 
ππάιιεινη πίζηαο, νη νπνίνη απνηεινύλ πξνζωπηθό αεξνπνξηθώλ 
επηρεηξήζεωλ θαη απαζρνινύληαη ζηνπο αεξνιηκέλεο. 
 
 
Ωο πξνζωπηθό πίζηαο ζεσξνύληαη νη απαζρνινύκελνη κεηαμύ ηωλ 
γξαθείωλ ηωλ αεξνδξνκίωλ θαη ηνπ ρώξνπ πξνζγείωζεο θαη απνγείωζεο 
ηωλ αεξνζθαθώλ, αλεμάξηεηα από ην είδνο απαζρόιεζεο απηώλ, όπσο π.ρ. 
ππάιιεινη, εξγάηεο, ηερληθνί θ.ι.π. (Εγκ. 117/66, έγγρ. 64561/Σ-ΙΙΙ-15/2-6-67, Α-
32/1185/8-4-83). Δίλαη ινηπόλ πξνθαλέο όηη νη εξγαδόκελνη ησλ εηδηθνηήησλ ησλ 
εηαηξεηώλ επίγεηαο εμππεξέηεζεο,  εξγάδνληαη θπξηαξρηθά ζηελ πίζηα ηνπ 
αεξνδξνκίνπ, ζην ρώξν δειαδή πνπ θηλνύληαη ηα αεξνζθάθε θαη απνηεινύλ 
αλακθηζβήηεηα πξνζσπηθό πίζηαο. 
 
 
Ωζηόζν, εξκελεύνληαο ζηελά ηε γξακκαηηθή δηαηύπσζε ηεο άλσ δηάηαμεο, ην 
ΙΚΑ έρεη απνθαλζεί όηη ην πξνζσπηθό ησλ εηαηξεηώλ επίγεηαο εμππεξέηεζεο αλ 
θαη απνηειεί πξνζωπηθό πίζηαο ηνπ κεγαιύηεξνπ αεξνδξνκίνπ ηεο ρώξαο, 
δελ κπνξεί λα εληαρζεί ζηελ 35ε πεξίπησζε εξγαζηώλ ηνπ εδαθίνπ Α ηεο παξ. Ι 
ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Καλνληζκνύ Αζθάιηζεο ηνπ ΙΚΑ, αθνύ νη εηαηξείεο επίγεηαο 
εμππεξέηεζεο, κε δηαζέηνληαο αεξνζθάθε, δελ θαηαηάζζνληαη ζηηο 
αεξνπνξηθέο επηρεηξήζεηο. Τν απνηέιεζκα είλαη όηη νη ζπλάδειθνη ησλ 
ζρεηηθώλ εηδηθνηήησλ πνπ εξγάδνληαη ζηελ πίζηα αεξνζθαθώλ αδηθνύληαη 
θαηάθνξα, αθνύ ε εξγαζία ηνπο δελ ραξαθηεξίδεηαη σο βαξεία θαη αλζπγηεηλή, 
ελώ αληίζηνηρα νη εξγαδόκελνη ηωλ αεξνπνξηθώλ επηρεηξήζεωλ πνπ 
εξγάδνληαη ζην πιάη ηνπο ππό ηηο ίδηεο ζπλζήθεο θαη πνπ επνπηεύνληαη 
από ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ ΓΑΑ θαηαηάζζνληαη ζηελ εηδηθή απηή 
θαηεγνξία ΒΑΔ, αλ θαη ε παξακνλή ηνπο ζηελ πίζηα είλαη ζρεηηθά 
πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε ην πξνζωπηθό ηωλ εηαηξεηώλ επίγεηαο 
εμππεξέηεζεο, θαζόζνλ δε ζπλδέεηαη κε ην πηεηηθό πξόγξακκα ηεο θάζε 
αεξνπνξηθήο εηαηξείαο μερσξηζηά ηελ νπνία εμππεξεηνύλ. 

