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ΠΛΗΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ 

ΠΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΗΚΕ ΕΝ ΩΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Κύριε Υπουργέ 

Με την από 7/6/2016 παρέμβαση μας, την 3η  για το συγκεκριμένο θέμα, σας ενημερώσαμε για την δεινή 

οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο 5ετούς υποχρέωσης συνάδελφος μας Λυκούργος 

Πολίτης. Ζητήσαμε την παρέμβασή σας για να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν οι διαδικασίες που 

απαιτούνται, ώστε να καταβληθούν στον συνάδελφο οι πλήρεις αποδοχές (δηλαδή οι προσαυξήσεις που 

δικαιούται), λόγω της θέσης του σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας. Ζητήσαμε επίσης, την τροποποίηση 

της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να δικαιωθεί ο συνάδελφος και το επίδομα των 300 ευρώ για τους παθόντες 

εν ώρα υπηρεσίας, που χορηγείται στο μόνιμο προσωπικό. 

Μέχρι σήμερα και ενώ όλοι γνωρίζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο συνάδελφος και ενώ έχετε 

δεσμευτεί και κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικού ελέγχου, για την διευθέτηση του ζητήματος, καμιά από 

τις ενέργειες για τις οποίες έχετε δεσμευτεί, δεν έχει ολοκληρωθεί. 

Κύριε Υπουργέ 

Είμαστε αναγκασμένοι να επανέλθουμε για 4η φορά στο αίτημα μας, για πλήρη αποκατάσταση του συναδέλφου 

μας. Η αδικαιολόγητη μέχρι τώρα μη απόδοση των αποδοχών που δικαιούται, έχουν σαν συνέπεια την επιπλέον 

επιβάρυνση της υγείας του. Ο συνάδελφος όχι μόνο δεν μπορεί να καλύψει τις βιοποριστικές του ανάγκες, αλλά 

ούτε καν την θεραπευτική αγωγή που χρειάζεται, όταν μόνο για τα φάρμακα του η συμμετοχή του είναι πάνω 

από 300 ευρώ μηνιαίως. 

Απαιτούμε άμεσα, την επίλυση του σοβαρού αυτού ζητήματος, όπως άμεσα ανταποκρινόταν και ο 

συνάδελφος μας σε κάθε κάλεσμα της υπηρεσίας για πάνω από 15 έτη, για την προστασία της ζωής, της 

περιουσίας του λαού και του δασικού πλούτου της χώρας μας. 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

Βλάχος Δημήτρης 
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