
Οι δζκα περιπτώςεισ ακραίασ ταλαιπωρίασ ςτον ΕΦΚΑ που οδηγοφνται ςε 

πειθαρχικό ζλεγχο. 

 

 

 

1.Περιμένει από το 2018 την αναπηρική σύνταξη 

 

 Καταγγελία για: 

 

-Αδυναμία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 

-Μη απάντηση σε επιστολές και e-mails 

-Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έκδοση σύνταξης 

αναπηρίας 

-Καθυστέρηση στη σύσταση επιτροπών ΚΕΠΑ 

-Αδυναμία κλεισίματος ηλεκτρονικού ραντεβού λόγω μη 

διαθεσιμότητας κενών ραντεβού 

 

 

 

Θέμα: Μη καταβολή αναπηρικής σύνταξης από τον ΓΥΚΏ 

Ώγροτών 

Ημερομηνία: Thu, 17 Jun 2021 18:31:10 +0300 

Από: Θ Μ  

Προς: info@khatzidakis.gr 

 

 

17-6-2021 

Θέμα : Επιστολή διαμαρτυρίας σχετικά με την αντιμετώπιση 

του  ΕΥΚΑ Αγροτών σε ασφαλισμένο του με αναπηρία. 

Ονομάζομαι Μ.Θ.  το ΏΜΚΏ μου είναι … και το ΏΥΜ μου  …. Σον Μάιο 

του 2018 απευθύνθηκα στον ανταποκριτή του ΟΓΑ στην 

Αμάρυνθο της Ευβοίας όπου διαμένω και έκανα αίτηση για 

καταβολή σύνταξης αναπηρίας  προσκομίζοντας όλα τα 

απαραίτητα έγγραφα. στην συνεχεία έστειλα ταχυδρομικά  την αίτηση 

μου με όλα  τα έγγραφα στον ΓΥΚΏ Ώγροτών της Λαμιας στην όποια 

ανήκω. Παράλληλα επειδή  γνώριζα ότι υπάρχει σημαντική καθυστέρηση 

στις διαδικασίες  στον ΓΥΚΏ έκανα αίτηση το Μάιο του 2018 στο ΚΓΠΏ 

Φαλκίδας για να εξεταστώ από την επιτροπή των γιατρών ώστε να 

γνωματεύσει για το ποσοστό της αναπηρίας μου, και πλήρωσα εγώ με 

δικά μου χρήματα  το παράβολο στο ΚΓΠΏ για την εξέταση μου. Σον 

Ιούνιο του 2018 κοινοποιήθηκε η γνωμάτευση του 

ΚΓΠΏ  Aριθ.Γπιτροπης  : …/2018/…που με έκρινε ακατάλληλο για 

mailto:info@khatzidakis.gr


εργασία με ποσοστό αναπηρίας 67 % για τα επόμενα 2 χρονιά με 

χρονικά όρια ισχύος   από 8-5-2018 έως 31-5-2020 . την επομένη μέρα 

της κοινοποίησης της απόφασης του ΚΓΠΏ ταχυδρόμησα την απόφαση 

αυτή στον ΓΥΚΏ Ώγροτών της Λάμιας . Φρειάστηκαν 26 ολόκληροι 

μήνες για να εξετάσει και να επεξεργαστεί  ο ΕΥΚΑ την αίτηση 

μου για σύνταξη αναπηρίας η όποια τελικά εκδόθηκε τον Ιούλιο 

του 2020 , …/28-7-2020 με Α.. … για καταβολή σύνταξης σε 

έμενα. 

    Γντωμεταξύ περιμένοντας εγώ να βγει η απόφαση για την αναπηρική 

μου σύνταξη  από τον ΓΥΚΏ Λαμιας έληξε το χρονικό διάστημα των δυο 

χρονών που όριζε το ποσοστό αναπηρίας μου το ΚΓΠΏ Φαλκίδας , έτσι 

έκανα τον Ιούλιο του 2020 νέα αίτηση για να εξεταστώ από επιτροπή του 

ΚΓΠΏ στην Φαλκίδα ώστε να γνωματεύσουν εκ νέου για το ποσοστό 

αναπηρίας μου και αυτήν την φόρα όπως έγινε και την 

προηγούμενη  αναγκάστηκα εγώ να πληρώσω το παράβολο στο ΚΓΠΏ 

Φαλκίδας γιατί όπως μου εξήγησε ο υπάλληλος   δεν  έχει  βγει ακόμα η 

απόφαση της συνταξιοδότησης μου από τον ΓΥΚΏ Λαμιας και δεν 

είμαι  τυπικά συνταξιούχος ώστε να μην χρειάζεται να πληρώσω το 

παράβολο και να το πληρώσει ο ασφαλιστικός  μου φορέας. μως λήγω 

των εξελίξεων  με τον κορονοιο οι επιτροπές των ΚΕΠΑ 

σταμάτησαν την λειτουργιά τους και περίμενα 6,5 μήνες από τον 

Ιούλιο του 2020 έως τον Ιανουάριο του 2021για να εξεταστώ από 

την εν λήγω επιτροπή στην Φαλκίδα !!!! 

    το χρονικό διάστημα αυτό των 6,5 μηνών αναμονής για να εξεταστώ 

από την επιτροπή του ΚΓΠΏ  πληροφορήθηκα  ότι η Γλληνική 

Κυβέρνηση είχε πάρει απόφαση : ότι σε περίπτωση που οι αποφάσεις 

των ΚΓΠΏ σε ότι αφόρα την αναπηρία των εξεταζόμενων ατόμων  έχουν 

λήξει  μέσα στο χρονικό διάστημα που σταμάτησαν να συγκαλούνται οι 

υγειονομικές επιτροπές των ΚΓΠΏ εξαιτίας της πανδημίας τόσο  ο ΓΥΚΏ 

όσο και οι υπηρεσίες  Πρόνοιας  των Βήμων της χώρας  θα συνεχίσουν 

να καταβάλλουν τις αναπηρικές συντάξεις και τα αναπηρικά 

επιδόματα  στους  συγκεκριμένους δικαιούχους . Έκανα αίτηση προς 

τον ΕΥΚΑ Αγροτών Λαμιας και την έστειλα τόσο 

ταχυδρομικά  με  συστημένη επιστολή όσο και ηλεκτρονικά 

με mail   ζητώντας από τον ΕΥΚΑ εφόσον ισχύει αυτή η απόφαση 

της κυβέρνησης να εφαρμοστεί και στην δική μου περίπτωση . 

