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Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
κ. Σταύρο Κοντονή

Κοιν/ση: Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ
Κύριε Υπουργέ,
Όπως πιθανόν γνωρίζετε, στους εργαζόμενους διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων και
σε όλα σχεδόν τα Καταστήματα Κράτησης της Χώρας οφείλονται χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό,
καθώς και κανονικές άδειες παρελθόντων ετών.
Τα στοιχεία που έχει συλλέξει η Ομοσπονδία μας είναι άκρως απογοητευτικά, αλλά και
ενδεικτικά των συνθηκών εργασίας μας: Άνω των 83.615 οφειλόμενων ρεπό και άνω των
22.303 οφειλόμενων κανονικών αδειών!
Σε ορισμένες δε περιπτώσεις, π.χ. Κ.Κ Κορυδαλλού, Κ.Κ Πάτρας, Κ.Κ Τρικάλων κτλ η
κατάσταση είναι εντελώς απαράδεκτη, καθώς ο προγραμματισμός των κανονικών αδειών
γίνεται με εξαιρετική δυσκολία και πάντως με την γνωστή τακτική του «κομμένου και
οφειλόμενου ρεπό», δηλαδή της εργασίας του υπαλλήλου πέραν της πενθήμερης
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, του νόμιμου εβδομαδιαίου συνολικού χρόνου
εργασίας και φυσικά χωρίς αποζημίωση!
Η πρόσφατη Απόφασή σας (ΦΕΚ Β’ αρ. φυλ. 2387/21-6-2018) σαφώς και δεν
ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες περί της αποζημίωσης της υπερεργασίας του
προσωπικού.
Ως γνωστόν, υπάρχει πληθώρα νομοθετημάτων και διατάξεων που απαγορεύει αυτό
το αντεργατικό και παράνομο καθεστώς, όπως επίσης υπάρχουν και σχετικές Ευρωπαϊκές
οδηγίες. Προσφάτως μάλιστα, δημοσιεύτηκε στον τύπο η υπ’ αριθμόν 1970/2017 Απόφαση
του Β1 Τμήματος του Αρείου Πάγου σχετικά με την μεταφορά θερινής άδειας σε επόμενο
έτος (πάγια πρακτική στις Φυλακές), όπου αφενός ρητά απαγορεύεται και αφετέρου
προβλέπεται σχετική αποζημίωση.
1

Η Ομοσπονδία μας επανειλημμένως έχει δημοσιοποιήσει και καταγγείλει όλα τα
παραπάνω και με πρόσφατη απόφαση του Γενικού Συνεδρίου των Αντιπροσώπων
αποφασίστηκε η διεκδίκηση της αποζημίωσης όλων των οφειλόμενων ρεπό και αδειών , ώστε
να μπει ένας φραγμός σε αυτήν την καταστρατήγηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων και
της εξουθενωτικής υπερεργασίας μας.
Συνεπώς, σας καλούμε όπως:
1) προβείτε σε έκδοση εγκυκλίου προς τα Καταστήματα Κράτησης και το Ίδρυμα
Αγωγής Αρρένων με την οποία να διευκρινίζετε - υπενθυμίζετε εκ νέου όλο το
νομοθετικό πλαίσιο ως προς το ωράριο, τον συνολικό χρόνο εβδομαδιαίας εργασίας
των υπαλλήλων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, την απαγόρευση της απλήρωτης
εργασίας ή απλήρωτης υπερεργασίας και κυρίως την απαγόρευση της παράνομης
πρακτικής που λέγεται «οφειλόμενο ή κομμένο ρεπό».
2) Να συγκεντρώσετε αναλυτικά από όλες τις Υπηρεσίες τον ακριβή αριθμό των
οφειλόμενων ρεπό και κανονικών αδειών, τα έτη που αφορούν και ονομαστικές
καταστάσεις των υπαλλήλων στους οποίους οφείλονται αυτά τα ρεπό μέχρι
σήμερα.
3) Να κινήσετε τις διαδικασίες για την εξασφάλιση σχετικών πιστώσεων, ώστε να
προβείτε στην έκδοση ΚΥΑ (όπως έχει γίνει και στο παρελθόν) για την αποζημίωση
όλων των συναδέλφων μας, αφού προηγουμένως προσχωρήσετε σε σχετική
νομοθετική πρόβλεψη.
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