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p ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Υ.Π.Σ.Π.Α) 

Αναγνωρισμένη με την υπ΄αριθμ.4815/98 απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών 
ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ 

Αγίου Κων/νου 57 Τ.Κ. 104 37 τηλ. 210-5248128 Τηλ./Fax. 210-5246754 
Email: eypspa@gmail.com / W.P.: www.eypspa.gr / www.facebook.com/eypspa 

Αρ.πρωτ. 157                                                                                            Αθήνα, 11.12.2020 

           ΠΡΟΣ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ Π.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: «Διεκδίκηση αποζημίωσης λόγω μη χορήγησης οφειλόμενων ημερών        
               ανάπαυσης (ρεπό)». 
 

Συνάδελφοι – ισσες, 
     με το ήσσονος σημασίας εργασιακής φύσεως ζήτημα που έχει προκύψει και έχει 
επιδεινωθεί κατά τις τελευταίες αντιπυρικές ή όχι μόνο περιόδους, την υπερεργασία και τη 
συσσώρευση ρεπό, η Ένωσή μας κινούμενη στα πλαίσια της προάσπισης των 
συμφερόντων των συναδέλφων, αποφάσισε να διεκδικήσει μέσω της δικαστικής οδού την 
αποπληρωμή-αποζημίωση των ήδη οφειλομένων αναπαύσεων-ρεπό, για το οποία οι 
εκάστοτε Διοικήσεις αδυνατούν να χορηγήσουν στους υπαλλήλους.  
Σας κοινοποιούμε λοιπόν ενημερωτικό σημείωμα των Δικηγορικών Γραφείων Γ. 
Αντωνακόπουλου και Κ. Πενταγιώτη σχετικά με την ως άνω διεκδίκηση, όπου οι 
ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι για την άσκηση αγωγής θα πρέπει να αποστείλουν τα ως κάτω 
δικαιολογητικά έως 15/01/2020. 
Συνημμένα σας υποβάλλουμε : 

1) Ενημερωτικό Σημείωμα  
2) Εξουσιοδότηση  
3) Στοιχεία Ενάγοντος Υπαλλήλου 
4) Σχέδιο Αίτησης για Βεβαίωση 
5) Σχέδιο Υπηρεσιακής Βεβαίωσης  

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ.Π.ΑΤΤΙΚΗΣ 

     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

   ΠΟΥΤΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                 ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
 

Γ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ                                    Κ.  ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 
Βαλαωρίτου 4 – 106 71 Αθήνα                              Κάνιγγος 27, 10682 Αθήνα 

Τηλ.: 210-3615220, 230 & 430                               Τηλ:/Fax : 210-3303270 
|Fax: 210-3610620                               e-mail: penko5@otenet.gr 

           e-mail: antonakopoulos@paklex.gr                                              &   penta@otenet.gr   

 

                                                                Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2020 

                                                                ΠΡΟΣ : Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων                                                    

                                                                           Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος 

                                                                                           (Για την ενημέρωση μελών της) 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΘΕΜΑ: «Διεκδίκηση αποζημίωσης λόγω μη χορήγησης οφειλόμενων  ημερών 

ανάπαυσης (ρεπό)». 

Σε σχέση με τα αναφερόμενα στο θέμα είναι γνωστό μετά από συνεχείς καταγγελίες 

της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ και των πρωτοβαθμίων Ενώσεων-μελών της ότι παρά το γεγονός ότι 

εκ του νόμου προβλέπεται για τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος ότι για 

εργασία που πραγματοποιούν πέραν του κανονικού χρόνου εργασίας τους, 

δικαιούνται, μετά το τέλος της υπηρεσίας, ανάλογο πρόσθετο χρόνο ανάπαυσης, 

είναι πάγια η πρακτική της Διοίκησης να μην χορηγεί στους πυροσβεστικούς 

υπαλλήλους τον οφειλόμενο σε αυτούς πρόσθετο χρόνο ανάπαυσης (ρεπό), με 

αποτέλεσμα πολλοί υπάλληλοι να έχουν συσσωρεύσει ρεπό που η Διοίκηση 

παρέλειψε να τους χορηγήσει επί σειρά ετών. Η πρακτική αυτή της διοίκησης είναι 

ευθέως παράνομη και ζημιώνει τους δικαιούχους υπαλλήλους και ως εκ τούτου 

γεννά ευθύνη του Δημοσίου για αποζημίωση.  

