Ερώτημα:
Αγαπητοί κύριοι
είμαι σύζυγος πυροσβέστη και ενδιαφέρομαι να μάθω σχετικά με την άδεια
ανατροφής τέκνου στους άνδρες πυροσβέστες. δεν έχουμε καταθέσει ακόμη την
αίτηση στην υπηρεσία του συζύγου μου αλλά προφορικά και ανεπίσημα σε ερώτηση
του η απάντηση ήταν αρνητική. έχω ήδη δει τις απαντήσεις σε συναδέρφους σας (2310-2010 και 14-03-2011) και θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής
1) αν υπάρχει εξέλιξη σχετικά με την ψήφιση του καινούριου
Κ.Ε.Υ.Π.Σ.
2) ποια είναι συνήθως η εξέλιξη των αιτήσεων των συναδέρφων σας; Υπάρχουν
θετικές
απαντήσεις
στις
αιτήσεις
αυτές;
3) εξακολουθείτε να μας συμβουλεύεται να καταθέσουμε την αίτηση με τον τρόπο
που
υποδεικνύεται
στο
συνάδερφό
σας
στις
23-10-2010;
4) αν η απάντηση στην αίτησή μας είναι αρνητική πώς μας συμβουλεύεται να
κινηθούμε;
Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων
Απάντηση στο ερώτημα:
Αγαπητή επισκέπτρια της ιστοσελίδας, καταρχήν είμαστε υποχρεωμένοι να
ζητήσουμε συγνώμη για την καθυστέρηση της απάντησης, στα ερωτήματά που μας
έχεις υποβάλλει.
Η καθυστέρηση οφείλεται στον τεράστιο όγκο ενεργειών και εκκρεμοτήτων, που
καλούνται καθημερινά να διεκπεραιώσουν τα στελέχη της παράταξής μας, σε όλα τα
επίπεδα της συνδικαλιστικής δραστηριότητας και ζητάμε την κατανόησή σου.
Σε ότι αφορά τα ερωτήματα που μας θέτεις:
Όπως θα έχεις διαπιστώσει μέσω της ενημέρωσης από την ιστοσελίδα μας, η
Ε.Α.Κ.Π. – σε αντίθεση με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές παρατάξεις – από τον
Αύγουστο του 2008, απαιτεί με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις στους εκάστοτε
αρμόδιους Υπουργούς, (κοινοποιούμενες 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.
Στο διάστημα που μεσολάβησε έχουν υλοποιηθεί 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 ανωτέρω παροχές και
διευκολύνσεις για την ανατροφή των παιδιών τους.
Παράλληλα υποβλήθηκε σειρά ερωτήσεων από βουλευτές του Κ.Κ.Ε. στο Ελληνικό
Κοινοβούλιο, όπου η πλειοψηφία των απαντήσεων από τους αρμόδιους Υπουργούς
παραπέμπει συνεχώς σε μελλοντική νομοθετική ρύθμιση, με τροποποίηση του
Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Δ. 210/1992) και
συγκεκριμένα του Κεφαλαίου Δ΄ που θα καθορίζει ορισμένες αντίστοιχες διατάξεις
και για τους υπαλλήλους του Π.Σ. σε ότι αφορά τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών
και διευκολύνσεων.
Η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση ακόμη εκκρεμεί.
Επίσης, πριν από δυόμισι χρόνια περίπου, υπό την αιγίδα του της Διεύθυνσης
Οργάνωσης – Νομοθεσίας του Αρχηγείου Π.Σ. με την συμμετοχή υπηρεσιακών και
συνδικαλιστικών παραγόντων (συμπεριλαμβανομένου και εκπροσώπου της
Ε.Α.Κ.Π.), συντάχθηκε πρόταση για την τροποποίηση του Κεφαλαίου Δ’ του

Κ.Ε.Υ.Π.Σ. (Π.Δ. 210/1992) που αφορά τις άδειες των πυροσβεστικών υπαλλήλων
και εκτός των άλλων αδειών που περιλαμβάνονταν, ρυθμιζόταν και το θέμα των
γονικών αδειών και για τους πυροσβέστες σύμφωνα με τις διατάξεις του
δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα.
Η προώθηση και έγκριση και της ανωτέρω πρότασης ακόμη εκκρεμεί.
Επιπλέον, συνεχίστηκε η ενημέρωση από την Ε.Α.Κ.Π. μέσω των ανακοινώσεων και
των απαντήσεων στα ερωτήματα συναδέλφων, όπου προτάθηκε επιπρόσθετα και η
υποβολή σχετικών αναφορών από τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους για τη
χορήγηση των συγκεκριμένων αδειών, καθώς και άλλων διευκολύνσεων όπως της
χορήγησης της άδειας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων.
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.
Όμως 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.
Για την καλύτερη ανάλυση των στοιχείων που σου παραθέσαμε ανέτρεξε στις
ενότητες «Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις,» «Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήματα
και προτάσεις» και «Απαντήσεις Α.Π.Σ. - Υπουργείων σε ερωτήματα
Συνδικαλιστικών Οργάνων,» που βρίσκονται στην αρχική σελίδα του site της
παράταξης.
Επίσης σε ενημερώνουμε ότι όλα τα νομοθετήματα, εγκύκλιοι, διαταγές κ.λ.π. που
υποπίπτουν στην αντίληψή μας και αφορούν τροποποιήσεις της νομοθεσίας που
ισχύει για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους, αναρτώνται αμέσως στην αρχική σελίδα
του site της Ε.Α.Κ.Π. και στις περισσότερες περιπτώσεις συνοδεύονται από
ανακοίνωση της παράταξης, ή ενημερωτικό σημείωμα. Για οποιαδήποτε περεταίρω
εξέλιξη θα ενημερωθείς άμεσα μέσω της ιστοσελίδας μας.
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 της τεράστιας
έλλειψης μόνιμου προσωπικού και της καθιέρωσης εργασιακών σχέσεων πολλών
ταχυτήτων, με υπαλλήλους χωρίς πλήρη εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα,
ως απόρροια των πολιτικών επιλογών τους.
Επιλογές που επιχειρεί να διευρύνει και η σημερινή κυβέρνηση με την προώθηση 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.
Συνεπώς αγαπητή επισκέπτρια η λύση και του συγκεκριμένου ζητήματος, υπάγεται
στο βαθμό αγωνιστικότητας και πίεσης των συνδικαλιστικών οργάνων γεγονός που
αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται.
Πέραν όμως των απαιτούμενων ενεργειών των συνδικαλιστικών οργάνων, η
πλήρης και οριστική κατάκτηση και του συγκεκριμένου δίκαιου εργασιακού
αιτήματος, θα υλοποιηθεί σε συνάρτηση με τον κοινό αγώνα όλων των
εργαζομένων, για τη συνολική ρήξη και ανατροπή της αντεργατικής –
αντιλαϊκής πολιτικής.
Σε ευχαριστούμε για την επικοινωνία.