Μέχρι σήμερα  που σας γραφώ αυτή την επιστολή δεν έχω λάβει 

καμιά απάντηση από τον ΕΥΚΑ Λάμιας  στην αίτηση μου ….  

Οι επιτροπές των ΚΓΠΏ άρχισαν ξανά την λειτουργιά τους τον Αενάρχη 

του 2021 και εξετάστηκα στις 27  Αενάρη 2021 ,η επιτροπή  μου έδωσε 

γνωμάτευση (Ώριθμός γνωστοποίησης απόφασης : … /28-1-2021) ως 



ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας 70%  που ισχύει χρονικά από την 1-6-

2020  έως 31-5-2022. Η Ώπόφαση  αυτή των ΚΓΠΏ καλύπτει χρονικά 

και το διάστημα των 6,5 μηνών  που εγώ περίμενα να εξεταστώ από το 

ΚΓΠΏ .Σαχυδρόμησα αμέσως την απόφαση του ΚΓΠΏ  στον ΓΥΚΏ 

Ώγροτών στην Λαμία τον Υεβρουάριο του 2021 και έλπιζα ότι θα πάρω 

τα χρήματα που δικαιούμαι σύντομα  γιατί σε παλαιότερη τηλεφωνική 

μου επικοινωνία με υπάλληλο του ΓΥΚΏ Ώγροτών στην Λαμία τον 

Ιανουάριο του 2020 όταν περίμενα να βγει από την υπηρεσία τους η 

απόφαση της συνταξιοδότησης μου, ο υπάλληλος μου είχε πει τότε τα 

εξής : μπορεί την πρώτη φόρα να υπάρχει αυτή η μεγάλη καθυστέρηση 

για να εκδοθεί από εμάς η απόφαση συνταξιοδότησης και να υπολογιστεί 

το χρηματικό πόσο της σύνταξης σας λήγω αναπηρίας όμως στην 

συνεχεία σε κάθε νέα απόφαση των επίτροπων των ΚΓΠΏ που θα 

βγαίνει  και θα σας χαρακτηρίζει ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας άνω 

του 67% θα παίρνετε άμεσα τα χρήματα της σύνταξης σας . τον Ώπρίλιο 

του 2021 όταν είδα πως πέρασαν δυο μήνες από τότε που ταχυδρόμησα 

την νέα απόφαση του ΚΓΠΏ και δεν είχα λάβει κανένα χρηματικό  πόσο 

από τον ΓΥΚΏ για την σύνταξη μου , επικοινώνησα τηλεφωνικά με 

υπάλληλο στον ΓΥΚΏ Ώγροτών στην Λάμια για να τον ρωτήσω τι 

συμβαίνει και δεν μου καταβάλει ο ΓΥΚΏ την αναπηρική μου σύνταξη 

και ο υπάλληλος μου είπε ότι  ο φάκελος μου μαζί με πολλούς άλλους 

φάκελους που αφορούν  θέματα καταβολής σύνταξης έχει σταλεί σε 

υπηρεσία του ΓΥΚΏ Ώγροτών στην Ώθήνα ώστε να διεκπεραιωθεί πιο 

γρήγορα στην Ώθήνα και να μην υπάρχει καθυστέρηση!!!  Εδώ και ένα 

μήνα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  του ΕΥΚΑ προσπαθώ 

να κλείσω ραντεβού με την υπηρεσία του ΕΥΚΑ στην Αθήνα που 

ασχολείται με  τις συντάξεις των Αγροτών αλλά είναι αδύνατον 

γιατί το σύστημα συνεχώς  δείχνει ότι όλα τα ραντεβού είναι 

κλεισμένα και δεν υπάρχει κανένα διαθέσιμο ….Σηλεφώνησα στην 

κεντρική υπηρεσία του ΕΥΚΑ Αγροτών στην Αθήνα στην οδό 

Πατησιών 30 και ζήτησα να μιλήσω με κάποιον υπάλληλο στο 

τμήμα που έχει αναλάβει περιπτώσεις όπως η δική μου και μου 

απάντησε ο υπάλληλος  ότι στο τμήμα αυτό απονομών 

συντάξεων  δεν έχουν εγκαταστήσει τηλεφωνά !!!! 

 Βεν μπορώ να καταλάβω  για ποιο λόγο δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις 

και υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή της σύνταξης μου 

αφού ο ΓΥΚΏ έχει ολοκληρώσει  την πρώτη φόρα  που 

αιτήθηκα  αναπηρική σύνταξη  όλη την χρονοβόρα εργασία για τον 

υπολογισμό της σύνταξης μου .Νομίζω πως είναι αυτονόητο ότι εγώ αυτά 

τα χρήματα της αναπηρικής σύνταξης τα έχω απολυτή ανάγκη γιατί 

όπως κάθε άνθρωπος που έχει σοβαρά προβλήματα υγείας  εκτός από τα 

έξοδα επιβίωσης πρέπει να πληρώσω και τα χρήματα για τα φάρμακα 



μου τις ιατρικές εξετάσεις  μου και τις θεραπείες μου .Που θα βρω εγώ 

χρήματα να καλύψω αυτά τα έξοδα ;  Εγώ τόσα χρονιά πλήρωνα 

κανονικά εισφορές στον ΟΓΑ και είμαι σε όλα συνεπής απέναντι 

στον Ασφαλιστικό μου Οργανισμό και τους κανονισμούς του 

.Ως  ανταμοιβή της δίκης μου συνέπειας τώρα που έχω σοβαρό 

πρόβλημα υγείας και μεγάλη ανάγκη τα χρήματα της σύνταξης 

που δικαιούμαι ο ΕΥΚΑ  δείχνει σε έμενα αναλγησία και 

αδιαφορία και στην ουσία με τιμωρεί  για την συνέπεια μου .Με 

αποτέλεσμα σήμερα να βρίσκομαι σε οικονομικό αδιέξοδο. Είμαι 

σίγουρος ότι  υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις 

ασφαλισμένων  στον πρώην ΟΓΑ που αντιμετωπίζουν την ιδία 

άδικη  μεταχείριση από τον σημερινό ΕΥΚΑ .την ουσία εμείς οι 

αγρότες ασφαλισμένοι στον πρώην ΟΓΑ 

πλέον  είμαστε  ανεπιθύμητοι για τον σημερινό  ΕΥΚΑ  γιατί 

και  μας αντιμετωπίζει με την ανάλογη αδιαφορία και 

αναλγησία  και μας θυμάται μονό όταν είναι να πληρώσουμε τις 

εισφορές μας.  ε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου 

τηλεφωνικά το κινητό μου τηλέφωνο  είναι 694… 

 

2)Έκλεισαν ραντεβού σε κλειστή υπηρεσία! 

Καταγγελία για: 

 

-Μη ενημέρωση για ακύρωση του ραντεβού του λόγω covid 

 

-Aδυναμία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης ούτε από το 1555 

καθώς και από τα τηλέφωνα του υποκαταστήματος στο 

Αιγάλεω 

 

Αιάννης Α., καταγγελία 2 Ιουνίου 2021: τον εφκα Περιστερίου 

έκλεισα για την μητέρα μου ραντεβού για να κλείσει ραντεβού και 

να περάσει από επιτροπή για ανανέωση αναπηρικής. Αιατί δεν 

μπορώ να κλείσω απευθείας το ραντεβού που θέλω? Σο ραντεβού 

το έκλεισα μέσα ΜαΎου και ήταν για 31/05. Πάμε στον ΓΥΚΏ και 

έχει χαρτί ότι είναι κλειστό έως 31/05 λογω covid!!! Γφόσον 

κλείσαμε ραντεβού ηλεκτρονικά γιατί δεν μας ενημέρωσε κανείς? 

Σαλαιπωρία και χρήματα για μεταφορά ποιος θα μας 

αποζημιώσει? Προσπαθώ 2 ημέρες να επικοινωνήσω τηλεφωνικά 

με το υποκατάστημα Ώιγάλεω και Περιστέρι και δεν απαντάει 

κανείς.... αλλά το εκπληκτικό είναι ότι δεν απανταει ούτε το 

1555.... Ώλήθεια στατιστικά για κλήσεις δεν κοιταει κανείς?? Σα 



στοιχειά της μητέρας μου για το ραντεβού είναι Μ.Α. και το 

ραντεβου ηταν 31/05 στο εφκα περιστεριου.  

 

3) «Μπαλάκι» ανάμεσα σε ΤΣΜΕΔΕ, ΓΛΚ, κεντρικές υπηρεσίες 

ΕΦΚΑ, Τμήμα Επικουρικής Ασφάλισης 

Καταγγελία σε τηλεοπτική εκπομπή για: 

 

-Αδυναμία έγκυρης πληροφόρησης από τις υπηρεσίες του 

ΕΥΚΑ σχετικά με την αποφυγή περικοπών για σύνταξη 

χηρείας ασφαλισμένου, 

 

-Η μια υπηρεσία παραπέμπει στην άλλη (ΣΜΕΔΕ, ΓΛΚ, 

κεντρικές υπηρεσίες ΕΥΚΑ, Σμήμα Επικουρικής 

Ασφάλισης): 

 

FROM:Μ.Ώ. > 

SENT: Wednesday, March 17, 2021 2:35 PM 

TO:   

SUBJECT: 

 

Καλημέρα 

 

Θα ήθελα να σας επισημάνω το χάος που 

αντιμετωπίζει ένας πολίτης ο οποίος 

προσπαθεί να λάβει μια έγκυρη απάντηση 

από τα Ώσφαλιστικά Σαμεία προκειμένου 

να αποφύγει κατά την συνταξιοδότησή 

του την εμπλοκή που πιθανά να προκύψει 

από τις ασάφειες για τις συντάξεις 

χηρείας. 

 

Γδώ και ένα έτος προσπαθώ υποβάλλοντας 

στις αρμόδιες υπηρεσίες συνεχώς 

ερωτήματα ΣΜΓΒΓ, ΑΓΝΙΚΟ ΛΟΑΙΣΗΡΙΟ 

ΣΟΤ ΚΡΏΣΟΤ, ΓΥΚΏ , ΣΜΗΜΏ ΓΠΙΚΟΤΡΙΚΗ 

για να μου διευκρινίσουν αν η σύνταξη 

χηρείας 120€ που λαμβάνω από το 2009 λόγου 

θανάτου της συζύγου μου (Πολιτικός 

Μηχανικός) δημιουργεί πρόβλημα στον 

χρόνο συνταξιοδότησης μου , καθώς είμαι 

Βημοτικός Τπάλληλος και προκειμένου να 

αποφύγω το ενδεχόμενο επιστροφής του 

ποσού που έχω εισπράξει, ή 



συνυπολογιστούν στο χρόνο 

συνταξιοδότησής μου. 

 

Γίμαι πατέρα δυο παιδιών που με κόπο 

και θυσίες κατάφερα να τα μεγαλώσω, να 

τα μορφώσω και να τα καμαρώσω σήμερα 

φοιτητές στην Ιατρική και στο 

Πολυτεχνείο. 

 

ας επισυνάπτω για του λόγου το αληθές 

την αλληλογραφία από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες , οι οποίες με παραπέμπουν 

στο χρόνο που θα συνταξιοδοτηθώ, για να 

διευκρινίσουν αν θα μου παρακρατήσουν 

το ποσό, αν συνυπολογίσουν τα χρόνια 

της σύνταξης χηρείας με τα χρόνια τα 

δικά μου. 

