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ΘΕΜΑ : Συμπλήρωση ΔΣ ΜΤΣ και Ειδικών Λογαριασμών

α. Ν.1264/1982 (ΦΕΚ Α’ 79, «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την

κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων»)

β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 58/04.7.2019 έγγραφό μας

γ. Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67, «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων,

Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»)
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δ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 813/2020 έγγραφό μας

ε. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6488/14.5.2020 ερώτηση της ΒτΕ

στ. Υπ΄ αριθμ. Φ.900 /2529/17084/04.6.2020 απάντηση της ΒτΕ

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Με τη (στ) σχετική απάντησή σας, επί της (ε) όμοιας ερώτησης κ.κ. βουλευτών του ΚΚΕ,

μεταξύ των άλλων απαντήσατε ότι αναφορικά με τη συμμετοχή εκπροσώπων των

δευτεροβάθμιων ενώσεων στα Διοικητικά Συμβούλια των Μετοχικών Ταμείων, σύμφωνα με

τα καθοριζόμενα στην παρ. 18 του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982, όπως αυτή αντικαταστάθηκε

με την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4609/2019, γίνεται αποκλειστικά με την ιδιότητα του

παρατηρητή και όχι του πλήρους μέλους.

Με το παρόν έγγραφό μας, επιτρέψτε μας να σας υπενθυμίσουμε, κάτι που προφανώς διέλαθε

της προσοχής του συντάκτη της (στ) σχετικής, ότι η παρ. 18 του άρθρου 30Γ του (α) ομοίου,

αντικαταστάθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 66 του (γ) σχετικού και έχει ως εξής: «Ένας (1)

εκπρόσωπος από κάθε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, 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΄ αυτά λογαριασμών».

Κατόπιν των ανωτέρω, επανερχόμαστε στο (δ) σχετικό έγγραφό μας και παρακαλούμε,

επικαλούμενοι τη νομική σας ιδιότητα και τη δίκαιη κρίση που σας διακρίνει, για τις δικές σας

ενέργειες περί συμπλήρωσης, δια υπουργικής απόφασης, των Διοικητικών Συμβουλίων και

Διοικουσών Επιτροπών των Μετοχικών Ταμείων και των υπ΄ αυτών Ειδικών Λογαριασμών, με

εκπροσώπους της Ομοσπονδίας μας, τα στοιχεία των οποίων γνωρίσαμε ήδη στα Γενικά

Επιτελεία, με το (β) όμοιο έγγραφό μας.

Οι κ.κ. βουλευτές του ΚΚΕ, προς τους οποίους κοινοποιούμε το παρόν έγγραφό μας,

παρακαλούνται όπως κατά κρίση τους επανέλθουν στο ερώτημά τους, τονίζοντας ότι το θέμα

παραμένει για την Ομοσπονδία μας, πέρα από νομικό πρωτίστως ηθικό, αφού οι μέτοχοι των

Μετοχικών Ταμείων των ΕΔ, δηλαδή όλοι οι εν ενεργεία στρατιωτικοί δεν παρίστανται δια

εκπροσώπων τους στα Ταμεία αυτά και στους υπ΄ αυτά Ειδικούς Λογαριασμούς, φαινόμενο το

οποίο δεν συναντάται σε κανένα άλλο ταμείο Κλάδου εργαζομένων.
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