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Θέμα: « Ενημέρωση για τις απορρίψεις αδειών»
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν πλήθους καταγγελιών, το ΔΣ της ΕΛΜΕ αποφάσισε να
δραστηριοποιηθεί με σκοπό την αντιμετώπιση του πρωτόγνωρου φαινόμενου των άδικων
αρνητικών γνωματεύσεων, σε αιτούμενες αναρρωτικές άδειες, από την Α/θμια Υγειονομική
Επιτροπή. Γνωρίζουμε ότι οι αρνητικές γνωματεύσεις μπορεί να σημαίνουν κατασπατάληση
χρόνου και χρήματος στην περίπτωση ενστάσεων, περικοπή αποδοχών και πιθανόν
σοβαρότατα προβλήματα δεδομένης της ανασφαλούς επαγγελματικής κατάστασης που
βιώνει ο εκπαιδευτικός.
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ, την Τετάρτη 27/3 υπέβαλε έγγραφο αίτημα – πρόταση στην Υγειονομική
Επιτροπή. Στο αίτημα προτείνονταν η αναθεώρηση των απορριπτικών αποφάσεων –
γνωματεύσεων.
Το έγγραφο έχει αποσταλεί μέσω e-mail σε όλα τα σχολεία και είναι αναρτημένο στην
ιστοσελίδα της ΕΛΜΕ (www.elme-mag.gr).
Την Πέμπτη 28/3 το ΔΣ της ΕΛΜΕ έκανε παράσταση στην Επιτροπή με στόχο και την
αναθεώρηση των αποφάσεων.
Η Επιτροπή δέχτηκε μόνο τον Πρόεδρο της ΕΛΜΕ παρότι ζήτησαν να παρέμβουν και άλλα
δύο σωματεία υπαλλήλων για τον ίδιο λόγο.
Κατόπιν έντονης συζήτησης με τον Πρόεδρο της ΕΛΜΕ η επιτροπή απέρριψε προφορικά το
αίτημα του ΔΣ και αντιπρότεινε, οι θιγόμενοι εκπαιδευτικοί, να κάνουν ένσταση στη
Β/θμια Υγειονομική Επιτροπή.
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Τα επιχειρήματα της Επιτροπής, για την αιτιολόγηση της απόρριψης, ήταν επιχειρήματα τα
οποία γενίκευαν άστοχες συμπεριφορές κάποιων μεμονωμένων εκπαιδευτικών κατά το
παρελθόν.
Εκ μέρους του Προέδρου τονίστηκε ότι είναι τουλάχιστον άδικο να «καίμε τα χλωρά μαζί με
τα ξερά» ειδικά αν αυτά τα «ξερά» είναι ελάχιστα, ότι ως μέλη της Επιτροπής έχουν ηθική και
επιστημονική υποχρέωση να ξεχωρίσουν το πραγματικό και το αναγκαίο, ότι και ο
εκπαιδευτικός έχει το δικαίωμα να ασθενήσει, ότι ο εκπαιδευτικός δεν είναι ούτε οκνηρός
ούτε φυγόπονος και ότι το πλήθος των αιτήσεων για άδειες εκ μέρους των εκπαιδευτικών
οφείλεται στο ότι ο κλάδος τους είναι ασύγκριτα πολυπληθέστερος από όλους τους άλλους
κλάδους δημοσίων υπαλλήλων.
Τέλος η Επιτροπή δήλωσε ότι το ΔΣ της ΕΛΜΕ θα λάβει κα έγγραφη απάντηση στο έγγραφο
το οποίο υπέβαλε την Τετάρτη 27/3.
Κατόπιν αυτών, το ΔΣ της ΕΛΜΕ, τη Δευτέρα 1/4 θα εκτιμήσει εκ νέου την κατάσταση με
βασική πρόταση την ανάληψη εντονότερης δράσης για την επίλυση του προβλήματος.

Σημαντική παρατήρηση: Πέραν των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί, των
οποίων οι αιτήσεις αδείας απορρίπτονται, αντιδρούν έντονα σε βάρος των συναδέλφων οι
οποίοι διεκπεραιώνουν τα αντίστοιχα έγγραφα στη ΔΔΕ. Το ΔΣ της ΕΛΜΕ τονίζει ότι τέτοιες
συμπεριφορές είναι τουλάχιστον άδικες και δεν πρέπει να επαναληφθούν αφού οι
συνάδελφοί μας δεν είναι εκείνοι οι οποίοι αποφασίζουν την απόρριψη. Αντίθετα είναι
εκείνοι οι οποίοι άοκνα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όπως όλοι μας και τελικά είναι
εκείνοι που πρώτοι διαπίστωσαν το πρόβλημα και το κατήγγειλαν στο ΔΣ της ΕΛΜΕ.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Σωκράτης Σαβελίδης

Δημήτριος Στεργιούλας
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