 

Γπειδή το θέμα αφορά και άλλους 

ασφαλισμένους που λαμβάνουν σύνταξης 

χηρείας και εργάζονται , σας ζητώ να 

ασχοληθείτε με το ζήτημα αυτό στην 

πρωινή εκπομπή που παρουσιάζετε, ώστε 

να δοθεί μια σαφής απάντηση από τους 

αρμοδίους. 

 

ας ευχαριστώ πολύ και είμαι στην 

διάθεσή σας για οποιαδήποτε 

διευκρίνιση. 

 

Ώ.Μ. τηλ. 697... 

 

 

4) Πέντε χρόνια για μια απάντηση πέντε λεπτών. 

Καταγγελία για: 

 

-Καθυστέρηση- άνω των 5 ετών- από τον ΕΥΚΑ προς τον 

ΕΔΟΕΑΠ για μια απάντηση προς τον ασφαλισμένο (είναι 

καρκινοπαθής) που αφορά τον υπολογισμό χρόνου 



ασφάλισης συνταξιούχου προκειμένου να λάβει το 

επικουρικό. 

 

-Αδυναμία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης: 

 

 

ΚΏΛΗΜΓΡΏ-ΓΙΝΏΙ  

ΒΗΜΟΙΟΑΡΏΥΟ ΜΓ ΟΐΏΡΟ ΠΡΟΐΛΗΜΏ 

ΤΑΓΙΏ. 

 

ΤΠΏΡΦΓΙ ΜΓΑΏΛΗ ΚΏΘΤΣΓΡΗΗ ΣΗΝ 

ΏΠΏΝΣΗΗ ΏΠΟ ΣΟΝ ΓΥΚΏ ΣΟΝ 

ΓΒΟΓΏΠ(ΓΠΙΚΟΤΡΙΚΟ ΒΗΜΟΙΟΑΡΏΥΨΝ). 

ΠΡΨΣΟΥΏΝΗ ΚΏΘΤΣΓΡΗΗ(6  ΦΡΟΝΙΏ) ΑΙΏ ΜΙΏ 

ΣΤΠΙΚΗ   ΏΠΆΝΣΗΗ ΣΨΝ  5΄ .ΚΏΙ ΜΏΛΊΣΏ ΜΓ 

ΚΏΣΏΜΓΣΡΗΜΓΝΏ  ΣΏ ΓΝΗΜΏ ΣΗ  ΓΠΙΚΟΤΡΙΚΗ(ΟΦΙ  ΚΤΡΙΏ-

ΣΗΝ ΓΦΓΙ ΛΏΐΓΙ). 

5) Έκαναν λάθος πριν δύο χρόνια αλλά δεν επιστρέφουν τα 

χρήματα 

Καταγγελία ανάπηρου συνταξιούχου για αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση για τη διόρθωση λάθους απόφασης των 

υπηρεσιών του ΕΥΚΑ που αφορά και επιστροφή χρημάτων 

 

ΏΠ: ΏΑ 

< > 

ΣΆΛΘΗΚΓ: Σρίτη, 15 Ιουνίου 2021 11:33 πμ 

ΠΡΟ: > 

ΘΈΜΏ: Ώναπηρικό επίδομα 

 

Γίμαι ο Α.Ώ, 58 χρονών, 

ΜΓ 95% ΏΝΏΠΗΡΊΏ ΦΨΡΊ ΠΒΙΏ ΛΑΨ ΣΗ 

ΝΟ BURGER(ΠΡΐΛΗΜΏ ΣΟ ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΚ 

ΌΣΗΜΏ) ,ΚΏΙ ΜΓ ΒΙΏΐΉΣΗ. 

 

Σο 2018 μου έκοψαν το 1ο πόδι και μετά από 

δύο μήνες το 2ο στο κρατικό νοσοκομείο 

Ώγία λγα. Σην ίδια χρονιά πέρασα ΚΓΠΏ 

ότι είμαι 95% ανάπηρος και επειδή δεν έχω 



και τα δύο πόδια δικαιούμαι 

εξωιδρυματικό επίδομα και φέραμε 

απόφαση στη Νικηφόρου 14 (ΐ. 

Περιφερειακό Τποκατάστημα μισθωτών 

Ώττικής Ώθηνών) 

 

Σο 2019 πήραμε απόφαση από Νικηφόρου ότι 

δεν έχω ένα πόδι και δικαιούμαι το 

10πλασιο μειωμένο. 

 

την ίδια χρονιά κάναμε ένσταση και σε 

ένα μήνα ΠΓΡΆΏΜΓ ΓΠΙΣΡΟΠΉ ΣΗ 

ΝΙΚΗΥΡΟΤ. ΕΚΕΊ ΕΊΠΑΝ ΣΙ ΒΈΒΑΙΑ ΈΚΑΝΑΝ 

ΛΆΘΟ ΚΑΙ Ε 2-3 ΜΉΝΕ ΘΑ ΠΆΡΟΤΜΕ ΝΈΑ 

ΑΠΥΑΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΥΉ ΦΡΗΜΆΣΩΝ.ΑΛΛΆ 

ΠΈΡΑΑΝ 2 ΦΡΝΙΑ ΚΑΙ ΣΊΠΟΣΑ, ΟΌΣΕ 

ΕΠΙΣΡΟΥΉ ΟΌΣΕ ΔΙΟΡΘΩΜΈΝΗ ΑΠΥΑΗ. 

 

Η γυναίκα μου κάθε μήνα πηγαίνει στη 

Νικηφόρου και τίποτα. 

 

6) Δεν απαντούν ούτε στο γραφείο του υπουργού. 

 

Καταγγελία για: 

-Αδυναμία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 

-Αδυναμία επικοινωνίας μέσω e-mail 

-Μη ανταπόκριση στο αίτημα του γραφείου Τπουργού για 

άμεση διερεύνηση της υπόθεσης του καταγγέλοντος  

 

 

FROM: .Κ.  