Σε συνέχεια των ανωτέρω, τα γραφεία μας αποφάσισαν από κοινού να προσφέρουν 

σε όσους επιθυμούν τη δυνατότητα για την διεκδίκηση αποζημίωσης για τον χρόνο 

ανάπαυσης, που παρανόμως δεν τους χορηγήθηκε για εργασία που 

πραγματοποίησαν πέραν του ωραρίου τους. Η διεκδίκηση θα γίνει με άσκηση 

αγωγών ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων, προκειμένου να εκδοθεί 

απόφαση επί του θέματος και να υποχρεωθεί η Διοίκηση στην καταβολή 

αποζημίωσης έναντι των μη χορηγηθέντων ημερών ανάπαυσης.  
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Για την άσκηση αγωγής για την ως άνω διεκδίκηση, θα χρειαστεί οι ενδιαφερόμενοι 

υπάλληλοι να συμπληρώσουν και να μας αποστείλουν (κατά προτίμηση ομαδικά 

ανά υπηρεσία και μέσω των πρωτοβάθμιων ενώσεων) τα εξής έγγραφα: α) 

υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 

(συνημμένη), β) στοιχεία ενάγοντος (συνημμένο), γ) βεβαίωση της Υπηρεσίας με τις 

ημέρες ανάπαυσης που δικαιούτο ο υπάλληλος για εργασία που εκτέλεσε πέραν του 

ωραρίου του και δεν του χορηγήθηκαν (αναφερόμενες ανά μήνα). 

Τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν (μετά από προσυνεννόηση και με 

ασφαλές μέσο) μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2021 στην κάτωθι διεύθυνση: 

        Δικηγορικό Γραφείο 

   Κωνσταντίνου Πενταγιώτη 

   Κάνιγγος 27, 10682 Αθήνα 

Το ποσό για την κάλυψη του συνόλου των εξόδων σύνταξης, κατάθεσης και επίδοσης 

της αγωγής, αλλά και της μελλοντικής εκδίκασής της, ανέρχεται στο ύψος των 

τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά υπάλληλο, χωρίς καμία άλλη περαιτέρω επιβάρυνση. 

Τα έξοδα συναποστέλλονται με τα δικαιολογητικά . 

Παρακαλούμε για την εκ μέρους σας ενημέρωση των πρωτοβαθμίων Ενώσεων 

μελών σας. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παραμένουμε στη διάθεσή σας. 

Για τα Δικηγορικά Γραφεία 

 

Γεώργιος Α. Αντωνακόπουλος     Κωνσταντίνος Δ. Πενταγιώτης 
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Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η 

Ο/Η κατωτέρω υπογράφων/ουσα υπάλληλος Πυροσβεστικού Σώματος (ΒΑΘΜΟΣ & 

ΑΜ)…………………..  …………………………………….     (ονοματεπώνυμο - πατρώνυμο),  

κάτοικος  .……………………….. ……………..   ……….    , 

με ΑΦΜ …………………………., ΔΟΥ……………………………….,  

εξουσιοδοτώ τους δικηγόρους Αθηνών: 

1. Γεώργιο Α. Αντωνακόπουλο, (ΑΜ ΔΣΑ 19464), κάτοικο Αθηνών οδός 

Βαλαωρίτου, αρ. 4, και  

2. Κωνσταντίνο Δ. Πενταγιώτη, (ΑΜ ΔΣΑ 10420), κάτοικο Αθηνών, Κάνιγγος αρ. 27, 

όπως από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά διεκδικήσουν δικαστικώς την καταβολή 

αποζημίωσης για την παράνομη παράλειψη της Υπηρεσίας όπου υπηρετώ να μου 

χορηγήσει τον προβλεπόμενο εκ του νόμου χρόνο ανάπαυσης για εργασία που 

πραγματοποίησα πέραν του ωραρίου μου. 

Για το σκοπό αυτό, με την παρούσα δίνω εντολή στους ως άνω πληρεξούσιους 

δικηγόρους να προβούν από κοινού ή μεμονωμένα στην υπογραφή, κατάθεση και 

εκδίκαση αγωγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού 

Πρωτοδικείου, οποτεδήποτε ήθελε προσδιοριστεί ή αναβληθεί μετά τον 

προσδιορισμό αυτής, για την διεκδίκηση αποζημίωσης για τον χρόνο ανάπαυσης, 

που παρανόμως δεν μου χορηγήθηκε για εργασία που πραγματοποίησα πέραν του 

ωραρίου μου. Δηλώνω ότι εγκρίνω όλες τις ενέργειες αυτών καθώς και ότι επιθυμώ 

την συζήτηση της αγωγής μου και χωρίς την παράσταση των πληρεξουσίων 

δικηγόρων μου. 

