Συνδικαλιστική Ελευθερία
Δικαιώματα – Υποχρεώσεις των μελών μιας
συνδικαλιστικής οργάνωσης

Ουρανία Κοσµίδου - Μέλος
Συλλόγου ∆ικ. Υπαλ. ∆ράµας

Συνταγματική κατοχύρωση: Άρ. 23 Σ. Προστασία με
διεθνείς συμβάσεις
y Ν. 1264/1982: Εκδημοκρατισμός Συνδικαλιστικού Κινήματος
y Άρθρο 14
1. Τα όργανα του Κράτους έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν τα απαραίτητα μέτρα για

τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης άσκησης του δικαιώματος για την ίδρυση και αυτόνομη
λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
2. Απαγορεύεται στους εργοδότες, σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους και σε
οποιοδήποτε τρίτο να προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που κατατείνει στην
παρακώλυση της άσκησης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και ιδιαίτερα:
α) ν` ασκούν επιρροή στους εργαζομένους, για την ίδρυση ή μη ίδρυση συνδικαλιστικής
οργάνωσης, β) να επιβάλλουν ή να παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο την
προσχώρηση εργαζομένων σε ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση, γ) ν` απαιτούν από
τους εργαζομένους δήλωση συμμετοχής, μη συμμετοχής ή αποχώρησης από
συνδικαλιστική οργάνωση, δ) να υποστηρίζουν ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση ή με
οικονομικά ή με άλλα μέσα, ε) να επεμβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση, στη
λειτουργία και στη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, στ) να μεταχειρίζονται με
ευμένεια ή δυσμένεια τους εργαζομένους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους σε ορισμένη
συνδικαλιστική οργάνωση.

Η συνδικαλιστική ελευθερία ως έννομο αγαθό
εκφράζεται με τη συλλογική δράση. Μορφή
συλλογικής δράσης – συλλογική αυτονομία
y Άρθρο 29 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων
Κατοχύρωση συνδικαλιστικής δράσης

Ποινικές Διατάξεις για παράβαση του άρ. 14
Άρθρο 23.
§1. Ο εργοδότης και οι εκπρόσωποί του, ως και
οποιοσδήποτε τρίτος, που παραβαίνει τις διατάξεις
του άρθρου 14 παρ. 2 και 3 του νόμου αυτού,
τιμωρούνται με φυλάκιση ή και με χρηματική ποινή
μέχρι 5.000.000 δραχμών, και εφόσον δεν
προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλη διάταξη.

Υποχρεώσεις μελών Σωματείων
y Απορρέουν από το καταστατικό του Συλλόγου / της
Ομοσπονδίας, οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων
των οργάνων δεσμεύουν τα μέλη. Δημιουργούν ένα
κοινό μέτωπο ενάντια στις πιέσεις των εργοδοτών.
y Τα μέλη των ΔΣ των Συλλόγων της Περιφέρειας επιτελούν
το δύσκολο έργο να αφουγκράζονται καθημερινά το
σφυγμό και το κλίμα του χώρου εργασίας και να τονίζουν
τα μακροπρόθεσμα οφέλη από τη συνδικαλιστική
οργάνωση ιδίως σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, όπως
αυτή που διανύουμε.

Παράδειγμα : τήρηση ωραρίου
συνεδριάσεων δικαστηρίων
y Ανακοίνωση ΟΔΥΕ 128/14‐11‐2005 Απαλλακτική
ποινική απόφαση για συνάδελφο γραμματέα έδρας
που τήρησε τις αποφάσεις των Συνεδρίων της ΟΔΥΕ ,
οι πειθαρχικές και διοικητικές διώξεις έπεσαν στο
κενό.
y Κρούσματα μη τήρησης της απόφασης του
συνδικαλιστικού οργάνου ή μη σεβασμού της από τους
Προϊσταμένους Λειτουργούς έχουν κατά καιρούς
αναδειχθεί ως αρνητικά και καταδικαστέα, αλλά είναι
στο χέρι του εργαζόμενου σε συνεργασία με το
Σύλλογο να προβάλλουν και να αξιοποιούν τα
επιχειρήματα του κλαδικού οργάνου.

Εγκ. 5/2009 Εισ. Αρείου Πάγου
y Καταστάσεις εργασίας Τριμήνου των Εισαγγελιών
Πρωτοδικών της Χώρας, στις οποίες αναφέρεται «ο
χρόνος λήξεως συνεδριάσεων των ποινικών δικαστηρίων
της περιφερείας τους, όπως αυτός έχει καθορισθεί (και
ποιος σχετικώς έχει αποφασίσει)
y Πάγια αναφορά στην λήξη των συνεδριάσεων στις 3:00
σύμφωνα με το ωράριο των Γραμματέων και στην
απόφαση της ΟΔΥΕ
y Επίκληση της απόφασης από τους γραμματείς των εδρών
– καθήκον έναντι της συνδικαλιστικής οργάνωσης που
προασπίζει τα συμφέροντά τους
y Παρέμβαση συνδικαλιστικών οργάνων στην τήρηση –
σεβασμός και καθήκον των γραμματέων των εδρών

Ο συνδικαλισμός είναι
επίκαιρος όσο ποτέ.
y Αν γίνουν αλλαγές στο συνδικαλιστικό κίνημα, θα
ξεκινήσουν από τη βάση
y Αύξηση της συνδικαλιστικής πυκνότητας, της ενεργού
συμμετοχής των εργαζομένων στα συνδικάτα
y Πρώτιστος αμυντικός μηχανισμός
y Συμμετοχή – Τήρηση αποφάσεων – προώθηση
συλλογικών οραμάτων