 

SUBJECT: συντ.Βικηγόρος 

 

Κύριοι, 

 

Κατόπιν τηλεφωνικής μου επικοινωνίας 

μετά του κ.Τπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Τποθέσεων κ.Κωνσταντίνου 

Φατζηδάκη διά το χρονίζον θέμα μου, μου 

συνέστησε να αποστείλω εγγράφως εις το 



γραφείο του το αίτημα μου. Ήδη 

απέστειλα με mail εις το πολιτικό του 

γραφείο τα αιτήματα μου. Γκ του 

γραφείου του διά του από 11-5-2021 mail 

διαβιβάστηκε η επιστολή μου προς τη 

Βιεύθυνση υντονισμού και Τποστήριξης 

Τπηρεσιών του οργανισμού σας e-ΓΥΚΏ, εις 

το ως είρηται έγγραφο εις το οποίο 

αναφέρει "...ΦΓΣΙΚΆ ΜΓ ΣΗΝ ΚΏΘΤΣΈΡΗΗ 

(5ΈΣΗ) ΈΚΒΟΗ ΣΗ ΓΠΙΚΟΤΡΙΚΉ ΌΝΣΏΞΗ 

ΣΟΤ ΓΝΒΙΏΥΓΡΜΓΝΟΤ ΚΏΙ ΠΏΡΏΚΏΛΟΌΜΓ ΑΙΏ 

ΣΗΝ ΓΞΈΣΏΗ ΣΨΝ ΏΝΏΥΓΡΟΜΈΝΨΝ ΚΏΙ ΣΤΦΝ 

ΒΙΚΈ Ώ ΓΝΈΡΑΓΙΓ". 

 

Η ανωτέρω υπηρεσία διά του υπ'αριθμό 

πρωτ:…/25-5-2021, εγγράφου της, το οποίο 

μου κοινοποίησε, προς την Τπηρεσία σας 

"ΑΓΝΙΚΗ ΒΙΓΤΘΤΝΗ ΓΠΙΚΟΤΡΙΚΗ 

ΏΥΏΛΙΗ", διαβίβασε το Ηλεκτρονικό 

μήνυμα μου και το έγγραφο του 

Τπουργείου Γργασίας και Κοινωνικών 

Τποθέσεων με την επισήμανση "...για 

ενέργειες αρμοδιότητας σας και σχετική 

ενημέρωση του ενδιαφερομένου και της 

υπηρεσίας μας.". 

 

Πλην όμως η Τπηρεσία σας ουχί μόνον 

άχρις σήμερον "εκώφευσε" και ουδεμία 

απάντηση μου έδωσε αλλά απαξιείτε να 

απαντήσετε και εις τις επιμόνους 

τηλεφωνικές κλήσεις μου εις τα 

τηλέφωνα:2105278819 και 2105278860, τα οποία μου 

εδόθησαν από την Διεύθυνση Επικουρικής 

Ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών. 

 

Άλλωστε διά την τοιαύτη αδιαφορία των 

υπηρεσιών σας και την απαξίωση των 

πολιτών, έλαβαν χώρα δυσμενέστατα 

σχόλια εις τα τηλεοπτικά μέσα . 

ΒΙ'ΌΣΏΣΗ ΥΟΡΆ ΚΏΛ ΤΜΆ ΠΨ ΜΓ 

ΓΝΗΜΓΡΓΣΓ ΠΏΡΆ ΦΡΉΜΏ, ΜΓ ΣΟ ΒΓΒΟΜΈΝΟ 

ΣΙ ΤΠΈΐΏΛΏ ΣΗΝ ΠΏΡΏΊΣΗΗ ΜΟΤ ΓΚ ΣΟΤ 

ΒΙΚΗΑΟΡΙΚΟΌ ΛΓΙΣΟΤΡΑΉΜΏΣΟ ΣΗΝ 1-7-2016, 



ΓΙ ΠΟΊΟΝ ΌΧΟ ΈΦΓΙ ΒΙΏΜΟΡΥΨΘΓΊ Η 

ΜΗΝΙΏΊΏ ΓΠΙΚΟΤΡΙΚΉ ΜΟΤ ΌΝΣΏΞΗ, ΠΣΓ 

ΘΏ ΜΟΤ ΚΏΣΏΐΛΗΘΟΌΝ ΣΏ ΏΝΏΒΡΟΜΙΚΆ ΏΠ 

ΣΗ ΠΏΡΏΙΣΉΓΨ ΜΟΤ ΆΦΡΙ ΚΏΙ ΉΜΓΡΟΝ 

ΚΏΙ ΠΣΓ ΏΤΣΉ ΘΏ ΓΝΣΏΦΘΓΊ ΓΙ ΣΗΝ ΚΌΡΙΏ 

ΌΝΣΏΞΗ ΜΟΤ. 

 

Εν περιπτώσει μη ενημερώσεως μου, θα 

κινηθώ δικαστικώς κατά του ΕΥΚΑ, αφού 

ενημερώσω τον κ.Τπουργό, την δε 

προσφυγή μου θα δώσω εις τον τηλεοπτικό 

και έντυπο τύπο, καθότι τυγχάνω ασθενής 

ευρισκόμενος εις ανάγκη. 

 

Π. Σ. Κ. 

 

7) Ο ΕΦΚΑ δεν βρίσκει την οφειλή αλλά το ΚΕΑΟ χρεώνει 

τόκους! 

 

Καταγγελία για: 

 

-Αδυναμία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης για ζήτημα που 

αφορά καρκινοπαθή σε τελευταίο στάδιο 

 

-Αδυναμία συνεννόησης με τις υπηρεσίες για την εξεύρεση 

λύσης στο πρόβλημα οφειλών του συνταξιούχου το οποίο 

δημιουργήθηκε λόγω καθυστερημένης ενημέρωσης του από 

τις υπηρεσίες του ΚΕΑΟ 

 

-Αδυναμία εξυπηρέτησης από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

του ΚΕΑΟ 

 

Καλημέρα σας, 

 

Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας 

βοηθήσετε στο Γολγοθά που ζούμε 1μιση 

χρόνο τώρα με μια οφειλή του πατέρα μου 

Μ. Κ. του Ώ. (ΏΥΜ …, ΏΜΚΏ …) στο ΓΥΚΏ η οποία 

προέκυψε όταν βγήκε σε σύνταξη και του 

δίνανε δύο ταμεία σύνταξη και το ΣΏΠΓΣΓ 

(ταμείο εμπορικής τράπεζας) και το ΙΚΏ. 

