ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

1895

Ημερομ. Κατάθεσης:

15/12/2021

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Θέμα: ΠΟΜΕΝΣ: καταγγελία για μη χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας
Με το υπ’ αριθ. 171/2021 από 19.8.2021 έγγραφό της, που απευθύνθηκε στη
Διοίκηση του 251 ΓΝΑ και κοινοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, στην Πολιτική
Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και σε Βουλευτές μέλη διαρκών επιτροπών, η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) διαμαρτύρεται
για περιστατικά μη χορήγησης συνδικαλιστικής άδειας, και συγκεκριμένα για
την κατ’ επανάληψη μη χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας στη Γραμματέα
Ισότητας Φύλων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω
δευτεροβάθμιας Ομοσπονδίας.
Ειδικότερα καταγγέλλεται ότι, ενώ αρχικώς τον Μάιο του 2021 είχε εγκριθεί
συνδικαλιστική άδεια, όπως προβλέπεται για τα μέλη των Διοικητικών
Συμβουλίων των δευτεροβάθμιων Ομοσπονδιών, εντούτοις στη συνέχεια η
άδεια αυτή τροποποιήθηκε, χωρίς αίτηση του στελέχους, και αντ’ αυτής
χορηγήθηκε κανονική άδεια και άδεια μικρής διάρκειας. Ακολούθως δε ότι το
251 ΓΝΑ απευθύνθηκε στην προϊσταμένη Αρχή προκειμένου να κρίνει αν το
στέλεχος δικαιούται ή όχι την αιτηθείσα άδεια και ότι μέχρι την απάντηση αυτή
το 251 ΓΝΑ δεν δύνατο να εγκρίνει καμία συνδικαλιστική άδεια.
Συναφώς δε, καταγγέλλεται από την ΠΟΜΕΝΣ ότι τον Αύγουστο του 2021
υπήρξε νέο περιστατικό μη χορήγησης άδειας στην Γραμματέα Ισότητας
Φύλων και ότι εκ του λόγου αυτού παρακωλύεται εξ αντικειμένου η
συνδικαλιστική δράση τόσο της Γραμματέως όσο και των οργάνων της
Ομοσπονδίας. Σημειώνεται μάλιστα, στο ίδιο έγγραφο, ότι τα γεγονότα αυτά
συμπίπτουν με δημόσιες παρεμβάσεις έτερης Ομοσπονδίας.
Κατόπιν των παραπάνω,
Ερωτάται ο κος Υπουργός:
1. Είναι σε γνώση του κ. Υπουργού το ανωτέρω έγγραφο της
ΠΟΜΕΝΣ και όσα αναφέρονται σε αυτό;

2. Είναι νόμιμη η τροποποίηση εγκριθείσας άδειας και συγκεκριμένα η
μετατροπή συνδικαλιστικής άδειας σε κανονική άδεια;
3. Έχει περιέλθει ερώτημα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το
Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, ως προϊσταμένη Αρχή, αναφορικά με
τις προϋποθέσεις χορήγησης της αιτηθείσας άδειας;
4. Έχει απαντήσει το Υπουργείο ή και το Γ.Ε.Α. στο σχετικό ερώτημα,
μετά την παρέλευση πέντε και πλέον μηνών από το αρχικό
περιστατικό, και αν όχι πότε αναμένεται να απαντήσουν;
5. Γίνονται σεβαστά τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και οι προβλέψεις
και διευκολύνσεις που παρέχονται από τον νόμο 1264/1982 στα
συνδικαλιστικά στελέχη;
6. Μπορεί η όποια καθυστέρηση των υπηρεσιών του Υπουργείου και
του αρμόδιου Επιτελείου να απαντήσουν στο ερώτημα του 251 ΓΝΑ
να αποτελέσει δικαιολογία για την μη χορήγηση συνδικαλιστικής
άδειας στο στέλεχος, εφόσον την δικαιούται;
7. Η μη χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας δυσχεραίνει ή όχι την
άσκηση των καθηκόντων της Γραμματέως Ισότητας Φύλων αλλά
και την λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω
Ομοσπονδίας;
8. Οφείλει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι υπηρεσίες που
υπάγονται σε αυτό αφενός να παρέχουν τις νόμιμες διευκολύνσεις
στα συνδικαλιστικά στελέχη και αφετέρου να προστατεύουν και να
θωρακίζουν φορείς που έχουν ως αντικείμενο την προώθηση της
Ισότητας των Φύλων;
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