
 

 

Συνδικαλιστική Άδεια 

Α1/14235/10-02-2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Συνδικαλιστικές άδειες  

Σε συνέχεια του αριθµ. Φ.351.5/42/94335/∆1/15 - 12 - 2004 εγγράφου µας και µε αφορµή ερωτήµατα 
που τέθηκαν στην υπηρεσία , σχετικά µε τις συνδικαλιστικές άδειες, σας κάνουµε γνωστό ότι το 
Υπουργείο παρέχει την ευχέρεια στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραµµατέα των ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων των πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας 
και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης να κάνουν χρήση των συνδικαλιστικών αδειών που προβλέπονται 
από το Ν. 1264/1982 προκειµένου να υποβοηθηθούν στην άσκηση των καθηκόντων τους και µέχρι 
νεωτέρας εξέτασης των διατάξεων του Ν. 2085/1992. 

 

∆2/131909/07-12-2006 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Χορήγηση συνδικαλιστικών αδειών στο ∆.Σ των Α/θµιων συνδικαλιστικών Ενώσεων  

Σε απάντηση του αρ.35/22-11-2006 έγγραφου σας. σχετικά µε τη χορήγηση των συνδικαλιστικών 
αδειών των µελών του ∆.Σ των ΕΛΤΕΕ σας γνωρίζουµε ότι το νοµικό πλαίσιο που διέπει τις 
συνδικαλιστικές άδειες των ∆ηµοσίων υπαλλήλων και λειτουργών είναι ο Ν. 1264/82 (ΦΕΚ. 79 τ.Α`) 
όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µεταγενέστερα µε τους Νόµους 2224/1994 (ΦΕΚ. 12 τ.Α`) και 
ο Ν.2336/1995 (ΦΕΚ 189 τ.Α`).  
Από τον συνδυασµό των διατάξεων των προαναφεροµένων νόµων προκύπτει ότι για τις 
συνδικαλιστικές άδειες µετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2264/1982 όπως 
συµπληρώθηκε µε τον Ν. 2336/1995, έχει εφαρµογή το άρθρο 18 του Ν. 1264/1982 και συνεπώς στους 
Πρόεδρο. Αντιπρόεδρο και Γεν. Γραµµατέα των πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων 
χορηγείται άδεια απουσίας έως πέντε (5) ηµέρες το µήνα, αν τα µέλη τους είναι 500 και πλέον και ως 
τρεις (3) αν είναι λιγότερα.  

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

∆1/94335/15-12-2004 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Συνδικαλιστικές άδειες  

Με αφορµή ερωτήµατα που τέθηκαν στην Υπηρεσία µας, σχετικά µε συνδικαλιστικές άδειες, και σε 
απάντηση του αριθµ. 1696/6-9-2004 εγγράφου του 4ου Γραφείου Π. Ε Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σας 
πληροφορούµε τα εξής:  

Μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν.2336/95, µε τις οποίες επεκτάθηκαν και στις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου τοµέα οι ρυθµίσεις του άρθρου 6, παρ. 3 του 
Ν.2224/94, που αφορούσαν θέµατα συνδικαλιστικών αδειών των υπαλλήλων του ιδιωτικού τοµέα και 
αναφορικά µε τον αριθµό των ηµερών συνδικαλιστικής άδειας, που είναι δυνατόν να χορηγούνται στους 
δηµοσίους υπαλλήλους ισχύουν, για τους µετέχοντες στις δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 3 του Ν.2224/94, που ορίζουν τα εξής:  

“Χορηγούνται συνδικαλιστικές άδειες  

α) στα µέλη της ∆ιοίκησης της πλέον αντιπροσωπευτικής τριτοβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης για 
όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους  
β) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Οµοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόµενες σε αυτά 
πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν µέχρι 1500 ψηφίσαντα µέλη, δεκαπέντε (15) ηµέρες 
το µήνα  
γ) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Οµοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόµενες σε αυτά 
πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν από 1501-10000 ψηφίσαντα µέλη, για όσο χρόνο 
διαρκεί η θητεία του  



 

 

δ) στον Πρόεδρο και Γενικό Γραµµατέα των Εργατικών Κέντρων και Οµοσπονδιών, εφόσον οι 
υπαγόµενες σε αυτοί οργανώσεις έχουν άνω των 10000 ψηφισάντων µελών για όσο χρόνο διαρκεί η 
θητεία τους  
Οι ηµέρες των συνδικαλιστικών αδειών είναι αµειβόµενες.”  

Για τους µετέχοντες στις πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εξακολουθούν να ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 1β του Ν.2086/92, που διαλαµβάνουν ότι:  

“Για τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραµµατέα πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
δύο µέρες ανά µήνα, εφόσον έχουν άνω των 1.000 µελών, µία ηµέρα ανά µήνα, εφόσον έχουν άνω των 
500 µελών και µία ηµέρα ανά δίµηνο, αν έχουν µέχρι 500 µέλη”. 

