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ΕΠΕΙΓΟΝ
Ηξάθιεην, 14/02/2017

Ππορ:
Απνδέθηεο Πίλαθα Γηαλνκήο

ΘΔΜΑ: Δίωξη ζςνδικαλιζηικήρ δπάζηρ ηος Πποέδπος ηηρ ΕΜΔΤΔΑ ΑΚ
ΥΔΣ: 1. Η κε αξ. πξση. 16389/13-2-2017 θιήζε ζε απνινγία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο

ΔΜΓΤΓΑ ΑΚ θαη κέινο ηνπ Γ ηεο ΠΟ ΔΜΓΤΓΑ Μεραλνιόγνπ
Μεραληθνύ αξάληνπ Γέκεια από ηνλ Γ/ληε ηεο Γλζεο Σερληθώλ Έξγσλ
θαη Μειεηώλ ηνπ Γήκνπ Ηξαθιείνπ
2. Σν κε αξ. πξση. 155/02-02-2017 έγγξαθν ηνπ Ννκηθνύ Σκήκαηνο ηνπ
Γήκνπ Ηξαθιείνπ
3. Σν κε αξ. πξση. 12511/03-02-2017 έγγξαθν ηνπ Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ
Ηξαθιείνπ θ. Πεξαλησλάθε Δκκ.
Με ηα παξαπάλσ ζρεηηθά ιάβακε γλώζε ηελ έλαξμε ηεο θεξόκελεο σο
πεηζαξρηθήο δίσμεο ηνπ ζπλαδέιθνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΜΓΤΓΑ ΑΚ θαη κέινο ηνπ
Γ ηεο ΠΟ ΔΜΓΤΓΑ Μεραλνιόγνπ κεραληθνύ αξάληνπ Γέκεια, γηα
«αδικαιολόγηηη αποχή από ηην εκηέλεζη ηων καθηκόνηων», ιόγσ ζπλδηθαιηζηηθώλ
αδεηώλ νη νπνίεο δελ έρνπλ γίλεη απνδεθηέο από ηελ ππεξεζία ηνπ. Γηα ηελ έλαξμε
ηεο δηαδηθαζίαο, ν Γ/ληεο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, σο πεηζαξρηθόο
πξντζηάκελνο, επηθαιείηαη ην αλσηέξσ (2) ζρεηηθό έγγξαθν, ζην νπνίν ην λνκηθό
ηκήκα ηνπ Γήκνπ Ηξαθιείνπ, θαζ’ όια απζαίξεηα, απνθαίλεηαη ηη εζηί
«ζπλδηθαιηζηηθό θαζήθνλ» θαη ηη όρη, θαζώο θαη ην αλσηέξσ (3) ζρεηηθό κε ην
νπνίν ν Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Ηξαθιείνπ θ. Πεξαλησλάθεο Δκκ. κε εμίζνπ απζαίξεην
ηξόπν απαηηεί απνδείμεηο γηα ηε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε ηνπ ζπλαδέιθνπ Πξνέδξνπ.
Γηα δηεπθόιπλζε ζαο, δηεπθξηλίδνπκε όηη ε ρνξήγεζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ
αδεηώλ δηέπεηαη από ηνλ ζπλδηθαιηζηηθό λόκν (λ. 1264/1982, όπσο απηόο ηζρύεη
ζήκεξα) θαη νπδεκία ζρέζε έρεη κε ηνλ θώδηθα θαηάζηαζεο δεκνηηθώλ ππαιιήισλ
(λ3584/2007). ύκθσλα, κε ηνλ αλσηέξσ ζπλδηθαιηζηηθό λόκν, ν αξηζκόο αιιά θαη
ν ηξόπνο ρνξήγεζεο ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ αδεηώλ είλαη μεθάζαξνο θαη ν Πξόεδξνο