Με την παρούσα νομιμοποιώ τους πληρεξούσιους δικηγόρους μου να διορίζουν και 

άλλους πληρεξουσίους δικηγόρους με τις ίδιες ή λιγότερες εντολές και να τους 

ανακαλούν νόμιμα.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης και την εκτέλεσή της και, 

σε κάθε περίπτωση, για δώδεκα (12) έτη από την υπογραφή της. 

  

………..(τόπος), ………….(ημερομηνία) 

                                                                        Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα 

Βεβαιώνεται το γνήσιο 
   της υπογραφής 



 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΣ 

 
 

ΒΑΘΜΟΣ: __________________________________________________________ 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: _________________________________________________________ 

 

ΟΝΟΜΑ: ___________________________________________________________ 

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ______________________________________________________ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ________________________________________________ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΕΔΡΑ     ______________________________________ 

 

Α.Φ.Μ.: _______________________  ΔΟΥ :    _____________________ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:________________________________________________________ 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚ: ___________________________________________________ 

 

Ε-MAIL: ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             . Π Ρ Ο Σ 
 Την Διοίκηση του 

 Ε ν τ α ύ θ α 
               Α Ι Τ Η Σ Η 
 

 

Του ……………………….(…………)     Με την παρούσα παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε  
………………………………………….. Βεβαίωση με αναλυτική κατάσταση των ημερών ανά- 
του…………………………………….. παυσης (ανεξαρτήτως αιτιολογίας) που μου αναλογο- 
 γούν και οφείλονται έως σήμερα, εξειδικεύοντας αυτές 

σε αριθμό  κατά έτος και μήνα. 
  

 
 

     Την παραπάνω υπηρεσιακή βεβαίωση ζητώ για   
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Βεβαίωσης ». να χρησιμοποιήσω νόμιμα σε κάθε Αρχή, Διοικητική 

και Δικαστική. 
  
  
…………………,  ……-……-2020   
  
 Ο Αιτών 
  
  
 …………………………………. 
 …………………………… 
  
  
  
  
  
  
  



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                    Πόλη- Ημερομηνία 

 

Αρ. Πρωτ.   …………Φ.Α………. 

 

ΘΕΜΑ : Βεβαίωση οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης 

 

Βεβαιώνεται ότι από τα τηρούμενα στο αρχείο της Υπηρεσίας μας στοιχεία προκύπτει ότι προς τον 1 

__________________________________________________________________ 

έχουν καταγραφεί από 01.01.2016 και εφεξής 2________ οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης (ρεπό) 

ως ακολούθως κατά έτος και κατά μήνα : 

α)  2016 ________ΣΥΝΟΛΙΚΑ (1ος …..…. 2ος ……… 3ος …….. ..4ος ……..… 5ος ……… 6ος ……….7ος ……….  

                                                    8ος ………. 9ος  …..….. 10ος ………11ος ………..12ος ……………),  

β)  2017 ________ΣΥΝΟΛΙΚΑ (1ος …..…. 2ος ……… 3ος …….. ..4ος ……..… 5ος ……… 6ος ……….7ος ……….  

                                                    8ος ………. 9ος  …..….. 10ος ………11ος ………..12ος ……………) 

γ)   2018________ΣΥΝΟΛΙΚΑ (1ος …..…. 2ος ……… 3ος …….. ..4ος ……..… 5ος ……… 6ος ……….7ος ……….  

                                                    8ος ………. 9ος  …..….. 10ος ………11ος ………..12ος ……………),   

δ)  2019 ________ΣΥΝΟΛΙΚΑ (1ος …..…. 2ος ……… 3ος …….. ..4ος ……..… 5ος ……… 6ος ……….7ος ……….  

                                                    8ος ………. 9ος  …..….. 10ος ………11ος ………..12ος ……………), 

ε)  2020 ________ΣΥΝΟΛΙΚΑ (1ος …..…. 2ος ……… 3ος …….. ..4ος ……..… 5ος ……… 6ος ……….7ος ……….  

                                                    8ος ………. 9ος  …..….. 10ος ………11ος ………..12ος ……………), 

στ) Επίσης από παλαιότερα έτη (πριν το 2016) οφείλονται από μεταφορά _________ ημέρες 

ανάπαυσης 

                                                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

                                             

 
1  ΒΑΘΜΟΣ     (ΑΜ)    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ      ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

2 ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ α) έως στ) . 


