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ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 

 

Θέμα: Μη χορήγηση γονικής άδειας στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος. 
 

 Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με αλλεπάλληλες ερωτήσεις του, από το έτος 2010 έχει 
αναδείξει το πρόβλημα της μη χορήγησης γονικής άδειας στο προσωπικό του Πυροσβεστικού 
Σώματος, τη στιγμή μάλιστα  που χορηγείται γονική άδεια στο προσωπικό των υπολοίπων 
Σωμάτων Ασφαλείας. 
 Ωστόσο από τις απαντήσεις του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, και 
συγκεκριμένα 7017/4/12088/8-12-2010, 7017/4/14153-16/11/2011, 7017/4/14917-30/7/2012, 
7017/4/15753-31/01/2013, αναπαράγεται η ίδια επιχειρηματολογία σχετικά με την αναγκαιότητα 
άρσης της αδικίας, με το υπόλοιπο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και το ενδιαφέρον 
του Υπουργείου για την επαρκή προστασία της οικογένειας, της μητρότητας και της παιδικής 
ηλικίας. 
 Πιο συγκεκριμένα στις πιο πάνω απαντήσεις γίνεται αναφορά στο Ν. 3528/2007 «Κώδικας 
κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ». Επίσης τονίζεται η 
αναγκαιότητα επεξεργασίας σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την τροποποίηση του κεφαλαίου 
Δ΄του π.δ/τος 210/1992 «Κωδικοποίηση Διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων», χωρίς μέχρι 
σήμερα να έχει ληφθεί από τη μεριά της κυβέρνησης η ανάλογη νομοθετική πρωτοβουλία. 
Παρά το γεγονός μάλιστα ότι τουλάχιστον δυόμιση χρόνια πριν, η επιτροπή που συγκροτήθηκε υπό 
την αιγίδα της Διεύθυνσης Οργάνωσης – Νομοθεσίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, 
έχει συντάξει πρόταση τροποποίησης του Κεφαλαίου Δ΄του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Πυροσβεστικού Σώματος (Κ.Ε.Υ.Π.Σ Π.Δ. 210/1992), σχετικά με τις άδειες των πυροσβεστικών 
υπαλλήλων, που εκτός των άλλων αδειών, ρυθμιζόταν και το θέμα των γονικών αδειών και για τους 
πυροσβέστες, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα. 
Επίσης είναι γνωστό στο Υπουργείο, ότι μετά τη δικαστική δικαίωση υπαλλήλου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, του χορηγήθηκε άδεια ανατροφής τέκνου.  
 Έχει παρέλθει ήδη μια τριετία που με συνεχείς ερωτήσεις το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, 
αναδεικνύει την αναγκαιότητα της νομοθετικής ρύθμισης, ώστε να χορηγείται γονική άδεια και στο 
προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και δεν έχει ληφθεί ουσιαστική μέριμνα από το 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 
 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, πότε επιτέλους η κυβέρνηση θα εφαρμόσει τις σχετικές 
διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, περί γονικών αδειών και για το προσωπικό του 
Πυροσβεστικού Σώματος. 
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