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ΘΕΜΑ: Παράταση Θητείας των διοικητικών οργάνων συνδικαλιστικών οργάνων 
 

ΣΧΕΤ : α.   Ν. 4722/2020 
β.   Ν. 4690/2020 
γ.    Ν. 4753/2020 
 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,  
 
1. Η Ομοσπονδία μας αποτελεί δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εν 
ενεργεία στρατιωτικών. Εκπροσωπεί 28 πρωτοβάθμιες Ενώσεις οι οποίες αριθμούν 
χιλιάδες μέλη – φυσικά πρόσωπα ανά την Ελλάδα.  
 
2. Με την παρούσα θα θέλαμε να επισημάνουμε ένα ζήτημα που απασχολεί 
ιδιαίτερα τις πρωτοβάθμιες Ενώσεις – Μέλη της Ομοσπονδίας μας, αναφορικά με 
προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην λειτουργία τους λόγω της πανδημίας του 
Κορωνοϊού.  
 
3. Μέχρι στιγμής, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έχουν ληφθεί δύο βασικά μέτρα 
που αφορούν στη λειτουργία των συνδικαλιστικών σωματείων: 
α) παράταση θητείας των διοικητικών οργάνων: Με το άρθρο 25 του Ν. 4722/2020 
προβλέπεται ότι «Η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.1264/1982 (Α’79), καθώς και των 
εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία έχει παραταθεί με το άρθρο 28 του ν. 4690/2020 
(Α’104) έως τις 30.09.2020, παρατείνεται έως τις 31.12.2020» 
β) διενέργεια γενικών συνελεύσεων με ψηφιακά μέσα: Με το άρθρο 28 παρ. 2. του 
4690/2020 προβλέπεται ότι «Οι Γενικές Συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων δύναται να προκηρύσσονται και να διεξάγονται, μετά 
από απόφαση των οικείων οργάνων τους, με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών 
μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους».  
 
4. Με την πρόσφατη διάταξη του άρθρου 54 του Ν.4753/2020 προβλέφθηκε, 
περαιτέρω, ότι: «1. Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών 
καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων 
σωματείων και συλλόγων που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τα 
άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται 
σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν 
διενεργηθεί αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, 
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παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της, έως την 31.12.2020. 2. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου 
Υπουργού, η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών 
οργάνων της παρ. 1 μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων 
(4) μηνών ακόμη, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19.» 
 
5. Η νέα αυτή διάταξη του άρθρου 54 του Ν. 4753/2020 δεν αναφέρεται ρητώς ότι 
εφαρμόζεται επί των διοικητικών συμβουλίων και λοιπών καταστατικών οργάνων 
των συνδικαλιστικών σωματείων, ενδεχομένως και για το λόγο ότι θεωρήθηκε ότι 
αυτά καλύπτονται από την προγενέστερη διάταξη του άρθρου 25 του Ν.4722/2020 
και του άρθρου 28 του Ν. 4690/2020. Πλην όμως, υπ’ αυτή την ερμηνευτική εκδοχή, 
η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και λοιπών καταστατικών οργάνων των 
συνδικαλιστικών σωματείων δεν θα δύναται να παραταθεί περαιτέρω με την 
υπουργική απόφαση που προβλέπει η παρ. 2 του ίδιου άρθρου 54, αφού αυτή 
ρητώς αναφέρεται στα σωματεία της παραγράφου 1.   
 
6. Εξάλλου, είναι αμφίβολο αν η πρόβλεψη του άρθρου 28 παρ. 2. του 4690/2020, 
περί διενέργειας Γενικών Συνελεύσεων με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων 
απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους μπορεί να τύχει εφαρμογής 
προκειμένου περί αρχαιρεσιών συνδικαλιστικού σωματείου. Πέραν του ότι οι 
αρχαιρεσίες αποτελούν ειδική διαδικασία και λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης, 
κατά την οποία  απαιτείται η διασφάλιση του αδιάβλητου και της μυστικότητας της 
ψηφοφορίας κλπ, ειδικώς περί συνδικαλιστικών σωματείων απαιτείται, περαιτέρω, 
και η ύπαρξη εφορευτικής επιτροπής με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, 
σύμφωνα με το άρθρ. 11 του Ν. 1264/1982. 
 
