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ΥΠΕΣ∆∆Α (Σταδίου 27, Αθήνα)

ΘΕΜΑ: Συνδικαλιστικές άδειες.
Ύστερα από ερωτήµατα υπηρεσιών σχετικά µε το καθεστώς για τη
χορήγηση των συνδικαλιστικών αδειών, σας επισηµαίνουµε τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε την γνωµοδότηση αρ. 424/2001 του ΝΣΚ η οποία έχει γίνει
αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών, οι ισχύουσες διατάξεις για τις
συνδικαλιστικές άδειες των δηµόσιων υπαλλήλων που µετέχουν στις
πρωτοβάθµίες, δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις
µε βάση τις ρυθµίσεις που θεσπίστηκαν κατά καιρούς από το έτος 1982 µέχρι
σήµερα είναι αυτές που µνηµονεύονται στο άρθρο 6 του ν. 2224/1994 όπως
έχει συµπληρωθεί µε τον ν. 2336/1995, µε τις διατάξεις του οποίου
επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις του ν. 1264/1982 και καταργήθηκε κάθε
άλλη αντίθετη ρύθµιση (εποµένως και ο ν. 2085/1992), όπως ρητά αναφέρεται
στο άρθρο 11 του ν. 2336/1995.

Συνεπώς, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο η οικεία υπηρεσία έχει την
υποχρέωση να χορηγεί συνδικαλιστικές άδειες µε αποδοχές, µε τις ακόλουθες
διακρίσεις:
Α) Πρωτοβάθµιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
Στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραµµατέα :
ι) άδεια απουσίας έως 3 ηµέρες το µήνα αν τα µέλη τους είναι λιγότερα από
500 και
ιι) έως 5 ηµέρες το µήνα στην περίπτωση που τα µέλη τους είναι περισσότερα
από 500 (άρθρο 17 του ν.1264/1982).
Β) ∆ευτεροβάθµιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
α) Στον Πρόεδρο
ι) 15 ηµέρες το µήνα εφόσον οι υπαγόµενες σε αυτές πρωτοβάθµιες
συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν µέχρι 1500 ψηφίσαντα µέλη.
ιι) για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του εφόσον οι υπαγόµενες σε αυτές
πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν άνω 1501 ψηφισάντων
µελών.
β) Στον Γενικό Γραµµατέα
ι) 15 ηµέρες το µήνα εφόσον οι υπαγόµενες σε αυτές πρωτοβάθµιες
συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν µέχρι 10.000 ψηφίσαντα µέλη.
ιι) για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του εφόσον οι υπαγόµενες σε αυτές
πρωτοβάθµιες

συνδικαλιστικές

οργανώσεις

έχουν

άνω

των

10.000

ψηφισάντων µελών.
Στον Αντιπρόεδρο και στον Ταµία ανεξαρτήτως αριθµού µελών των υπαγόµενων
σε αυτές πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων χορηγούνται έως 15
ηµέρες το µήνα.
Στα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των ανωτέρω οργανώσεων παρέχεται
άδεια έως 9 ηµέρες το µήνα (αρ. 17 του ν. 1264/1982 και άρ. 6 του ν.
2224/1994).
Γ) Στα µέλη της ∆ιοίκησης της πλέον αντιπροσωπευτικής τριτοβάθµιας
συνδικαλιστικής οργάνωσης (Α.∆.Ε.∆.Υ.) για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία
τους.

Στα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και της γραµµατείας της
Συνοµοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία
τους.
ιv)
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και

τριτοβάθµιες

οργανώσεις άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια συνεδρίων που
συµµετέχουν (αρ. 17 του ν. 1264/1982).
Οι ηµέρες συνδικαλιστικής άδειας πρέπει να ληφθούν µέσα στο ίδιο
ηµερολογιακό έτος. Σε κάθε περίπτωση δεν µεταφέρονται στο επόµενο
ηµερολογιακό έτος.
Παρακαλούνται όλα τα υπουργεία να ενηµερώσουν τα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου που εποπτεύουν. Επίσης οι Περιφέρειες παρακαλούνται να
κοινοποιήσουν την παρούσα στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού που εποπτεύουν.
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(www.gspa.gr) στην ενότητα ∆ηµόσια ∆ιοίκηση - Επικαιρότητα.
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