ταν πήγε και τους το είπε, του είπαν 

μην ανησυχείτε θα το φτιάξουμε. Σο 



ταμείο του στη συνέχεια τον 

διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα 

θα σας κρατάμε το ποσό σε μηνιαίες 

δόσεις από την επικουρική σας σύνταξη, 

έτσι κι αλλιώς είναι άτοκο. Έτσι και 

έγινε και πληρωνόταν κανονικά η οφειλή 

του μέχρι και πέρυσι τον Υεβρουάριο που 

του έστειλε επιστολή το ΓΥΚΏ και του 

έλεγε να απευθυνθεί στο ΚΓΏΟ για να 

αιτηθεί την ένταξή του σε 120 μηνιαίες 

δόσεις, με την μόνη διαφορά ότι την 

παρέλαβε εκπρόθεσμα. 

 

Πήγε ο αδερφός μου στις αντίστοιχες 

υπηρεσίες και τον έστελναν η μία στην 

άλλη, το ΙΚΏ στο ΓΣΓΏΠ και αντιστρόφως, 

και αφού τους έκανε χαμό αναγκάστηκαν 

να συντάξουν ένα έγγραφο που να 

απευθύνεται στο ΚΓΏΟ για κάνουν δεκτή 

την ένταξή του στις 120 δόσεις γιατί δεν 

ήταν δική του υπαιτιότητα. 

 

ας αποστέλλω το έγγραφο που 

αποδεικνύει την μη ένταξη της οφειλής 

του πατέρα μου στην ρύθμιση των 120 

δόσεων χωρίς δική του υπαιτιότητα 

(εκπρόθεσμη ενημέρωσή του από το ΕΥΚΑ – 

έγγραφο …) καθώς και την απάντηση του 

ΚΓΏΟ που απορρίπτει το αίτημά του (όπως 

θα δείτε είναι κι άλλοι συνταξιούχοι 

που έπαθαν το ίδιο). 

 

Μετά από αυτήν την απόρριψη του 

αιτήματος έκανα άπειρες προσπάθειες να 

επικοινωνήσω μαζί τους για να επιλυθεί 

το ζήτημα και ηλεκτρονικά και 

τηλεφωνικά και παρ’ όλες τις οχλήσεις 

μου δεν κατάφερα τίποτα. Ο πατέρας μου 

ήταν βαριά άρρωστος με μεταστατικό 

καρκίνο και πέρα από την στεναχώρια μας 

και το τρέξιμο στα νοσοκομεία είχαμε 

και το άγχος μας για αυτό το θέμα. 

 



Σο ΓΣΓΏΓΠ μου έλεγε ότι είναι θέμα του 

ΚΓΏΟ (κα Ντ., κος Ώθ.) και το 

ΚΓΏΟ ότι δεν είναι ότι δε θέλουμε, δεν 

μπορούμε να το κάνουμε γιατί δεν 

υπάρχει διαθέσιμη ρύθμιση (κος 

Π.). Να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι αυτό 

το ποσό τοκίζεται τόσο καιρό. Ώκόμα κι όταν άνοιξε νέα 

πλατφόρμα ρυθμίσεων τον Βεκέμβρη του 2020 

ξαναέστειλα e-mail και με πήραν από το 

ΚΓΏΟ (κα Μ., τηλ. 210-5239247) 

και μου είπε ότι πάλι δεν μπορεί να 

ενταχθεί γιατί είναι για αυτούς που 

έχασαν την προηγούμενη ρύθμιση, λόγω 

covid και όταν επικοινώνησα με τον κ. 

Ώθ. και του μετέφερα τι μου είχαν 

πει από το ΚΓΏΟ, μου άφησε να εννοηθεί 

ότι δεν είναι ότι δεν μπορούν, είναι ότι 

δε θέλουν. 

 

Ο πατέρας μου απεβίωσε στις 09/02/2021. 

Έκανα όλες τις διαδικασίες για την 

μεταβίβαση της κύριας και της 

επικουρικής σύνταξης (η τελευταία δεν 

έχει ακόμη αρχίσει να καταβάλλεται) και 

υπέθετα ότι κάποια στιγμή θα βρουν ένα 

τρόπο να παρακρατείται από τη σύνταξή 

της. 

 

ταν επικοινώνησα εκ νέου την 

προηγούμενη εβδομάδα με το ΓΣΓΏΓΠ (κα 

Σζ. 210-5219765) με αφορμή το έγγραφο 

που στείλανε στη μητέρα μου για την 

επικουρική σύνταξη (σημείωση: έχουν 

γράψει λάθος αρ. ταυτότητας του πατέρα 

μου και αρ. μητρώου αλλά μου είπαν ότι 

δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί είναι σωστό 

το ΏΜΚΏ – διατηρώ τις επιφυλάξεις μου), 

αναφέρθηκα και στο θέμα της οφειλής, με 

κάλεσε η κα Ντ.– 210-5219767 και μου 

είπε ότι η σύνταξη δεν έχει καμία σχέση 

με την οφειλή γιατί είναι ακατάσχετη 

και μου είπε ότι εγώ στη θέση σας θα 

έκανα αγωγή στο ΓΥΚΏ ή θα έκανα 



αποποίηση. τη συνέχεια μίλησα με το 

ΚΓΏΟ (κ. Κ. 210-5239247) ο οποίος μου 

είπε ότι υπάρχει βεβαιωμένη οφειλή στο 

ΏΥΜ του πατέρα μου που έχει φτάσει τα 

25.792,01€ (το αρχικό κεφάλαιο ήταν 20.800€- 

προκύπτει και από το έγγραφο …) και 

ότι επειδή είναι μεγάλο το ποσό θα 

εκδοθούν κατασχετήρια στους 

κληρονόμους και με συμβούλεψε να 

κάνουμε αποποίηση. Ώφού μίλησα με 

δικηγόρο και μου εξήγησε ότι είναι πολύ 

απλή η διαδικασία της αποποίησης 

παρόλο που δεν θέλαμε να 

ταλαιπωρήσουμε συγγενείς κ.λπ. αλλά 

σκεπτόμενοι ότι όλες οι προσπάθειές 

μας να το ρυθμίσουμε και να το 

πληρώσουμε ήταν άκαρπες και δεν 

βγάζαμε άκρη με τα ταμεία, αποφασίσαμε 

να κάνουμε αποποίηση αλλά δυστυχώς οι 

συγγενείς αντέδρασαν πολύ άσχημα. 

