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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Θέμα: Αυθαίρετη παρακράτηση της συνδρομής που παραχωρούν οι συνταξιούχοι 

στα Σωματεία τους από το 2018 μέχρι σήμερα. Το υπουργείο κωλυσιεργεί 

προκλητικά  καταδικάζοντας τα σωματεία σε μαρασμό. 

Καταιγισμός από διαμαρτυρίες συνταξιούχων. Διακόσια σαραντατέσσερα (244) 

Συνταξιουχικά Σωματεία όλης της χώρας και τα δευτεροβάθμια όργανα που τους 

εκπροσωπούν, αντιδρούν διότι το κράτος δεν αποδίδει στα σωματεία την εισφορά 

που οι συνταξιούχοι έχουν συμφωνήσει να παρακρατείται  μόνο για έναν σκοπό: τη 

διατήρηση των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών τους οργάνων. 

Το χρονικό της υπόθεσης όπως παρατίθεται από τα  διαμαρτυρόμενα σωματεία  έχει 

ως εξής: 

 
α. Με βάση τις διατάξεις των νόμων 4387/16 (άρθρο 102) και 4611/19 (άρθρο 

41) νομοθετήθηκε η προαιρετική παρακράτηση από κάθε συνταξιούχο του ποσού 
των 20 λεπτών του ευρώ (0,20) τον μήνα από την κύρια σύνταξή του, με την 
συγκατάθεσή του, για την ενίσχυση των οικονομικών δυνατοτήτων και αναγκών των 
πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των 
συνταξιούχων, με σκοπό την  κάλυψη και εκπλήρωση των μισθολογικών, 
λειτουργικών, πολιτιστικών, κ.α. δραστηριοτήτων τους. Μάλιστα στην πλατφόρμα 
της αίτησης που ο κάθε συνταξιούχος υποβάλλει για να λάβει την σύνταξή του, 
υπάρχει ξεχωριστό σημείο που συμπληρώνει αν επιθυμεί ή όχι την παρακράτηση.  

β. Τα χρήματα αυτά συγκεντρώνονται σε ειδικό κωδικό στον ΕΦΚΑ και 
αποδίδονται με υπουργική απόφαση στις συνταξιουχικές οργανώσεις μετά από 
σχετικό αίτημα,  ανάλογα με τον αριθμό των συνταξιούχων του κλάδου, του 
εργασιακού χώρου ή της ιδιότητας που εκπροσωπεί η κάθε συνδικαλιστική 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

4552

Ημερομ. Κατάθεσης:

8/4/2022



οργάνωση. Εξαιρούνται μόνο οι συνταξιουχικές οργανώσεις που παρακρατούν με 
διαφορετικό τρόπο τις συνδρομές τους.  

γ. Μετά την ψήφιση του νόμου 4387/16,  υπογράφηκε η πρώτη υπουργική 
απόφαση από τον τότε Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Αναστ. 
Πετρόπουλο με την οποία  αποδόθηκαν  για το δεύτερο εξάμηνο του 2016 στις 
συνταξιουχικές οργανώσεις που είχαν υποβάλει αίτηση, τα ποσά που μέχρι τότε 
είχαν συγκεντρωθεί αναλογικά, με βάση τον αριθμό των συνταξιούχων που η κάθε 
μία εκπροσωπούσε.  

δ. Επίσης, μετά από αρκετά μεγάλο διάστημα,  τον  Ιούνιο του 2019, ο 
υφυπουργός κ. Πετρόπουλος  υπέγραψε νέα υπουργική απόφαση, με την οποία θα 
αποδίδονταν στις δικαιούχες οργανώσεις, τα ποσά που μέχρι τότε είχαν 
συγκεντρωθεί.  

ε. Λίγο πριν την υλοποίηση αυτής της απόφασης, αφού είχαν ολοκληρωθεί 
όλες οι προβλεπόμενες από το σχετικό νόμο διαδικασίες (είχε δημοσιευθεί στην 
εφημερίδα της κυβέρνησης και βρισκόταν στις υπηρεσίες του  ΕΦΚΑ για υλοποίηση) 
πραγματοποιήθηκαν βουλευτικές εκλογές. Ο νέος υπουργός Εργασίας της 
κυβέρνησης της ΝΔ κ. Βρούτσης  σταμάτησε την προηγούμενη υπουργική απόφαση, 
με την αιτιολογία ότι θα συντάξει ο ίδιος νέα απόφαση.  

