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Αθήνα  
Αριθ.  Eσωτ. Πρωτ.: 694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 - Αθήνα
Πληροφορίες: Π.Παναγιωτακοπούλου 
Τηλέφωνο: 2131516475
e-mail: ypertns@ypakp.gr

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
            Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
            Τμήμα Αναφορών 
                      Αθήνα 

KOIN. : 1.Πολιτική Γραμματεία Υφυπουργού 
Κοινωνικής Ασφάλισης 
2. Σύνδεσμο  Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. 
Έβρου 
syposye@hotmail.gr 

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία  του Συνδέσμου  Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Έβρου  για τη μη καταβολή  
από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  στις συνταξιουχικές οργανώσεις των 
συνδρομών  που δικαιούνται  με βάση τις διατάξεις  των νόμων 4387/16 και 4611/19.

ΣΧΕΤ: Η  με αρ. πρωτ.2308/9-5-2022 Aναφορά. 
        

  Σε απάντηση της  σχετικής Αναφοράς, με την οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή  
κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη η με αρ. πρωτ. 14/ 27-4-2022 επιστολή του Συνδέσμου Πολιτικών 
Συνταξιούχων Ν. Έβρου αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:
   Με τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 41 του ν. 4611/2019, θεσπίσθηκε μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, η οποία παρακρατείται 
από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται από τον ΕΦΚΑ στις δικαιούχες 
συνταξιουχικές οργανώσεις με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση. Η μηνιαία εισφορά 
αποδίδεται σε Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στον ΕΦΚΑ με σκοπό την οικονομική ενίσχυση 
των δικαιούχων συνταξιουχικών οργανώσεων.
Τα ποσά που συγκεντρώνονται από την παρακράτηση αποδίδονται στις συνταξιουχικές 
οργανώσεις με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών, όπως δαπάνες στέγασης, 
λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, μισθοδοσία προσωπικού, έξοδα για την έκδοση ενημερωτικών 
εντύπων, καθώς και την εν γένει ενίσχυσή τους και την κάλυψη εξόδων για ανάπτυξη 
πολιτιστικών, κοινωνικών και πνευματικών δραστηριοτήτων προς όφελος των συνταξιούχων που 
εκπροσωπούν.
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Με βάση τα διδάγματα από την εφαρμογή του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου, το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και ο e-ΕΦΚΑ επεξεργάζονται σχέδιο τροποποίησης 
του το προσεχές χρονικό διάστημα. Στόχος είναι η ενίσχυση και της αποδοτικότητας και της 
διαφάνειας στη διαχείριση του συγκεκριμένου πόρου για την υποστήριξη των πραγματικών 
αναγκών των συνταξιουχικών οργανώσεων, σε άμεση σύνδεση και με τον ευρύτερο οργανωτικό 
και ψηφιακό μετασχηματισμό του e-ΕΦΚΑ.                                                                        

                                                                                   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                                                                                     Π.ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ 
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