ηεο Έλσζήο καο έρεη θηλεζεί θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ απζηεξά ζην
πιαίζην απηό.
Από θαλέλα ζεκείν ηνπ λόκνπ, δελ πξνθύπηεη γηα ηνλ εξγνδόηε αξκνδηόηεηα
λα θξίλεη ηη εζηί ζπλδηθαιηζηηθό θαζήθνλ θαη ηη όρη. Αληηζέησο, ζύκθσλα κε ηελ
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ίδηνπ λόκνπ, «(…)
απαγοπεύεηαι ζηοςρ επγοδόηερ, ζε ππόζωπα πος ενεπγούν για λογαπιαζμό ηοςρ
και ζε οποιοδήποηε ηπίηο, να πποβαίνοςν ζε οποιαδήποηε ππάξε ή παπάλειψε
πος καηαηείνει ζηεν παπακώλςζε ηερ άζκεζερ ηων ζςνδικαλιζηικών
δικαιωμάηων ηων επγαδομένων».
Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, ζαο επηζεκαίλνπκε όηη ν Πξόεδξνο ηεο
Έλσζήο καο θαη κέινο ηνπ Γ ηεο ΠΟ ΔΜΓΤΓΑ ζπλάδειθνο αξάληνο Γέκειαο
έρεη αζθήζεη ηα ζπλδηθαιηζηηθά ηνπ δηθαηώκαηα θαζ΄ όια λόκηκα, ελ αληηζέζεη κε
ηηο ελέξγεηεο ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ εξγνδόηε ηνπ (Γήκνο Ηξαθιείνπ), νη νπνίεο
όπσο πεξηγξάθνληαη από ηα (1) έσο (3) ζρεηηθά έγγξαθα, θαηαηείλνπλ ζηελ
παξαθώιπζε ηεο άζθεζεο ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ, κε ηξόπν πανηελώρ
αςθαίπεηο και ενάνηια ζηιρ επιηαγέρ ηος ζςνδικαλιζηικού νόμος. Άιισζηε
ηπρόλ δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 17, πξνθαλώο δελ
απνθαζίδνληαη από ην όπνην όξγαλν ηνπ εξγνδόηε (Γεληθόο Γξακκαηέαο, Ννκηθό
ηκήκα Γήκνπ, θιπ.), αιιά από επηηξνπέο νη νπνίεο νξίδνληαη ζην απηό άξζξν ηνπ
ζπλδηθαιηζηηθνύ λόκνπ.
αο θαινύκε λα παύζεηε άκεζα ηε δηαδηθαζία πεηζαξρηθήο δίσμεο ηνπ
ζπλαδέιθνπ αξάληνπ Γέκεια. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ηπρόλ ζπλέρηζε ηεο
παξάλνκεο απηήο πεηζαξρηθήο δίσμεο ζα ζεσξεζεί από ηελ πιεπξά καο (όπσο
άιισζηε πξνθύπηεη αβίαζηα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ) σο παπάνομη δίωξη
ζςνδικαλιζηικήρ δπάζηρ από ην Γήκν Ηξαθιείνπ θαη ηνπο εληνινδόρνπο ηνπ θαη
σο ηέηνηα ζα βξεη απέλαληί ηεο ζύζζσκν ην ζώκα ησλ Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ
ζηελ Αλαηνιηθή Κξήηε, αιιά θαη Παλειιελίσο, θαζώο θαη ην ζύλνιν ηνπ Σερληθνύ
θόζκνπ, όπσο απηόο εθθξάδεηαη κέζα από ζπιιόγνπο θαη επηκειεηήξηα.
Γηα ην Γ..

Αποδέκηερ πίνακαρ διανομήρ:
1. Γήκαξρν Ηξαθιείνπ θ. Βαζίιε Λακπξηλό
mayor@heraklion.gr
2. Πξόεδξν Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ηξαθιείνπ θ. Παζπάηε Γξεγόξην
dsymvoulio@heraklion.gr
3. Αληηδεκάξρνπο Γήκνπ Ηξαθιείνπ:
 Αληηδήκαξρν Σερληθώλ Έξγσλ - Απηεπηζηαζίαο - Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ θ.
Ισάλλε Αλαζηαζάθε
anastasakis@heraklion.gr
 Αληηδήκαξρν Πξνγξακκαηηζκνύ - Οξγάλσζεο - Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γηαθάλεηαο - Πεξηβάιινληνο - Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη πληνληζκνύ Γεκνηηθώλ
θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θ. Πέηξν Ιλησηάθε
iniotakis@heraklion.gr
 Αληηδήκαξρν Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Πνιενδνκίαο θ. Ισάλλε Ραζνύιε
rasoulis@heraklion.gr
 Αληηδήκαξρν Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Πξαζίλνπ θ. Υαξάιακπν
Μακνπιάθε
mamoulakis@heraklion.gr
 Αληηδήκαξρν Παηδείαο - Γηα Βίνπ Μάζεζεο - Καηλνηνκίαο θ. Γεώξγην Βιαράθε
vlaxakis@heraklion.gr
 Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ θ. Γεώξγην Καξαληηλό
karantinos@heraklion.gr
 Αληηδήκαξρν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο - Δπνπηείαο Κνηλσληθώλ Γνκώλ Μεηαλάζηεπζεο, ΚΔΑΝ θ. Μαξία Καλαβάθε
kanavaki@heraklion.gr
 Αληηδήκαξρν Αλαπιεξώηξηα Γεκάξρνπ θαη Αληηδήκαξρν Πνιηηηζκνύ Δζεινληηζκνύ θαη Μλεκείσλ θ. Αξηζηέα Πιεύξε
plevri@heraklion.gr
 Αληηδήκαξρν Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ - Αζιεηηζκνύ - Νέαο Γεληάο - ΚΔΠ θ.
Κσλζηαληίλν Βαξδαβά
vardavas@heraklion.gr
4. Γεκνηηθέο παξαηάμεηο Γήκνπ Ηξαθιείνπ (δηα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ)
 Γύλακε Πνιηηώλ
 Αλνηρηνί Οξίδνληεο
 Δλεξγνί Πνιίηεο
 Λατθή πζπείξσζε
 Άκεζε Γεκνθξαηία
5. ύιινγν Τπαιιήισλ Γήκνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο
info@sedh.gr
6. Α..Σ.Τ.
asty@heraklion.gr
7. ΠΟ ΔΜΓΤΓΑ
emdydas@tee.gr
8. Πξόεδξν, Γηνηθνύζα Δπηηξνπή θαη Πξόεδξν Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ/ΣΑΚ
teetak@tee.gr
9. πλάδειθνη Μεραληθνί
10. Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ & Μειεηώλ Γήκνπ Ηξαθιείνπ
michelakis-n@heraklion.gr

