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Λάξηζα 20-5- 2009
Αξηζκ. Γλσκ. : – 398–
ΠΡΟ ΣΗΝ
ΔΓ.Δ.Τ.Α.
Παπαθπξηαδή 37-43 – ΛΑΡΙΑ
Γ Ν Ω Μ Ο Γ Ο Τ Η Σ Η
ΘΔΜΑ :

Δπώηεμα ηερ Γ.Δ.Υ.Α. ζσεηικά με ηεν ςποσπέωζε

σοπήγεζερ ηερ ζςνδικαλιζηικήρ άδειαρ ζε ςπάλλελό ηερ.
Σσεη. : Το με εμεπομενία 30-4-2009 έγγπαθο ηερ Γ.Δ.Υ.Α.
Α.- Απαληώληαο ζην αλσηέξσ εξώηεκα, αλαθέξσ ηα αθόινπζα :
Έρνληαο ππόςε ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο :
1.- Σελ § 2 ηνπ άξζξνπ 17 θαη ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.
1264/1982,

(Φ.Δ.Κ.

Α΄/79/1982),

«Γηα

ηνλ

εθδεκνθξαηηζκό

ηνπ

πλδηθαιηζηηθνύ Κηλήκαηνο θαη ηελ θαηνρύξσζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ
ειεπζεξηώλ ησλ εξγαδνκέλσλ», ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο :
Άρθρο 18 - Ρύθμιζη ζσνδικαλιζηικών δικαιωμάηων.
1. Οη δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ 14, 15, 16, 17 απνηεινύλ ειάρηζηα ζπλδηθαιηζηηθά
δηθαηώκαηα.
2. Ρπζκίζεηο επλνϊθόηεξεο γηα ηελ άζθεζε ηωλ δηθαηωκάηωλ απηώλ πνπ έρνπλ
ήδε απνθηεζεί ή ζα απνθηεζνύλ κε ζπκθωλία κηζζωηώλ θαη εξγνδνηώλ ή κε πιινγηθέο
πκβάζεηο Εξγαζίαο ή Δηαηηεηηθέο Απνθάζεηο ππεξηζρύνπλ.
Άρθρο 17 - Σσνδικαλιζηικές άδειες.
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2. Ο εξγνδόηεο έρεη ηελ ππνρξέωζε λα παξέρεη:
α) ηα κέιε ηεο Εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ηεο πην αληηπξνζωπεπηηθήο
ηξηηνβάζκηαο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλωζεο άδεηα απνπζίαο όζν ρξόλν δηαξθεί ε ζεηεία
ηεο.
β) ηα κέιε ηωλ Δηνηθεηηθώλ πκβνπιίωλ ηωλ πην αληηπξνζωπεπηηθώλ
δεπηεξνβάζκηωλ νξγαλώζεωλ άδεηα απνπζίαο έωο 9 κέξεο ην κήλα θαη έωο 15 γηα ηνλ
Πξόεδξν, Αληηπξόεδξν, Γελ. Γξακκαηέα θαη Σακία.
γ) ηνπο Πξόεδξν, Αληηπξόεδξν, Γεληθό Γξακκαηέα ηωλ πξωηνβάζκηωλ
ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεωλ άδεηα απνπζίαο έωο 5 κέξεο ην κήλα αλ ηα κέιε ηνπο είλαη
500 θαη πάλω θαη ωο ηξεηο κέξεο αλ είλαη ιηγόηεξα.
δ) ηνπο αληηπξνζώπνπο ζηηο δεπηεξνβάζκηεο θαη ηξηηνβάζκηεο νξγαλώζεηο
άδεηα απνπζίαο γηα όιε ηε δηάξθεηα ζπλεδξίωλ πνπ ζπκκεηέρνπλ.

2.- Σν β΄ εδάθην ηεο § 7 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο από 10-6-2008 Κιαδηθήο
πιινγηθήο ύκβαζεο Δξγαζίαο γηα ηε ξύζκηζε ησλ όξσλ ακνηβήο θαη
εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο θαη
Απνρέηεπζεο όιεο ηεο ρώξαο, ε νπνία θεξύρζεθε ππνρξεσηηθή δπλάκεη
ηεο κε αξηζκό 58030/2711/2008 (Φ.Δ.Κ. 1657/Β΄/14-8-2008) απόθαζεο
ηεο Τθππνπξγνύ Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, ζύκθσλα κε
ην νπνίν :
Άρθρο 6 – Άδειες.
ηνπο εξγαδόκελνπο ηωλ ΔΕΤΑ πνπ είλαη εθιεγκέλνη Αληηπξόεδξνη ή Γεληθνί
Γξακκαηείο Εξγαηηθώλ Κέληξωλ, ε ζπλδηθαιηζηηθή άδεηα κέρξη 5 εκέξεο ην κήλα ζα
ρνξεγείηαη κε πιήξεηο απνδνρέο.