7. Τα ανωτέρω πρέπει να ληφθούν υπόψη και να συνεκτιμηθούν, στην περίπτωση 
των Ενώσεων Στρατιωτικών, σε συνάρτηση με τη διάταξη του άρθρου 26 του 
Ν.4494/2017. Σύμφωνα με την μεταβατική διάταξη αυτή, που είχε τεθεί σε ισχύ στις 
2.11.2017,  οι τότε υφιστάμενες Ενώσεις όφειλαν να διεξαγάγουν αρχαιρεσίες εντός 
τριμήνου δηλαδή μέχρι τις 2.2.2018. Τούτο έχει ως συνέπεια οι θητείες των ΔΣ των 
εν λόγω Ενώσεων, που ορίζονται από τα καταστατικά ως τριετείς,  να λήγουν εντός 
του Ιανουαρίου του 2021. Για το λόγο αυτό, πολύ σύντομα, πολλές από τις Ενώσεις 
μας, που εκπροσωπούν χιλιάδες στρατιωτικούς, θα αντιμετωπίσουν δυσχέρειες στη 
λειτουργία τους. Μάλιστα, η προκήρυξη αρχαιρεσιών απαιτεί χρόνο και προεργασία, 
αφού αυτές προκηρύσσονται από το ΔΣ, διενεργείται εκλογοαπολογιστική ΓΣ, 
εκλέγεται εφορευτική επιτροπή, υποβάλλονται υποψηφιότητες κλπ σε 
συγκεκριμένες προθεσμίες που αθροιστικά υπερβαίνουν τον ένα ή δύο μήνες.  
 
8. Αντίστοιχα προβλήματα ωστόσο είμαστε σίγουροι ότι αντιμετωπίζουν ή 
αναμένεται να αντιμετωπίσουν πολύ σύντομα και πολλές άλλες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, από πολλούς κλάδους εργαζομένων.  
 
9. Ενόψει των ανωτέρω, με την παρούσα θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθούν 
κατάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε: 
α) να διευκρινιστεί ότι η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και λοιπών 
καταστατικών οργάνων των συνδικαλιστικών σωματείων μπορεί ομοίως να 
παραταθεί με την διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 54 του Ν.4753/2020. Ειδικώς 
μάλιστα για τις θητείες των οργάνων των Ενώσεων Στρατιωτικών θεωρούμε ότι μία 
Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας θα ήταν αρκετή, με την 
κατάλληλη διαμόρφωση της νομοθετικής εξουσιοδότησης.  
β) να διευκρινιστεί ότι και αρχαιρεσίες συνδικαλιστικών σωματείων δύνανται να 
διενεργηθούν με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης 



 

 

συμμετοχής που διασφαλίζουν την αυθεντικότητα της ψήφου, το αδιάβλητο και τη 
μυστικότητα της διαδικασίας. Εναλλακτικά, δύναται να προβλεφθεί ότι η διαδικασία 
επιστολικής ψήφου, ήδη γνωστή και εφαρμόσιμη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
κάθε σωματείο ανεξαρτήτως καταστατικής πρόβλεψης, ώστε όλες οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις να μπορούν να κάνουν χρήση της.  
 
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,  
 
10. Ευελπιστούμε οι παραπάνω παρατηρήσεις και προτάσεις να εξετασθούν και να 
υλοποιηθούν, προκειμένου η πανδημία του Κορωνοϊού να μην δημιουργήσει 
περαιτέρω προβλήματα στη συνδικαλιστική εκπροσώπηση των εργαζομένων και τη 
λειτουργία της δημοκρατικής αρχής εντός των συνδικαλιστικών σωματείων.  

 
                                                 Μετά τιμής 
                                   Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
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