 

Ν. 2085/1992 (ΦEK 17ΟΑ`)  

Άρθρο 14  
Συνδικαλιστικές άδειες  

1. Οι συνδικαλιστικές άδειες, που προβλέπονται στο άρθρο 17 του ν. 1264/1982, προκειµένου για 
πρωτοβάθµιες και δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων που αναφέρονται στην 
παρ. 1` του άρθρου 30 του ανωτέρω νόµου, ορίζονται ως ακολούθως:  
α. Για τον πρόεδρο και το γενικό γραµµατέα των δευτεροβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, έξι 
ηµέρες κατά µήνα, και τρεις για τα λοιπά µέλη του διοικητικού τους συµβουλίου, εφόσον οι υπαγόµενες 
σ` αυτές πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν συνολικά άνω των 30.000 µελών, τέσσερις 
και δύο ηµέρες κατά µήνα αντιστοίχως, αν έχουν άνω των 10.000 µελών, δύο και µία ηµέρα κατά µήνα 
αντιστοίχως, αν έχουν άνω των 2.000 µελών, µία ηµέρα κατά µήνα για τον πρόεδρο αντιπρόεδρο, 
γενικό γραµµατέα και ταµία, αν έχουν άνω των 500 µελών και µια ηµέρα κατά δίµηνο, αν έχουν µέχρι 
500 µέλη.  
β. Για τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραµµατέα πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
δύο ηµέρες κατά µήνα, εφόσον έχουν άνω των 1.000 µελών, µία ηµέρα κατά µήνα, εφόσον έχουν άνω 
των 500 µελών και µία ηµέρα κατά δίµηνο, αν έχουν µέχρι 500 µέλη.  

2. Στα µέλη των διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των υπαλλήλων. που αναφέρονται στην 
παρ.1 του άρθρου 30 του ν.1264/1982, προκειµένου να συµµετάσχουν σε συνδικαλιστικά συνέδρια, 
που οργανώνονται στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, χορηγείται, πέραν των αδειών της προηγούµενης 
παραγράφου, άδεια προσωρινής απουσίας µε αποδοχές, που δεν µπορεί να υπερβεί κατ` έτος τις πέντε 
ηµέρες.  

3. Στις περιπτώσεις α` και β` της παρ. 1 επιτρέπεται και η χορήγηση άδειας, χωρίς αποδοχές, µέχρι του 
τετραπλασίου του κατά περίπτωση ορίου που αναφέρεται σ` αυτές.  

∆1/67016/27-06-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Συνδικαλιστικές άδειες  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 30 του Ν.1264/1982, στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και 
Γενικό Γραµµατέα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των 
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, παρέχεται άδεια απουσίας µέχρι πέντε (5) ηµέρες το 
µήνα αν τα µέλη των οργανώσεων αυτών είναι πάνω από 500 και µέχρι τρεις (3) αν είναι λιγότερα.  
Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παραπάνω συνδικαλιστών χωρίς να διαταραχθεί η οµαλή 
λειτουργία των σχολείων, πρέπει ο τρόπος της απαλλαγής να καθορισθεί σε συνεργασία των 
∆ιευθυντών ∆ιευθύνσεων και των Προϊσταµένων Γραφείων µε τους διευθυντές των σχολείων και τις 
πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.  

Ε2/484/24-01-1983 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

Χορήγηση άδειας απουσίας 3-5 ηµερών το µήνα στους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γεν. 
Γραµµατέα των ΕΛΤΕΕ  

Σύµφωνα µε την παραγρ. 2γ του αρ. 17 του Ν.1264/82 <<Για τον εκδηµοκρατισµό του Συνδικαλιστικού 
Κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων>>, στους Πρόεδρο, 



 

 

Αντιπρόεδρο και Γεν. Γραµµατέα των Πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων παρέχεται άδεια 
απουσίας µέχρι 5 µέρες το µήνα αν τα µέλη τους είναι 500 και πάνω και µέχρι 3 µέρες αν είναι λιγότερα.  
Παρακαλούµε, λοιπόν, να εφαρµόσετε τον παραπάνω νόµο και στην περίπτωση των Προέδρου, 
Αντιπροέδρου και Γεν. Γραµµατέα των Ενώσεων Λειτουργών Μέσης Τ.Ε.Ε. (ΕΛΤΕΕ) ρυθµίζοντας 
ανάλογα το πρόγραµµα διδασκαλίας των παραπάνω συνδικαλιστών µε παράλληλη µείωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου τους που να αντιστοιχεί µε άδεια απουσίας από το σχολείο τους µέχρι 5 ή µέχρι 
3 µέρες αντίστοιχα το µήνα.  
Οι ηµέρες απαλλαγής µπορούν να καθοριστούν σε συνεργασία Γραφείου Εκπαιδευτικού - ∆/ντή 
σχολείου ΕΛΤΕΕ.  
Η µηνιαία µείωση της υποχρεωτικής διδασκαλίας των παραπάνω θα υπολογίζεται ως εξής :  
Το πηλίκον της διαίρεσης της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής διδασκαλίας των παραπάνω δια του αριθµού 
των εργάσιµων ηµερών την εβδοµάδα (5) πολλαπλασιαζόµενο µε τον αριθµό ηµερών απαλλαγής που 
δικαιούνται.  
Η παρούσα να ανακοινωθεί στα σχολεία της αρµοδιότητάς σας.  

Η/1656/02-03-1994 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  

∆ιευκόλυνση συνδικαλιστών κατά την άσκηση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων  

Η διευκόλυνση των συνδικαλιστών κατά την άσκηση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων είναι 
υποχρέωση της ∆ιοίκησης που απορρέει από τις σχετικές διατάξεις.  
Επειδή έχουν παρατηρηθεί κάποιες περιπτώσεις απροθυµίας προς αυτή την κατεύθυνση. παρακαλούµε 
στο εξής µέσα στο νόηµα των σχετικών διατάξεων και κατά το µέτρο του δυνατού να διευκολύνονται οι 
συνδικαλιστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.  

∆2/12927/05-02-2003  

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των Υπηρεσιακών Συµβουλίων Εκπαίδευσης  

Παρακαλούµε να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι αιρετοί εκπρόσωποι των Υπηρεσιακών Συµβουλίων να 
απουσιάσουν από την υπηρεσία τους , ως εξής :  

Πέντε ηµέρες οι υποψήφιοι για τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συµβούλια  
Τρεις ηµέρες οι υποψήφιοι για τα Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια  
∆ύο ηµέρες για τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια  

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 


