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Πολιτικούς Φορείς - Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. - Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Πρωτοβάθμιες Ενώσεις - Εργαζόμενους στο Π.Σ.
Θέμα: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ»
Κύριε Υπουργέ
Στις 18-1-2016 δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Β΄ 30 η υπ. αριθμ.Φ.400/1/80038/Σ.1 Απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που τροποποιεί το καθεστώς των γονικών αδειών και
διευκολύνσεων του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά το σκέλος που
αφορά το δικαίωμα στη χορήγηση της άδειας ανατροφής τέκνου, στην περίπτωση που η σύζυγος
του στρατιωτικού δεν εργάζεται.
Η συγκεκριμένη τροποποίηση, υλοποιείται στη βάση της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης
μεταχείρισης των υπαλλήλων σε θέματα εργασίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στις
σχετικές διατάξεις που λαμβάνονται υπόψη.
Ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις, υλοποιήθηκαν πρόσφατα με το Προεδρικό Διάταγμα 80/2015 το
οποίο τροποποίησε το καθεστώς των αδειών απουσίας και των γονικών άδειών και
διευκολύνσεων για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, όπως και κατά το παρελθόν για τους
αστυνομικούς υπαλλήλους, με το Π.Δ. 70/2011, επιφέροντας σε σημαντικό βαθμό τη σύγκληση
των αντίστοιχων νομοθετικών πλαισίων, με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα.
Κύριε Υπουργέ
Οι πυροσβέστες είναι οι μοναδικοί εργαζόμενοι από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα
Ασφαλείας, που συνεχίζουν να έχουν αρκετούς περιορισμούς στη χρήση των γονικών αδειών και
διευκολύνσεων για την ανατροφή των παιδιών τους, εξαιτίας του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου
για το Πυροσβεστικό Σώμα (όπως διαμορφώθηκε με το Π.Δ. 3/2014).
Έχουμε προβάλει αρκετές φορές μέσα από δραστηριότητες και διαμαρτυρίες προς τις εκάστοτε
Πολιτικές Ηγεσίες του Υπουργείου μας, την αναγκαιότητα της χορήγησης των γονικών αδειών και
διευκολύνσεων στους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος και σε όλους τους ένστολους, με
την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (νόμος 3528/2007 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει). Επίσης, με παρέμβασή μας την 1η Δεκεμβρίου 2015, σας ενημερώσαμε
και για τη θεσμοθέτηση των διατάξεων που αφορούν τους λιμενικούς και τους αστυνομικούς
υπαλλήλους.
Στη βάση λοιπόν, «της αρχής των ίσων ευκαιριών» και «της ίσης μεταχείρισης των
υπαλλήλων», που επικαλείται η κυβέρνηση, συνεχίζουμε να διεκδικούμε την υλοποίηση και του
συγκεκριμένου δίκαιου αιτήματος.
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Τα μέλη του Δ.Σ. στην Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Βλάχος Δημήτρης – Ζαμπάτης Σπύρος

