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ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τον Υπουργό Εσωτερικών 

 
Θέμα: Διακοπή άδειας ανατροφής τέκνου στο Πυροσβεστικό Σώμα. 
 

Η κυβέρνηση τον Αύγουστο 2016 δημοσίευσε το Π.Δ 82 με θέμα: «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση διατάξεων του Κεφαλαίου Δ του Π.Δ 210/1992».  

Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 2 παράγραφος 7 αναφέρει: «Η άδεια ανατροφής τέκνου, 
ολόκληρη ή μέρος αυτής εξαντλείται αποκλειστικά μέχρι τη συμπλήρωση του τέταρτου 
(4) έτους του τέκνου, με τη ρητή εξαίρεση της υιοθεσίας τέκνου και δεν χορηγείται κατά το 
χρονικό διάστημα από την 15ην Ιουνίου έως και μέχρι την 15ην Σεπτεμβρίου εκάστου 
έτους, λόγω αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών της αντιπυρικής περιόδου». 

Η κυβέρνηση με τρόπο αυθαίρετο και στο όνομα, των αυξημένων επιχειρησιακών 
αναγκών, διακόπτει τους καλοκαιρινούς μήνες την άδεια ανατροφής τέκνου. Με την 
απόφαση αυτή δημιουργούνται τεράστια προβλήματα στο προσωπικό της 
Πυροσβεστικής που αναθρέφει μικρά παιδιά. Αποδεικνύεται ότι οι εξαγγελίες της 
κυβέρνησης περί της προστασίας της μητρότητας και των δικαιωμάτων των 
εργαζόμενων είναι ψεύτικες. 

Η στάση της αυτή, δεν είναι άσχετη με το κάλεσμα που έχει απευθύνει προς τους 
εργαζόμενους, όχι μόνο να ξεχάσουν τις απώλειες σε δικαιώματα που είχαν τα 
προηγούμενα χρόνια, αλλά να αποδεχτούν τις νέες αντιλαϊκές συμφωνίες και μέτρα που 
χτυπούν κάθε πλευρά της κοινωνικής τους ζωής, με μείωση των παροχών υγείας, των 
επιδομάτων, τη μητρότητα, του αριθμού των θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς κ.α. 

Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά, ότι τα όποια δικαιώματα και καταχτήσεις έχουν 
απομείνει στους εργαζόμενους σχετικά με κοινωνικές παροχές, αποτελούν κενό γράμμα 
μπροστά στην υλοποίηση των αντιλαϊκών πολιτικών, προς όφελος του κεφαλαίου και 
των μονοπωλίων.  

Συνέπεια αυτών των αντιλαϊκών πολιτικών είναι η συρρίκνωση των δαπανών του 
Πυροσβεστικού Σώματος, ο δραστικός περιορισμός του προσωπικού, σε συνδυασμό με 
τις διαφορετικές εργασιακές σχέσεις (μόνιμοι πυροσβέστες, πενταετούς θητείας, εποχικοί 
πυροσβέστες). 

Επιπρόσθετα η κυβέρνηση εκχώρησε στη Fraport 14 περιφερειακά αεροδρόμια. 
Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατα δημοσιεύματα, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες αυτών των 
αεροδρομίων θα επανδρωθούν με 500 περίπου πυροσβέστες.  

Η υλοποίηση αυτής της σύμβασης θα έχει ως συνέπεια την παραπέρα συρρίκνωση 
του προσωπικού της Πυροσβεστικής. Πρακτικά σημαίνει ότι η επάνδρωση των 
υπηρεσιών, αλλά και των οχημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν συμβάντα, θα 
είναι με ακόμη πιο μειωμένη σύνθεση όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Η 
αντιμετώπιση της επόμενης αντιπυρικής περιόδου θα βρει το Πυροσβεστικό Σώμα με 
ακόμη μεγαλύτερες ελλείψεις σε προσωπικό, πέρα από τα προβλήματα που υπάρχουν 
στις υποδομές, τα μέσα ατομικής προστασίας, τα εναέρια μέσα. 

Η λύση του προβλήματος βρίσκεται στην αύξηση των πιστώσεων του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και στην πρόσληψη όλου του αναγκαίου προσωπικού στην 
Πυροσβεστική, με μόνιμες και σταθερές σχέσεις στην υπηρεσία. Επίσης πρέπει να 
σταματήσει το απαράδεκτο καθεστώς της ύπαρξης διαφορετικών εργασιακών 
δικαιωμάτων, στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος. Να μονιμοποιηθούν άμεσα 
όλοι οι πυροσβέστες Πενταετούς Θητείας καθώς και οι Συμβασιούχοι Πυροσβέστες. 

 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κος Υπουργός: 

 Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση, για να εξασφαλισθεί απρόσκοπτα η χορήγηση άδειας 
ανατροφής τέκνου, χωρίς διακοπή, για όλους τους πυροσβέστες που τη δικαιούνται;  



 Θα γίνουν άμεσα οι απαραίτητες και αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού, με μόνιμες 
και σταθερές σχέσεις στην υπηρεσία, για την πλήρη κάλυψη των υπηρεσιών του 
Πυροσβεστικού Σώματος; 
 

 Οι βουλευτές 

Χρήστος Κατσώτης 

Σάκης Βαρδαλής 

Λιάνα Κανέλλη 

Νίκος Καραθανασόπουλος 

Κώστας Στεργίου 

 
 
 
 
 