 

ας αποστέλλω και την απόφαση της 

κύριας σύνταξης όπου παρατήρησα ότι 

στην παράγραφο 3 αναφέρει ότι 

ΟΠΟΙΏΒΉΠΟΣΓ ΟΥΓΙΛΉ ΣΟΤ ΘΏΝΝΣΟ ΘΏ 

ΠΏΡΏΚΡΏΣΓΊΣΏΙ Γ ΜΗΝΙΏΊΓ ΒΓΙ ΏΠ 

ΣΗΝ ΌΝΣΏΞΗ ενώ όλοι μου λένε πως είναι 

ακατάσχετη η σύνταξη και δεν έχει καμία 

σχέση με την οφειλή και θα εκδοθούν 

κατασχετήρια στους κληρονόμους (να 

σημειώσω εδώ ότι ενώ έχει εγκριθεί το 

ποσό των 936,77€ (-6% για την ασθένεια, ήτοι 

56,20€, τελικό ποσό 880,56€) στην μητέρα μου 

καταβάλλεται το ποσό των 807,58€ (μήπως το 

κρατάνε ήδη το ποσό;). 

 

Μπήκα στο ΕΥΚΑ και με τους κωδικούς του 

πατέρα μου και της μητέρας μου και δε 

βλέπω καμία βεβαιωμένη ή μη οφειλή. Που 

είναι αυτή η οφειλή; Που την βλέπουν και 

πως μπορούμε να βγάλουμε άκρη; Δεν 

ιδρώνει το αυτί τους, δεν τους νοιάζει 

να κάνουν κάτι, δεν καταλαβαίνω 



ειλικρινά. 

 

Ώναθέσαμε σε μία φοροτεχνικό την 

υπόθεση και δε βλέπει κι αυτή καμία 

βεβαιωμένη οφειλή ενώ από το ΚΓΏΟ με 

διαβεβαιώνουν ότι είναι βεβαιωμένη. 

Γίναι δυνατόν; Πως θα βγάλουμε άκρη; Να 

θέλεις να είσαι συνεπής στις οφειλές 

σου και να μη σε αφήνουν; Που 

ξανακούστηκε αυτό; Γίναι δυνατόν να 

επιβαρυνόμαστε με τόκους και να 

κινδυνεύουμε με κατασχέσεις για κάτι 

που δεν είναι δική μας υπαιτιότητα; Βεν 

έχω προλάβει ούτε να θρηνήσω την 

απώλεια του πατέρα μου. 

Γίχαμε ξεκινήσει με την διαδικασία 

αποποίησης (εγώ, η μητέρα μου και ο 

μεγάλος μου αδερφός έχουμε κάνει) μέχρι 

που είχαμε τις έντονες αντιδράσεις των 

συγγενών μας και αποφασίσαμε να 

προχωρήσουμε στην ρύθμιση και πληρωμή 

του. Βυστυχώς ο μόνος που δεν αποποιήθηκε 

την κληρονομιά είναι ο μικρότερος 

αδερφός μας Κ.Μ.του Κ.με ΏΥΜ …, ΏΜΚΏ … 

 

ας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για 

την βοήθειά σας. 

Ώ.Μ. 

 

8) Στην αναμονή από τον Οκτώβριο του 2020 

 

Καταγγελία σε ραδιοφωνική εκπομπή για: Αδυναμία 

τηλεφωνικής εξυπηρέτησης τόσο από την τοπική οργανική 

μονάδα όσο και από το 1555 

 

Από: P.K.  

Ημερομηνία: 29 Ιανουαρίου 2021 - 9:41:22 πμ EET 

Προς:  

Θέμα: ΕΦΚΑ - Καμία Επικοινωνία με τοσς Πολίτες 

  

 



Έξρνκαη ζε επηθνηλσλία καδί ζαο θαζώο αθνύγνληαο ηελ εθπνκπή ζαο έρσ 
θαηαιάβεη ηελ πνιύ ζεκαληηθή ζαο ζπκβνιή ζηελ επαθή ησλ πνιηηώλ κε ηηο 

αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο. 
 

Από ηον Οκηώβριο ηοσ 2020 ηο αίηημά μοσ για ηλεκηρονικό 

ρανηεβού ζηον ΕΦΚΑ δεν απανηήθηκε ποηέ. Από ηελ Αγία Παξαζθεπή νη 
ππεξεζίεο κεηαθέξζεθαλ ζην Χαιάλδξη θαη γηα λα θάλσ ηε δνπιεηά κνπ πήγα 

από θνληά ρσξίο ξαληεβνύ. Έγηλα δεθηόο κόλν ράξε ζηελ ήξεκε 
ζπκπεξηθνξά κνπ θαη από κηα ππάιιειν πνπ πξαγκαηηθά πξνζπάζεζε λα κε 
βνεζήζεη. Έιπζε ην πξώην ζέκα κνπ θαη γηα ην δεύηεξν κνπ έδσζε 3-4 

απεπζείαο ηειέθσλα γηα ην Τκήκα Μεηξώνπ ζηελ Αζήλα. Απηά ηα ηειέθσλα 
δελ έρνπλ απαληήζεη πνηέ από ηα κέζα Ννεκβξίνπ πνπ έρσ πξνζπαζήζεη λα 

θαιέζσ. 
 

