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Τους συναδέλφους μέλη του Συλλόγου μας 

Δ/νση Π.Ε. Β΄Αθήνας 

Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα 

Δ.Ο.Ε. 

 

 

Συνεχείς απορρίψεις αναρρωτικών αδειών από την Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή  

Περιφερειακής Ενότητας  Βορείου Τομέα 

 

Το τελευταίο διάστημα το Δ.Σ. του Συλλόγου μας δέχεται συνεχώς καταγγελίες από μέλη του για μη 

έγκριση αιτήσεων που αφορούν αναρρωτικές άδειες, από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της 

Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα. 

Ο αριθμός των μη εγκεκριμένων αναρρωτικών αδειών ξεπερνά τις σαράντα (40) και συνεχώς 

αυξάνεται! 

Τα ερωτήματα που δημιουργούνται είναι πολλά.  

• Για ποιο λόγο η Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της Περιφέρειας έχει απορρίψει τις άδειες 

αυτές; 

• Για ποιο λόγο όλες αυτές οι άδειες έχουν απορριφθεί με την ίδια αιτιολογία (έλλειψη παραστατικών), 

χωρίς επιμέρους διευκρινίσεις; 
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• Για ποιο λόγο αιτήσεις με πλήρη δικαιολογητικά - κατά ομολογία των πληττόμενων συναδέλφων - 

από Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία και γνωματεύσεις θεραπόντων ιατρών, χαρακτηρίζονται ως 

ελλιπείς και απορρίπτονται; 

• Για ποιο λόγο η Πρωτοβάθμια Υγειονομική  Επιτροπή δεν ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους 

συναδέλφους να προσκομίσουν κάποιο απαραίτητο έγγραφο ή πιστοποιητικό αν και εφόσον αυτά 

έλειπαν από τον φάκελο τους; 

•  Για ποιο λόγο οι προϊστάμενες αρχές (η Προϊσταμένη της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής 

του Τομέα Υγείας της Περιφέρειας και η   Αντιπεριφερειάρχης  Βορείου Τομέα) κωφεύουν μπροστά σε 

αυτή την κατάσταση;  

• Για ποιο λόγο εν μέσω καλοκαιριού πολλοί συνάδελφοι που βρίσκονται σε ανάρρωση μετά από 

μακροχρόνια περιπέτεια με την υγεία τους, να υφίστανται αυτή την ταλαιπωρία; 

Καλούμε την Διεύθυνση Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας να διαμαρτυρηθεί άμεσα προς τον Τομέα Υγείας της 

Π.Ε. του Βορείου Τομέα Της Περιφέρειας. 

Καλούμε την αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη του Βορείου Τομέα κα Κεφαλογιάννη ως πολιτική 

Προϊσταμένη της αρμόδιας υπηρεσίας να επιληφθεί του θέματος δίνοντας άμεσα λύση στο σοβαρότατο 

πρόβλημα. 

Καταγγέλλουμε και απαιτούμε από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της Περιφέρειας να 

εγκρίνει άμεσα τις αιτήσεις των αναρρωτικών αδειών και να σταματήσει τον εμπαιγμό και την 

ταλαιπωρία των συναδέλφων και να σεβαστεί τα σοβαρά προβλήματα υγείας τους που σε πολλές από 

τις περιπτώσεις συνεχίζουν να υφίστανται. 

Καλούμε την Δ.Ο.Ε. να αναλάβει πρωτοβουλίες στην ίδια κατεύθυνση 

 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 
 

 


