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Οι ̟ολίτες κατήγγειλαν ότι για τους άνδρες αστυνοµικούς η νοµοθεσία δεν
̟ροβλέ̟ει άδεια ανατροφής ̟αιδιού και άλλες άδειες διευκόλυνσης λόγω
οικογενειακών υ̟οχρεώσεων, και ότι για τους στρατιωτικούς οι αντίστοιχες
ρυθµίσεις έχουν µεγάλες ελλείψεις.
Συγκεκριµένα, η νοµοθεσία ̟ροέβλε̟ε άδειες ανατροφής ανηλίκων ̟αιδιών
µόνο για τις γυναίκες αστυνοµικούς. Στις ένο̟λες δυνάµεις, µετά α̟ό
̟ροηγούµενη ̟αρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη (βλ. σχετική Σύνοψη
∆ιαµεσολάβησης-Μάρτιος 2010), είχε ε̟εκταθεί και στους άντρες η 9µηνη
άδεια ανατροφής ̟αιδιού ̟ου ίσχυε για τις γυναίκες χωρίς να έχουν
ρυθµιστεί ειδικότερα θέµατα, ό̟ως οι ̟ερι̟τώσεις υιοθεσίας, ̟ολύδυµης
κύησης κ.λ̟.
Ο Συνήγορος του Πολίτη δια̟ίστωσε ότι στη ̟ερί̟τωση της αστυνοµίας
υ̟ήρχε άµεση διάκριση λόγω φύλου. Στην ̟ερί̟τωση των ενό̟λων δυνάµεων
ο Συνήγορος ε̟εσήµανε την ανάγκη να εφαρµοστεί ̟λήρως η γενική
νοµοθεσία για τις άδειες ανατροφής και άδειες διευκόλυνσης λόγω
οικογενειακών υ̟οχρεώσεων. Ο Συνήγορος του Πολίτη ̟ρότεινε την
ευθυγράµµιση των δυο υ̟ηρεσιών στο θέµα αυτό µε τον υ̟αλληλικό κώδικα.
Αντα̟οκρινόµενο στις ̟ροτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, το υ̟ουργείο
Εθνικής Άµυνας εξέδωσε δύο υ̟ουργικές α̟οφάσεις µε τις ο̟οίες:
•
•
•

•

θεσµοθέτησε άδεια για στρατιωτικούς ̟ου υ̟όκεινται σε διαδικασία
ιατρικά υ̟οβοηθούµενης ανα̟αραγωγής,
ενίσχυσε τις άδειες κύησης και τοκετού για τις γυναίκες στρατιωτικούς
µε ε̟ι̟λέον άδεια για την α̟όκτηση ̟αιδιών ̟έραν του τρίτου,
ε̟έκτεινε την άδεια ανατροφής για όλο το στρατιωτικό ̟ροσω̟ικό
ανεξαρτήτως φύλου, και ενίσχυσε τις άδειες αυτές σε ̟ερι̟τώσεις
̟ολύδυµης κύησης,
ε̟έκτεινε την ̟λήρη άδεια ανατροφής στους υιοθετούντες τέκνο,

και γενικά έλαβε σηµαντικά µέτρα για την ενίσχυση του θεσµού της
οικογένειας και την ισότιµη συµµετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή
των τέκνων.
Το υ̟ουργείο Προστασίας του Πολίτη έκανε ε̟ίσης δεκτές τις ̟ροτάσεις
του Συνηγόρου του Πολίτη και χορήγησε, µε ̟ροεδρικό διάταγµα, στο
αστυνοµικό ̟ροσω̟ικό, ανεξαρτήτως φύλου, τις ̟ροβλε̟όµενες α̟ό τον
υ̟αλληλικό κώδικα διευκολύνσεις και άδειες µε α̟οδοχές για ανατροφή
̟αιδιού, µε τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου αυτές χορηγούνται στους
µονίµους ̟ολιτικούς υ̟αλλήλους.

