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Απόρριψη αναρρωτικϊν αδειϊν ςτη Δ/νςη Π.Ε. ΒϋΑθήνασ 

Εφαρμογή ςτην πράξη τησ προτροπήσ 

«Πάρε ζνα ντεπόν και άιντε ςτη δουλειά»! 

 

Συναδζλφιςςεσ , ςυνάδελφοι , 

 

Το Δ.Σ του ςυλλόγου μασ "Ο Περικλισ", ςε παλαιότερθ ανακοίνωςι του, είχε καταγγείλει το γεγονόσ 

ότι αναιτιολόγθτα και αδικαιολόγθτα  θ Α/κμια  Υγειονομικι επιτροπι Περιφερειακισ Ενότθτασ 

Βόρειου Τομζα είχε απορρίψει αιτιςεισ αναρρωτικϊν αδειϊν ςυναδζλφων εκπαιδευτικϊν. 

Ο ςφλλογοσ μασ επίςθσ καλοφςε: 

1. τθ Δ/νςθ Π.Ε. Β Ακινασ να διαμαρτυρθκεί άμεςα προσ τον Τομζα Υγείασ τθσ Π.Ε. του Βόρειου Τομζα 

τθσ Περιφζρειασ. 

2. Τθν αρμόδια Αντιπεριφερειάρχθ του Βόρειου Τομζα  ωσ πολιτικι προϊςταμζνθ τθσ αρμόδιασ 

υπθρεςίασ να επιλθφκεί του κζματοσ και να δϊςει άμεςα λφςθ ςτο ςοβαρότατο πρόβλθμα. 

Τα αρμόδια διοικθτικά όργανα δεν ανταποκρίκθκαν, παρότι οι αποφάςεισ τθσ υγειονομικισ επιτροπισ 

ιταν αναιτιολόγθτεσ και ωσ εκ τοφτου αντιβαίνουν ςτο  ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο.  
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Αντίκετα, όπωσ ζχουμε ενθμερωκεί από ςυναδζλφουσ μασ,  ςυνεχίηεται να μθν εγκρίνονται 

αναρρωτικζσ άδειεσ, αλλά και θ Β/κμια  Υγειονομικι επιτροπι απορρίπτει ενςτάςεισ των 

εκπαιδευτικϊν. 

 

Συναδζλφιςςεσ, οι  

Οι ςυγκεκριμζνεσ απορριπτικζσ αποφάςεισ των υγειονομικϊν επιτροπϊν είναι επιςτθμονικά αβάςιμεσ  

και ο τρόποσ με τον οποίο πραγματοποιοφνται αντίκειται ςτα προβλεπόμενα από τον ν. 3528/2007 

ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007. 

Οι αποφάςεισ αυτζσ είναι αποτζλεςμα πολιτικήσ επιλογήσ. 

Είναι γνωςτζσ οι δθλϊςεισ τόςο τθσ υπουργοφ Παιδείασ όςο και του Γ.Γ. του υπουργείου Παιδείασ ότι 

"για τα χιλιάδεσ κενά και ελλείψεισ που υπάρχουν ςτα ςχολεία μασ ευκφνονται οι άδειεσ των 

εκπαιδευτικϊν όπωσ μθτρότθτασ, αςκενειϊν...". 

Η πολιτικι θγεςία δίνει τϊρα τθν κατεφκυνςθ για περικοπι των αναρρωτικϊν  αδειϊν, αδιαφορϊντασ 

πλιρωσ για τθν υγεία των εργαηομζνων, αλλά και εφαρμόηοντασ ςτθν πράξθ τθ  γνωςτι προτροπι 

"πάρε ζνα ντεπόν και άιντε ςτθ δουλειά"! 

Ο ςτόχοσ τουσ είναι πρϊτον να φοβίςουν τουσ ςυναδζλφουσ ακόμα και να αιτοφνται αναρρωτικήσ 

αδείασ, αφοφ δεν θα εγκρίνεται και εν ςυνεχεία θα γίνεται και περικοπή του μιςθοφ, και δεφτερον 

να υπάρξει "εξοικονόμηςη πόρων"! 

 

Συναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι , 

1. Ο ςφλλογοσ μασ ςασ καλεί να τον ενθμερϊνετε εφόςον υπάρχουν απορριπτικζσ αποφάςεισ ςε 

αιτιςεισ αναρρωτικϊν ςασ αδειϊν. 

2.. Την Παραςκευή 21 Ιανουαρίου ςτη 1.30μ.μ. ο ςφλλογοσ θα πραγματοποιήςει παράςταςη 

διαμαρτυρίασ ςτη Π Ε. Β Αθήνασ και καλοφμε όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ μασ και κυρίωσ αυτοφσ που 

ζχουν πλθγεί από τισ αποφάςεισ των υγειονομικϊν επιτροπϊν να ςυμμετζχουν. Πρζπει να 

ενθμερϊςουμε ότι ςφμφωνα με τον ν.3528/2007 άρκρο 43  το αρμόδιο όργανο να αποφανκεί τελικϊσ 

για τθν περικοπι μιςκοφ είναι το υπθρεςιακό ςυμβοφλιο. Για το λόγο αυτό και  απαιτοφμε από τον 

πρόεδρο του ΠΥΣΠΕ  -που είναι ο Δ/ντθσ Π.Ε. Β Ακθνασ και τα υπόλοιπα μζλθ του ΠΥΣΠΕ, 

εκπροςϊπουσ τθσ διοίκθςθσ, να μθν προχωριςουν ςτθν περικοπι μιςκοφ. 

3. Άμεςα κα πραγματοποιιςουμε παράςταςθ διαμαρτυρίασ, και κα ενθμερϊςουμε για τθν ακριβι 

χρόνο με νζα ανακοίνωςι μασ, ςτθν αρμόδια Αντιπεριφερειάρχθ, πολιτικι προϊςταμζνθ των 

υγειονομικϊν επιτροπϊν. 



 4. Ο Σφλλογόσ μασ   θα ζηηπίξει  ηοςρ ζςναδέλθοςρ με όποιον άλλο ηπόπο  και ενέπγεια  σπειαζηεί 

πποκειμένος να ικανοποιηθούν .  

 

 

 


