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  Θέμα:«ΑΜΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ» 
  

Συνάδελφοι                                                                                          
  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών από τον Αύγουστο του 2008, απαιτεί με αλλεπάλληλες 
παρεμβάσεις στους εκάστοτε αρμόδιους Υπουργούς (κοινοποιημένες προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, 
τα πολιτικά κόμματα και τα Μ.Μ.Ε.), τη χορήγηση των γονικών αδειών και οικογενειακών διευκολύνσεων 
και στους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού 
κώδικα, στα πλαίσια της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης όλων των εργαζομένων.  
  Παράλληλα, σε συνδυασμό με τη συνεχή ενημέρωση από την παράταξή μας, κατά το χρονικό διάστημα 
που ακολούθησε, προτάθηκε και η υποβολή σχετικών αναφορών για τη χορήγηση των συγκεκριμένων 
αδειών και διευκολύνσεων, από τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους με οικογενειακές υποχρεώσεις. Η 
συγκεκριμένη επιλογή στόχευε στην περεταίρω άσκηση πίεσης και από την πληθώρα των αναφορών, 
σε συνδυασμό με τις δικαστικές παρεμβάσεις που είχαν πραγματοποιήσει ορισμένοι συνάδελφοι.  
  Τον Μάρτιο του 2011, υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Οργάνωσης – Νομοθεσίας του Αρχηγείου Π.Σ. με την 
συμμετοχή υπηρεσιακών και συνδικαλιστικών παραγόντων όπου συμμετείχε και η Ε.Α.Κ.Π. συντάχθηκε 
πρόταση για την τροποποίηση του Κεφαλαίου Δ’ του Π.Δ. 210/1992 (Κ.Ε.Υ.Π.Σ.), που αφορά τις άδειες των 
πυροσβεστικών υπαλλήλων και εκτός των άλλων αδειών που περιλαμβάνονταν, ρυθμιζόταν και το θέμα των 
γονικών αδειών και διευκολύνσεων για τους πυροσβέστες, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα. Η προώθηση και έγκριση της πρότασης ακόμη εκκρεμεί.  
 Στο διάστημα που μεσολάβησε έχουν υλοποιηθεί σταδιακά αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις για όλους 
τους ένστολους εργαζόμενους της χώρας, εξαιρώντας προκλητικά τους πυροσβέστες, που αποτελούν 
πλέον τον μοναδικό εργασιακό χώρο στο δημόσιο τομέα, που οι εργαζόμενοι του δεν δικαιούνται τις 
απαιτούμενες παροχές και διευκολύνσεις για την ανατροφή των παιδιών τους.  
  Έπειτα από την υποβολή σειράς ερωτήσεων από βουλευτές του Κ.Κ.Ε. στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, η 
πλειοψηφία των απαντήσεων των αρμόδιων Υπουργών παραπέμπει συνεχώς σε μελλοντική νομοθετική 
ρύθμιση με τροποποίηση του Κεφαλαίου Δ΄ του Π.Δ. 210/1992, που θα καθορίζει ορισμένες αντίστοιχες 
διατάξεις και για τους υπαλλήλους του Π.Σ. σε ότι αφορά τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών και 
διευκολύνσεων.  
  Επιπλέον, παρότι έπειτα από θετική δικαστική απόφαση υπέρ συναδέλφου, αναγκάστηκε η Διοίκησή 
του να χορηγήσει την άδεια ανατροφής τέκνου, οι μεταγενέστερες αναφορές - αιτήσεις άλλων συναδέλφων, 
εκ των οποίων ορισμένοι διέθεταν και αντίστοιχες θετικές δικαστικές αποφάσεις, μέχρι στιγμής από όσο 
γνωρίζουμε, συναντούν την άρνηση του Αρχηγείου του Π.Σ.  
  Είναι προφανές λοιπόν, ότι οι εκάστοτε κυβερνήσεις αντιλαμβάνονται ότι η θεσμοθέτηση και εφαρμογή 
των ανωτέρω θετικών για τους εργαζόμενους διατάξεων, θα προκαλέσει δυσλειτουργία στη διεξαγωγή 
της υπηρεσίας, εξαιτίας των πολιτικών επιλογών τους, που ευθύνονται για την τεράστια έλλειψη μόνιμου 
προσωπικού και την καθιέρωση εργασιακών σχέσεων πολλών ταχυτήτων, που περιλαμβάνουν 
σημαντικό αριθμό υπαλλήλων χωρίς πλήρη εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα.  
  Επιλογές που επιχειρεί να διευρύνει η σημερινή κυβέρνηση με την προώθηση και του νομοσχεδίου για 
την αναδιοργάνωση του Σώματος, που μεταξύ άλλων εμπεριέχει αρκετές αντιδραστικές εργασιακές 
ρυθμίσεις για τους πυροσβέστες, στα πλαίσια της αμφισβήτησης του συνόλου των εργασιακών 
δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.  
  Η παράταξή μας ζητά από το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. να πραγματοποιήσει όλες τις απαιτούμενες 
ενέργειες άσκησης πίεσης προς την πολιτική ηγεσία, για την οριστική επίλυση του ζητήματος και 
παράλληλα να στηρίξει όλους τους συναδέλφους που αιτούνται τις γονικές άδειες και διευκολύνσεις, μέσω 
και του νομικού συμβούλου της Ομοσπονδίας. 
  Παράλληλα συνεχίζει να προτάσσει την υλοποίηση του συνόλου των ενεργειών και κινητοποιήσεων, 
που προτείνει για όλα τα τρέχοντα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους του Π.Σ. αλλά 
και όλους τους εργαζόμενους της χώρας, στα πλαίσια της συνολικής ρήξης και ανατροπής της 
αντεργατικής – αντιλαϊκής πολιτικής.  

Για την Ε.Α.Κ.Π. τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
Βλάχος Δημήτριος – Ζαμπάτης Σπυρίδων – Καραγκούνης Δημήτριος 
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