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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,  13 Αυγούστου  2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Αριθ.Πρωτ.: 42357

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών 

Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.)
Αχαρνών 2, 10176, ΑΘΗΝΑ

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Ιωάννα Τζήμα
Τηλέφωνο : 213-1364399
FAX : 213-1364383

ΘΕΜΑ: Δήλωση προσχώρησης Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. σε Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις 
Εργασίας των ΟΤΑ   

ΣΧΕΤ.: Α.Π. 1168/11-6-2018 & 1169/11-6-018 έγγραφά σας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων σας, αναφορικά με την προσχώρηση της 

Ομοσπονδίας σας στην από 2-8-2017 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπεγράφη μεταξύ 

του Ελληνικού Δημοσίου και της ΠΟΕ – ΟΤΑ, καθώς και στην από 4-6-2018 όμοια που υπεγράφη 

μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ο.Σ.Υ.ΑΠ.Ε., θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2738/1999, όπως ισχύει «  2. Οι 

ειδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας μπορούν να ρυθμίζουν όλα τα ζητήματα, που 

προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 3, τα οποία από τη φύση τους χρειάζονται ειδικότερη 

αντιμετώπιση ή αφορούν στις ιδιομορφίες και τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας, εφόσον αυτά δεν 

έγιναν δεκτά για να αποτελέσουν περιεχόμενο γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Οι 

συμβάσεις αυτές καταρτίζονται ανά Υπουργείο και εποπτευόμενο ν.π.δ.δ. και αυτοτελείς δημόσιες 

υπηρεσίες ή ανά ομάδα ομοειδών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ομάδα διοικητικώς 

αποκεντρωμένων υπηρεσιών ή ομάδα αυτοδιοικούμενων κατά τόπο νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου, ύστερα από διαπραγματεύσεις που διεξάγονται μεταξύ των αρμόδιων οργάνων του 

Δημοσίου και της πλέον αντιπροσωπευτικής δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης.   Στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες στους αντίστοιχους εργασιακούς χώρους υφίστανται περισσότερες 

από μία δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κατά κλάδο ή ειδικότητα 

αντιπροσωπευτικές, η διαπραγμάτευση διεξάγεται με το αρμόδιο όργανο που εκπροσωπεί το 

Δημόσιο με όλες τις ανωτέρω συνδικαλιστικές οργανώσεις και με βάση τις κοινά διαμορφωμένες 

θέσεις τους. Στις περιπτώσεις διεξαγωγής διαπραγματεύσεων για θέματα υπαλλήλων των ο.τ.α. α΄ 

και β` βαθμίδας καλούνται να παραστούν κατά τη διαπραγμάτευση και οι εκπρόσωποι της 

Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και της Ένωσης Νομαρχιακών 

Ελληνική  
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Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.), αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατή οποτεδήποτε η 

προσχώρηση συνδικαλιστικής οργάνωσης του προηγούμενου εδαφίου σε ισχύουσα ειδική 

συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία ρυθμίζει αποκλειστικά θεσμικούς όρους. Η προσχώρηση 

γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, που γνωστοποιείται στα μέρη που έχουν συνάψει την ειδική 

συλλογική σύμβαση εργασίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 

6.».

Όπως ρητώς προκύπτει από το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 

2738/1999 δικαίωμα προσχώρησης σε ειδική συλλογική σύμβαση εργασίας δευτεροβάθμιας 

συνδικαλιστικής οργάνωσης υπαλλήλων των ΟΤΑ έχει έτερη όμοια οργάνωση. Αποκλείεται, 

δηλαδή, η προσχώρηση δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, η οποία δεν έχει ως μέλη 

της αποκλειστικά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις υπαλλήλων των ΟΤΑ.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι δεν είναι δυνατή η προχώρηση της 

Ομοσπονδίας σας στην από 2-8-2017 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπεγράφη μεταξύ 

του Ελληνικού Δημοσίου και της ΠΟΕ – ΟΤΑ (ΦΕΚ2945/Β/2017), καθώς και στην από 4-6-2018 

όμοια που υπεγράφη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ο.Σ.Υ.ΑΠ.Ε (ΦΕΚ 2358/Β/2018).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
2. ΠΟΕ - ΟΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Αποκέντρωσης & Τ.Α. 
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