στ. Τον Δεκέμβρη του 2019 ο  κ.  Βρούτσης, αφού είχαν προηγηθεί 
συναντήσεις με τις οργανώσεις  και συμφωνήθηκε η κατανομή των συνδρομών, 
υπέγραψε νέα υπουργική απόφαση με την οποία απέδιδε σε αυτές, τα ποσά που 
είχαν συγκεντρωθεί μόνο όμως για το έτος 2017. Η  θέση των συνταξιουχικών 
οργανώσεων βέβαια ήταν ότι τα χρήματα θα έπρεπε να αποδοθούν στο σύνολό τους 
και κάθε χρόνο σε τακτά διαστήματα, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.  Προς 
τούτο ο κ. Βρούτσης, λίγο πριν την αντικατάστασή του από τον κ. Κ. Χατζηδάκη,  είχε 
συντάξει νέα υπουργική απόφαση με την οποία θα αποδίδονταν και τα υπόλοιπα 
ποσά, την οποία τελικά δεν πρόλαβε να υπογράψει.  

ζ. Μετά την ανάληψη του υπουργείου Εργασίας από τον κ. Κ. Χατζηδάκη οι 
εκπρόσωποι των συνταξιούχων  αιτήθηκαν συνάντηση μαζί του για να τακτοποιηθεί 
η εν λόγω εκκρεμότητα, αλλά  μέχρι σήμερα δεν έχει αποδεχθεί το αίτημά τους. Από 
το γραφείο του υπουργού τούς  παρέπεμψαν στον  υφυπουργό Εργασίας κ. Παν. 
Τσακλόγλου ο οποίος απάντησε ότι αυτό είναι στην ευθύνη του υπουργού!  

η. Στις 8/10/2021, μετά από πανελλαδική συγκέντρωση των συνταξιούχων 
στην Αθήνα ετέθη το ζήτημα στον Υπουργό Επικρατείας  κ.  Γεραπετρίτη. Ο κ. 
Χατζηδάκης  διαβεβαίωσε τον κ. Γεραπετρίτη πως το θέμα  θα είχε διευθετηθεί μέχρι 
τις 11/11/2021, πράγμα που δεν έγινε. Σε άλλη επικοινωνία της αντιπροσωπείας των 
συνταξιουχικών οργανώσεων  με τον αναπληρωτή Διευθυντή του υπουργού, τους 
διαβεβαίωσε εκ νέου ότι το θέμα θα διευθετηθεί, χωρίς όμως και πάλι να υπάρχει 
κάποια  εξέλιξη.   

 
Οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί δραματικές μειώσεις των συντάξεών τους τα 
τελευταία χρόνια . Βεβαίως οι περικοπές που αποφασίζονται από τα οικονομικά 
επιτελεία των κυβερνήσεων  υλοποιούνται άμεσα και μάλιστα με αναδρομική ισχύ. 
Οι συνδρομές που οι ίδιοι, με τη θέλησή τους, παραχωρούν για την συντήρηση των 
οργανώσεών τους , δεν προέρχονται από κρατική χρηματοδότηση και δεν 
επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό. Η αυθαίρετη παρακράτησή τους και μη απόδοσή 
τους στον σκοπό που έχει προσυμφωνηθεί, είναι παράνομη και αδικαιολόγητη. Οι 



συνέπειες είναι προφανείς. Η έλλειψη πόρων οδηγεί σε μαρασμό τα σωματεία, αφού 
δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα λειτουργικά τους έξοδα, ούτε να ανταποκριθούν 
στην αποστολή τους. 
 
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, 
 
Ερωτάται ο υπουργός: 
 

 Πώς δικαιολογείτε την παρακράτηση εκ μέρους του κράτους των συνδρομών 
που προορίζονται για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των συνταξιούχων; 

 

 Είναι αυτό το τέχνασμά σας για να «στραγγαλίσετε» οικονομικά τα 
συνταξιουχικά σωματεία; 

 

 Συμφωνείτε ότι η αυθαίρετη παρακράτηση συνδρομών αποτελεί πράξη 
κατάχρησης; 

 

 Πού έχουν διατεθεί τα ποσά που αντιστοιχούν στις εν λόγω συνδρομές των 
συνταξιούχων για τα έτη 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022 μέχρι σήμερα; 
 

 Θα αποδώσετε αναδρομικά τα ποσά που δικαιούνται τα Σωματεία 
Συνταξιούχων, και πότε; 
 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 
 
 
 
 

Μαρία Απατζίδη 
 

 




