
 
 

Διεφκυνςθ Βουλευτικοφ Γραφείου: Εκνικισ Αμφνθσ 20, Δράμα 
Σθλζφωνο: 2521306888, 2521306886, Email: kostasblu@hotmail.com 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΠΛΟΥΧΟΣ 

Βουλευτισ Ν. Δράμασ – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

Προσ τον Πρόεδρο του Δικθγορικοφ  

υλλόγου Δράμασ 

κ. Αναςτάςιο Ποφλιο 

Δράμα, 27 Μαΐου 2020 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 

ασ ευχαριςτϊ πολφ για τθν ενθμζρωςθ ςε κεςμικό επίπεδο, ςτθν οποία 

προζβθτε ςχετικά με το κζμα τθσ αποηθμιϊςεωσ ειδικοφ ςκοποφ του 

επαγγελματικοφ ςασ κλάδου. Να είςτε βζβαιοσ ότι εγϊ και οι ςυνεργάτεσ μου 

τιμοφμε ιδιαίτερα τουσ υπθρζτεσ τθσ Θζμιδοσ. Σο δικό ςασ διακόνθμα το οποίο 

ςυνδζεται με τθν ανακάλυψθ τθσ αλικειασ και με τθν εφαρμογι των κανόνων 

δικαίου, τθν υπεράςπιςθ των ατομικϊν δικαιωμάτων και ελευκεριϊν κάκε πολίτθ, 

αναγνωρίηεται πάντοτε ωσ ιδιαιτζρωσ ςθμαντικό για τθν κοινωνικι ειρινθ και τθν 

δθμοκρατία μασ. 

Απ’ τθν πρϊτθ ςτιγμι τθσ υγειονομικισ κρίςθσ, θ κυβζρνθςι μασ ενθμζρωςε 

τουσ πολίτεσ με ειλικρίνεια. Οργάνωςε κατάλλθλα τισ ιατρικζσ δομζσ τθσ χϊρασ, 

προχωρϊντασ ςε προςλιψεισ πρόςκετου νοςθλευτικοφ προςωπικοφ αλλά και ςε 

προμικειεσ δυςεφρετου ιατρικοφ εξοπλιςμοφ. Αναδιάταξε τισ υπθρεςίεσ του 

Δθμοςίου. 

Και μζςα ςε λίγεσ θμζρεσ, ανακοίνωςε τρεισ δζςμεσ γενναίων μζτρων για τθ 

ςτιριξθ εργαηομζνων και επιχειριςεων. Όλα αυτά, κρατϊντασ -παράλλθλα- 

απόρκθτα τα ςφνορά μασ και τα ςφνορα τθσ Ευρϊπθσ. Σο κράτοσ, ςυνεπϊσ, 

απζδειξε ότι ιταν και είναι παρόν παντοφ. 

 Όντωσ, ο επαγγελματικόσ ςασ κλάδοσ, δεν ζτυχε του ευεργετιματοσ τθσ 

αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ των 800€, αν και εξ όςων γνωρίηω ζτυχε του 

ευεργετιματοσ του επιδόματοσ των 600€ προσ επιςτιμονεσ – ελεφκερουσ 

επαγγελματίεσ, το οποίο ςασ κατεβλικθ εντόσ του πρϊτου δεκαθμζρου του 

τρζχοντοσ μθνόσ. 

 Δεν τρζφω καμμία αυταπάτθ βζβαια ότι το ποςό των 600€ ζλυςε τα 

προβλιματα των αποδεκτϊν. Όπωσ βζβαια και κανζνα από τα επιδόματα δεν ζλυςε 

κάποιο οικονομικό πρόβλθμα απ’ αυτά που γεννικθκαν κατά τισ ςυνκικεσ των 
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αναγκαςτικϊν υγειονομικϊν περιοριςτικϊν μζτρων. Πιςτεφω όμωσ κ. Πρόεδρε ότι 

γνωρίηετε πωσ ςε ζνα ευρφτερο οικονομικό και εργαςιακό  πλαίςιο, οι απολφςεισ 

ιταν λιγότερεσ από όςεσ καταγράφονται ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. χεδόν όλοι 

οι εργαηόμενοι και οι επαγγελματίεσ τθσ χϊρασ ενιςχφκθκαν με τον μιςκό ειδικοφ 

ςκοποφ. Ενϊ το κράτοσ κάλυψε πλιρωσ τισ αςφαλιςτικζσ τουσ ειςφορζσ.  

 Θζλω να τονίςω κ. Πρόεδρε ότι θ κυβζρνθςι μασ κατζςτθςε ευκρινζσ το ότι 

το ευνοϊκό αυτό κακεςτϊσ επεκτείνεται όχι μόνο ςτον Μάιο, αλλά και για τον Ιοφνιο 

και τον Ιοφλιο για τουσ κλάδουσ που ζχουν πλθγεί περιςςότερο. Και το ότι ςτο εξισ, 

θ επιδότθςθ τθσ εργαςίασ ςε αναςτολι κα ςυνδυάηεται με τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

πραγματικισ απαςχόλθςθσ. 

 Αντιλαμβάνομαι μετά λόγου γνϊςεωσ κ. Πρόεδρε ότι ο επαγγελματικόσ ςασ 

κλάδοσ χριηει μιασ ζτι περαιτζρω κρατικισ φροντίδασ. ασ ευχαριςτϊ για τθν 

υπόμνθςθ των 4 επαγγελματικϊν  αιτθμάτων ςασ όπωσ μου τα διατυπϊςατε εν 

περιλιψει ςτθν ευγενικι ςασ επιςτολι. Να είςτε βζβαιοσ ότι κα παρακολουκϊ το 

κζμα ςασ εκ του ςφνεγγυσ και κα ςασ καταςτιςω κοινωνό κάκε ενζργειασ από 

μζρουσ μου, αλλά και κάκε κυβερνθτικισ κίνθςθσ που κα κινείται προσ τθν 

κατεφκυνςθ τθσ ικανοποίθςθσ των επαγγελματικϊν ςασ αιτθμάτων. 
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