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Κορυδαλλός, 20 Φλεβάρη 2013
Αριθ. Πρωτ. 63
ΠΡΟΣ:

Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Αντώνη Ρουπακιώτη
κ. Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Κων/νο Καραγκούνη
Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής
κ. Μαρίνο Σκανδάμη
Κοιν/ση: Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ
Θέμα: Οφειλόμενα δεδουλευμένα νυκτερινά και εξαιρέσιμα
Το ζήτημα της καταβολής των δεδουλευμένων νυκτερινών και εξαιρέσιμων πλέον
μπορεί να αξιολογηθεί είτε ως εμπαιγμός, είτε ως άγνοια, είτε ως αδυναμία. Τόσο σε
επίπεδο της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όσο και σε επίπεδο
υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους.
Η εκ νέου κατάθεση τροπολογίας στο ν/σ του Κώδικα περί Ναρκωτικών για την
καταβολή των δεδουλευμένων έχει καταντήσει σίριαλ, αλλά το τέλος του προμηνύεται
αρνητικό εάν δεν ξεκαθαριστούν από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες βασικά ζητήματα και εάν
η πολιτική ηγεσία δεν δώσει την απαραίτητη προσοχή.
Χθες 20/2/2013 η Ομοσπονδία μας πραγματοποίησε συνάντηση με κορυφαίους
υπηρεσιακούς παράγοντες του ΓΛΚ και έκπληκτοι διαπιστώσαμε ότι η έκθεση του ΓΛΚ επί
της τροπολογίας ενδέχεται να είναι αρνητική. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η τροπολογία
μπορεί να μην εισαχθεί καθόλου προς ψήφιση.
Ξεκαθαρίσαμε:
1) Τα οφειλόμενα νυκτερινά και εξαιρέσιμα δεν αποτελούν υπερβάσεις επί των
εγκεκριμένων πιστώσεων και πρόκειται για πραγματική δεδουλευμένη εργασία.
2) Οι πιστώσεις είχαν αποδοθεί κανονικά για όλο το χρονικό διάστημα του 2012 και
έγιναν οι απαραίτητες δεσμεύσεις των μηνιαίων ποσοστών, χωρίς όμως να έχουν
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εκδοθεί οι αποφάσεις. ΌΧΙ με δική μας ευθύνη, αλλά με ανούσιες γραφειοκρατικές
αιτιάσεις και διαδικασίες που κωλυσιεργούσαν.
3) Ουδεμία προσπάθεια κατεβλήθη για την αποζημίωση των πέραν του πενθημέρου (6ης
ημέρας εργασίας – Σάββατα), εκτός των προτάσεων και πιέσεων μας για την
νομοθετική πρόβλεψη ως αποζημίωσης εξαιρέσιμης ημέρας εργασίας, θέση την
οποία το ΓΛΚ αποδέχεται, κατ’ αντιγραφή παρόμοιων νομοθετικών προβλέψεων
άλλων εργασιακών χώρων.
4) Το Π.Δ 113/2010 δεν θέτει κανένα περιορισμό ή απαγόρευση για την νομοθετική
ρύθμιση οφειλομένων νυκτερινών και εξαιρέσιμων προηγούμενου έτους, εφόσον
τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.
Αναρωτιόμαστε:
 Έχει επίσημα κοινοποιηθεί στο ΓΛΚ η υπό κατάθεση τροπολογία του Υπουργείου
Δικαιοσύνης σχετικά με τα νυκτερινά και εξαιρέσιμα, καθώς επίσης και για τα πέραν
του πενθημέρου (Σάββατα) ή έχει αφεθεί στην αποκλειστική κρίση των υπηρεσιών
του ΓΛΚ και αντιμετωπίζεται ως μία «παρατημένη τροπολογία»;
 Προτίθεται στην ουσία η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας να στηρίξει το δίκαιο
αίτημα των εργαζομένων στις φυλακές για αποζημίωση της οφειλόμενης
υπερεργασίας;
 Για ποιο λόγο δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται από το παραπάνω
Π.Δ σχετικά με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση με το ανεξόφλητο
μέρος των αναλήψεων πίστωση; Δηλαδή, γιατί δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες
προκειμένου στο τέλος του 2012 να μην επιστραφούν όλες οι πιστώσεις για τα
νυκτερινά και εξαιρέσιμα, αλλά μόνο για ένα μέρος από αυτά επανήλθε στις
πιστώσεις του 2013;
Σε κάθε περίπτωση το Γενικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας έχει προγραμματιστεί για
τις 12 Μαρτίου, όπου θα ληφθούν οι αποφάσεις για τον τρόπο αντίδρασής μας και προς
αυτό το ζήτημα.

2

