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ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας 

 
Θέμα: Για τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία 67% που κάνουν αιμοκάθαρση και από φέτος 
διάφορες Δ/νσεις Εκπαίδευσης επικαλούνται ότι δε δικαιούνται διευκολυντική άδεια 
 

Μέχρι πέρυσι οι εκπαιδευτικοί αλλά και άλλοι υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, που έχουν αναπηρία άνω 
του 67%, είναι άτομα με ειδικές ανάγκες ή έχουν σύζυγο ή τέκνα με ειδικές ανάγκες, 
έπαιρναν εβδομαδιαία μείωση ωραρίου αλλά και άδεια κάθε φορά που η αναπηρία η δική 
τους ή του προστατευόμενου μέλους τους επέβαλε ανάλογη θεραπεία. 

Το νομικό καθεστώς με βάση το οποίο γινόταν αυτό είναι: ο νόμος 2527/97 
"Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 2190/94 και άλλες διατάξεις", που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ. 206/8.10.97, σε συνδυασμό με το νόμο 1648/1986 και τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 193/88 (ΦΕΚ 84 Α`). Στους νόμους αυτούς περιέχονται 
διατάξεις με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα διευκολύνσεων για τέτοιες περιπτώσεις 
υπαλλήλων χωρίς φυσικά καμία μείωση μισθού. 

Έτσι ως πέρυσι οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία πάνω από 67% έπαιρναν μείωση 
διδακτικού ωραρίου 5 ώρες εβδομαδιαίως. 

Τα πράγματα άλλαξαν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί δεν 
παίρνουν ούτε την εβδομαδιαία μείωση ωραρίου, αλλά ούτε τους διευκολύνουν με 
απαλλαγή από τα καθήκοντά τους τις δύο ημέρες την εβδομάδα που χρειάζονται πλέον για 
να πηγαίνουν για αιμοκάθαρση, απαραίτητη από φέτος για την υγεία τους.  

Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και αφορά όλους τους ανάπηρους εκπαιδευτικούς αλλά 
και δημόσιους υπαλλήλους. Η επίκληση των αναγκών του σχολείου ή της υπηρεσίας δεν 
είναι δυνατόν να γίνεται σε βάρος της υγείας και της ίδιας της ζωής των ανάπηρων 
εκπαιδευτικών ή άλλων Δ.Υ. 

 
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί, 

 Έχουν ή όχι δικαίωμα οι χρονίως πάσχοντες εκπαιδευτικοί και άλλοι υπάλληλοι να 
εργάζονται και να έχουν τις αναγκαίες για την υγεία και τη θεραπεία τους απαλλαγές-
διευκολύνσεις και σε ποιο τελικά νομικό καθεστώς στηρίζεται αυτό; 

 Τι συγκεκριμένα μέτρα θα πάρουν ώστε να λυθούν τέτοιου είδους θέματα των χρονίως 
πασχόντων εκπαιδευτικών και άλλων υπαλλήλων;  

. 
Οι βουλευτές  

Γιάννης Γκιόκας 

Χρήστος Κατσώτης 

Θεοδόσης Κωνσταντινίδης 

Γιώργος Λαμπρούλης 

Νίκος Καραθανασόπουλος 

 



  


