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Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 

 

Θέμα : Εφαρμογή της νομοθετικής πρόβλεψης για συμμετοχή εκπροσώπων των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων στρατιωτικών στα Διοικητικά Συμβούλια των Μετοχικών 

Ταμείων 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Με την παρ. 18 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 50 

του ν.4407/2016, προβλέφθηκε η υποχρεωτική συμμετοχή ενός εκπροσώπου της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών στο Διοικητικό Συμβούλιο του εκάστοτε Μετοχικού 

Ταμείου (Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας) και των υπ' αυτών λογαριασμών.  

Ακολούθως, με το άρθρο 66 του Ν.4609/2019, η ανωτέρω διάταξη τροποποιήθηκε και 

ισχύει έως και σήμερα ως ακολούθως «18. Ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε δευτεροβάθμια 

συνδικαλιστική οργάνωση της περίπτωσης β' της παραγράφου 4, ο οποίος κατέχει οργανική θέση 

εσωτερικού, υπηρετεί σε Μονάδα της Αττικής και εκλέγεται από το συνέδριο κάθε δευτεροβάθμιας 

συνδικαλιστικής οργάνωσης, συμμετέχει υποχρεωτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του αντίστοιχου 

Μετοχικού Ταμείου και των υπ' αυτών λογαριασμών». 

Εντούτοις μέχρι και σήμερα, η ανωτέρω νομοθετική πρόβλεψη δεν έχει εφαρμοστεί κι 

έτσι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων των στρατιωτικών δεν συμμετέχουν στο ΔΣ 

οποιουδήποτε Μετοχικού Ταμείου.  

Επισημαίνεται μάλιστα ότι σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις όλων των Μετοχικών 

Ταμείων, τα Διοικητικά τους Συμβούλια συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 

Άμυνας και συνεπώς το Υπουργείο θα πρέπει να μεριμνήσει για την επίλυση του προβλήματος 

αυτού. 
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Ερωτάσθε κατόπιν αυτών κ. Υπουργέ: 

α) Για ποιο λόγο δεν έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα οι διατάξεις της παρ. 18 του 

άρθρου 30Γ του Ν. 1264/1982 σχετικά με τη συμμετοχή εκπροσώπων των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων των στρατιωτικών στα Διοικητικά Συμβούλια των Μετοχικών Ταμείων; 

β) Τίθεται ζήτημα νομιμότητας της λειτουργίας των Ταμείων και των υπ' αυτών 

λογαριασμών και κατ' επέκταση των Αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων τους λόγω της 

μη εφαρμογής της ανωτέρω νομοθετικής ρύθμισης; 

γ) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την 

εφαρμογή της ανωτέρω νομοθετικής διάταξης; 

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές 

 

 

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος 

 

 

Βασίλης Κεγκέρογλου 

 

 

Γιώργος Φραγγίδης 

 

 