Β.- Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, ζέηεη ην
εμήο εξώηεκα :
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Δξγαηηθνύ Κέληξνπ, εξγαδόκελνο ηεο
Γ.Δ.Τ.Α. από 12-3-2007 κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ
ρξόλνπ, εμειέγε ζηελ παξαπάλσ ζέζε ζε πξνγελέζηεξν ηεο πξόζιεςήο
ηνπ ρξνληθό δηάζηεκα, έρνληαο ηελ ηδηόηεηα κέινπο άιινπ ζσκαηείνπ θαη
όρη ηνπ ζσκαηείνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε Γ.Δ.Τ.Α. εκεησηένλ δε, όηη ην
σκαηείν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε Γ.Δ.Τ.Α. δελ ζπκκεηέρεη ζην Δξγαηηθό
Κέληξν … από ην έηνο 1998 πεξίπνπ θαη θαηά ζπλέπεηα θαλείο
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εξγαδόκελόο ηεο κε απηή ηελ ηδηόηεηα, ηνπ ππαιιήινπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α., δελ
ηελ εθπξνζσπεί.
Πιελ όκσο, ν εξγαδόκελνο επηθαινύκελνο ηελ σο άλσ δηάηαμε ηνπ
β΄ εδαθίνπ ηεο § 7 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Κ...Δ., δεηά ηε ρνξήγεζε ηεο
πξνβιεπόκελεο εθ ηεο σο άλσ δηαηάμεσο ζπλδηθαιηζηηθή άδεηα.
Δλόςεη ησλ παξαπάλσ, ε Γ.Δ.Τ.Α. δεηά ηελ άπνςή καο επί ηνπ
ζέκαηνο απηνύ.
Γ.- Με βάζε ηα όζα εθηέζεθαλ παξαπάλσ, από ηα ζηνηρεία πνπ
έρνπλ δνζεί θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πξνεθηεζείζεο δηαηάμεηο, αλαθέξσ ηα
αθόινπζα :
Καηαξρήλ, όπσο νξζώο αλαθέξεηαη ζην ππόςε έγγξαθν ηεο
λνκηθήο ζπκβνύινπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α., νη ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ην
άξζξν 18 ηνπ Ν. 1264/1982, απνηεινύλ ηα ειάρηζηα όξηα πξνζηαζίαο ηνπ
ζπλδηθαιηζηηθνύ δηθαηώκαηνο θαη ζπλεπώο είλαη επηηξεπηή ε επλντθόηεξε
γηα ηνπο ζπλδηθαιηζηέο ξύζκηζή ηνπο κε αηνκηθή ή ζπιινγηθή ζύκβαζε
εξγαζίαο ή δηαηηεηηθή απόθαζε.
Σν δε δηθαίσκα ηνπ θάζε ζπλδηθαιηζηηθή λα ιάβεη ηελ πξνβιεπόκελε
είηε εθ ηνπ Νόκνπ, είηε εθ ηεο αηνκηθήο ή ζπιινγηθήο ηνπ ζύκβαζεο
εξγαζίαο, ζπλδηθαιηζηηθή άδεηα γεννιέηαι από ηε ζηιγμή πος ο
επγαδόμενορ αςηόρ απέκηεζε ηο ζςνδικαλιζηικό αξίωμα, αλεμάξηεηα
από ην ρξόλν ππεξεζίαο ηνπ (βι. ζρεη. Λεσλίδα Νηάζηνπ-Δξγαηηθό
Γηθνλνκηθό Γίθαην, Έθδνζε 1999, Σόκνο Α/1, έθδνζε πέκπηε, ζει. 552).
πλεπώο, εθόζνλ ζηνλ ππάιιειν ηεο Γεκνηηθήο πξνβιέπεηαη ε
ρνξήγεζε ζπλδηθαιηζηηθήο άδεηαο κέρξη πέληε (5) εκέξεο ην κήλα κε
πιήξεηο απνδνρέο, δπλάκεη ηνπ β΄ εδαθίνπ ηεο § 7 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο
Κ...Δ., ε νπνία απνηειεί επλντθόηεξε παξνρή ζε ζρέζε κε απηή ηνπ
Νόκνπ, ζπλδηθαιηζηηθή άδεηα δειαδή κε πιήξεηο απνδνρέο, ε επηρείξεζε
ππνρξενύηαη λα ρνξεγήζεη ζ’ απηόλ, αλεμαξηήησο ηνπ γεγνλόηνο όηη
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εμειέγε ζην αμίσκα ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ Δξγαηηθνύ Κέληξνπ .. , ζε
ρξόλν

πξνγελέζηεξν

ηεο

πξόζιεςήο

ηνπ

ζηελ

επηρείξεζε

θαη

αλεμαξηήησο ηνπ γεγνλόηνο όηη νη εξγαδόκελνη ηεο Γ.Δ.Τ.Α. δελ
εθπξνζσπνύληαη ζην Δξγαηηθό Κέληξν...
Δπνκέλσο, ν ελ ιόγσ ππάιιεινο ηεο επηρείξεζεο, ν νπνίνο
ηπγράλεη θαη ζπλδηθαιηζηήο θαη δε Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Δξγαηηθνύ
Κέληξνπ .. , δηθαηνύηαη λα ιάβεη ηελ άδεηα απηή, ησλ πέληε (5) εκεξώλ ην
κήλα κε πιήξεηο απνδνρέο, όπσο απηή πξνβιέπεηαη από ηελ παξαπάλσ
κλεκνλεπόκελε δηάηαμε ηεο Κ...Δ., εθ ηνπ ιόγνπ θαη κόλν ηνπ αμηώκαηνο
πνπ δηαηεξεί, δειαδή ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ Δξγαηηθνύ Κέληξνπ …

Ο νομικόρ ζύμβοςλορ ηερ Δ.Γ.Δ.Υ.Α.

