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(Μέσω του  ...................................................) 

 
Α Ι Τ Η Σ Η 

 
Τ... παρακάτω υπογεγραµµέν.... καθηγητ........ που υπηρετεί στο  .......................... 

 
Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 3 του Ν. 3554/2007 (εξουσιοδοτική διάταξη) 
χορηγήθηκε µε την  υπ’ αριθµ. πρωτ. 2/38272/0022/28-6-2007 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αιγαίου και 
Νησιώτικης Πολιτικής στους υπαλλήλους του Υπουργείου Αιγαίου και 
Νησιώτικης Πολιτικής, µηνιαία πάγια αποζηµίωση ποσού 300,00 ευρώ, ως 
κίνητρο προσέλκυσης και παραµονής στο χώρο ευθύνης του εν λόγω 
Υπουργείου, δηλαδή στην παραµεθόρια περιοχή του Νοµού Λέσβου. 
Εγώ, εντελώς αδικαιολόγητα, δεν λαµβάνω την ως άνω µηνιαία πάγια 
αποζηµίωση ποσού 300,00 ευρώ, παρά το γεγονός ότι υπηρετώ και εγώ ως 
εκπαιδευτικός υπάλληλος στην ίδια περιοχή µε τους υπαλλήλους του 
Υπουργείου Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής και υπάγοµαι στο ίδιο 
µισθολογικό καθεστώς του Ν. 3205/2003 (Ενιαίο Μισθολόγιο), δηλαδή τελούµε  
κάτω από τις ίδιες άλλως παρόµοιες συνθήκες εργασίας.  
Με βάση τα ανωτέρω και δυνάµει της αρχής της ισότητας του άρθρου 4 παρ. 1 
του Συντάγµατος, υπό την έκφανση της ίσης µεταχείρισης των διοικουµένων 
από τον Νοµοθέτη και την κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση και εφ΄ όσον δεν 
υφίσταται αποχρών λόγος δηµοσίου συµφέροντος που να καθιστά 
δικαιολογηµένη και ανεκτή την διαφοροποίησή µου από τους  ως άνω ρητά  
αναγνωρισµένους ως δικαιούχους υπαλλήλους, επιβάλλεται κατά νόµο η 
επέκταση του κανονιστικού περιεχοµένου της προαναφερόµενης κοινής 
υπουργικής απόφασης για τη χορήγηση της µηνιαίας αποζηµίωσης των 300 
ευρώ και σε εµένα τον εκπαιδευτικό υπάλληλο Β/θµιας Εκπαίδευσης που 
υπηρετώ στο Νοµό Λέσβου.  
Συνεπώς, δικαιούµε να λάβω αυτή την παροχή, αναδροµικά, από  τον χρόνο 
χορήγησής της (1-5-2007) µέχρι σήµερα και εφεξής, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 
παρ. 1 του Σ/τος και 3 του Ν. 3554/2007. 

Για τους λόγους αυτούς 
Ζ Η Τ Ω 

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή µου. 
Να µου χορηγήσετε αναδροµικά από 1-5-2007 µέχρι σήµερα και εφεξής, την 
προαναφερόµενη µηνιαία  πάγια αποζηµίωση ποσού 300,00 ευρώ. 

 
   .........................,    ..../...../2009 
 

          ..... ΑΙΤ........... 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ          ΥΠΟΓΡΑΦΗ 