 
 

Δίλαη ινηπόλ πξνθαλέο όηη ν λνκνζέηεο αλαθεξόκελνο ζε πξνζσπηθό πίζηαο 
«αεξνπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ» πνπ ππάγεηαη ζηα ΒΑΔ εθθξάζζεθε γξακκαηηθά 
ζηελά. Γελ ππήξρε, ηελ επνρή πνπ ζεζπίζζεθε ε δηάηαμε απηή, ζε ιεηηνπξγία 
δηεζλήο αεξνιηκέλαο ηεο κνξθήο θαη ηεο θύζεο ηνπ ΓΑΑ, νύηε εηαηξείεο παξνρήο 
ππεξεζηώλ εμππεξέηεζεο αεξνζθαθώλ. Ο λνκνζέηεο δελ επηζπκνύζε λα 
απνθιείζεη ην πξνζωπηθό πίζηαο ηνπ αεξνιηκέλα από ηελ ππαγσγή ζηα 
ΒΑΔ, αιιά απιά, έρνληαο ππόςε ηνπ ηελ επνρή απηή κόλν ηηο αεξνπνξηθέο 
εηαηξείεο σο εηαηξείεο πνπ απαζρνινύλ πξνζσπηθό ζηελ πίζηα ηνπ 



αεξνδξνκίνπ, δελ εθθξάζζεθε νινθιεξσκέλα, αιιά ζηελά θαη αδηθαηνινγήησο 
πεξηνξηζκέλα.  

 
 

Πξέπεη ινηπόλ πξνο άξζε ηεο αδηθίαο θαη ηεο άληζεο κεηαρείξηζεο απηήο λα 
νξηζζεί όηη ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ηωλ ΒΑΔ ην πξνζωπηθό πίζηαο, όρη 
κόλν ηωλ αεξνπνξηθώλ επηρεηξήζεωλ, αιιά θαη θξαηηθώλ ή κε. Τν 
πξνζσπηθό πίζηαο ηωλ εηαηξεηώλ επίγεηαο εμππεξέηεζεο αεξνζθαθώλ 
εθηειεί εξγαζίεο ππό ηηο ίδηεο αθξηβώο ζπλζήθεο, ζηνλ ίδην ρώξν (πίζηα 
αεξνδξνκίνπ) θαη είλαη ππνθείκελν ζηνπο ίδηνπο επαγγεικαηηθνύο θηλδύλνπο κε ην 
πξνζσπηθό πίζηαο ησλ αεξνπνξηθώλ εηαηξεηώλ. Τν πξνζσπηθό πίζηαο κάιηζηα 
ηωλ εηαηξεηώλ επίγεηαο εμππεξέηεζεο αεξνζθαθώλ εθηίζεηαη πνιιαπιώο, 
θαζόζνλ εμππεξεηεί δηαξθώο όιεο ηηο πηήζεηο όιωλ ηωλ εηαηξεηώλ θαη όρη 
κόλν ηωλ αεξνπνξηθώλ εηαηξεηώλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ, όπσο πξάηηεη ην 
πξνζσπηθό πίζηαο ησλ αεξνπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ. Οη εηδηθόηεηεο απηέο θαηά 
ηελ επαλάθξηζε ηνπ πίλαθα ησλ ΒΑΔ πξέπεη λα ππαρζνύλ ζηα ΒΑΔ είηε 
απηνηειώο κε βάζε ην θξηηήξην ηεο θύζεο θαη ηνπ είδνπο ηεο εθηεινύκελεο 
εξγαζίαο είηε κε βάζε ην θξηηήξην ηνπ ρώξνπ παξνρήο ηεο εξγαζίαο (πίζηα 
αεξνδξνκίνπ), κε δηεύξπλζε δειαδή ηεο έλλνηαο ηνπ όξνπ «αεξνπνξηθέο 
επηρεηξήζεηο», ώζηε λα ζπκπεξηιακβάλεη όιν ηνλ αεξνιηκέλα. 
 
 
Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηεζδήπνηε δηεπθξηλήζεηο. 

 
 