Για ηις αζθαλιζηικές ειζθορές ηοσ 2021 ην ζύζηεκα δε κνπ επηηξέπεη 
ηελ εηδηθή αζθαιηζηηθή θαηεγνξία (γηα όπνηνλ έρεη ζπλνιηθή αζθάιηζε ζηνλ 

ΟΑΕΕ γηα ην ειεύζεξό ηνπ επάγγεικα θάησ ησλ 5 εηώλ) παξόιν πνπ έρσ 
ιηγόηεξα από 5 ρξόληα αζθάιηζεο. Έζηεηια ειεθηξνληθό αίηεκα εδώ θαη 3 

εβδνκάδεο, δελ έρεη απαληεζεί. Σήκεξα θάιεζα ζην 1555 θαζώο ηα 3-4 
ηειέθσλα Μεηξώνπ ζηακάηεζαλ λα απαληάλε. 
 

Μεηά από 10 ιεπηά αλακνλήο (κηθξή ζε ζρέζε κε απηήλ πνπ αλέκελα) κνπ 
απάληεζαλ ζην 1555 θαη κνπ είπαλ όηη δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ θάηη γηα ην 
αίηεκά κνπ αιιά λα κε παξαπέκςνπλ ζηνλ Δηεπζπληή ηνπ Αξκόδηνπ Τκήκαηνο 

ηνπ Χαιαλδξίνπ. Μνπ έδσζαλ πάιη 2 ηειέθσλα ηα νπνία δελ απαληάλε μαλά.  
 

Όηαλ παξαπνλέζεθα ζηελ ππάιιειν γηα ην όηη ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ο 

πολίηης να μην έτει δσναηόηηηα επικοινωνίας με ηον ΕΦΚΑ όλοσς 
ασηούς ηοσς μήνες, κνπ απάληεζε όηη απαληά από ηε Θεζζαινλίθε, όηη από 

ην Οηθνλνκηθό Τκήκα πνπ ήηαλ ηε κεηέθεξαλ ζε Τειεθσληθό Κέληξν ρσξίο 
εθπαίδεπζε θαη όηη κεηέθεξαλ 30 άηνκα ζε απηό ην Tκήκα δίλνληάο ηνπο 
κόλν 2 ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο γηα λα δηαρεηξίδνληαη ηα αηηήκαηα ησλ 

πνιηηώλ. Μάιηζηα κνπ αλέθεξε όηη εθηηκά πσο ε θαηάζηαζε ζα ρεηξνηεξεύζεη! 
 

Απηή είλαη δπζηπρώο ε πξαγκαηηθόηεηα, παξά ηελ γεληθόηεξε εηθόλα θαινύ 

ζπληνληζκνύ πνπ ηα ζηειέρε ηεο Κπβέξλεζεο πξνζπαζνύλ λα αλαδείμνπλ. 
 

Τα ζηνηρεία κνπ είλαη εδώ θαη ζαο παξαθαιώ λα ηα πξνσζήζεηε ζην αξκόδην 
ηκήκα πνπ έρεηε ππόςε ζαο (αλ θαηαιαβαίλσ θαιά ηνπ θ. Χαηδεδάθε) γηα λα 

επηθνηλσλήζνπλ καδί κνπ. (Π. Κ. - 694 …) 
 

Σαο επραξηζηώ ζεξκά θαη βεβαίσο θαηαλνώ πόζν εθηόο ηεο δηθήο ζαο 

εξγαζίαο είλαη αλάινγα αηηήκαηα ζαλ ην δηθό κνπ. Είλαη θνβεξό ην λα κελ 
έρεη ν πνιίηεο ελαιιαθηηθή θαη λα απεπζύλεηαη ζε εζάο.   
 

Με εθηίκεζε, 
Π.Κ. 
 



9) Υπάλληλος σε άδεια από το Δεκέμβριο; 

Καταγγελία για ελλιπή εξυπηρέτηση και αδυναμία 

τηλεφωνικής επικοινωνίας 

 

 

 From: Ώλ. Ώντ. 

[mailto:...@yahoo.gr] 

Sent: Tuesday, May 18, 2021 12:42 PM 

 

ονομάζομαι Ώντ. Ώλ., είχα ένα εργατικο ατύχημα τον Ιανουάριο 

2020 έχω κάνει την διαδικασία αίτησης εργατικού ατυχήματος στο 

τμήμα ξενοδοχοϋπαλλήλων στο υποκατάστημα Ώγησιλάου 

Ώθηνών. Έχω επικοινωνήσει πολλές φορές από τον 

Δεκέμβριο του 2020 με την διευθύντρια του τμήματος και 

περιμένω την απόφαση! Δεν με εξυπηρετούν όμως. Η 

Βιευθύντρια μου λέει να καλέσω την κυρία Μ. (υπάλληλος) να την 

ρωτήσω γιατί δεν της έχει στείλει την απόφαση μου για υπογραφή!! 

Η κυρία Μ. κάθε εβδομάδα από τον Δεκέμβριο έχει 

αναρρωτική, άδεια Φριστουγέννων, άδεια Πάσχα ή 

απουσιάζει! Ποιος μπορεί να με εξυπηρετήσει; ποτε αφήνω το 

τηλέφωνο μου δεν με καλούν ποτε και όποτε 

παίρνω δεν γνωρίζουν που βρίσκεται η αίτηση μου. Η 

Βιευθύντρια μου λέει να καλέσω τους υπαλλήλους της που δεν 

σηκώνουν ποτε τηλέφωνα ή απουσιάζουν. Σα στοιχεία 

επικοινωνίας μου είναι 694…. Ώναμένω απάντηση από κάποιον 

αρμόδιο. 

10) Στην αναμονή από τον Μάιο για παραπεμπτικό. 

Καταγγελία σε ιστοσελίδα για: 

 

-αδυναμία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 

 

-καθυστέρηση στην αποστολή παραπεμπτικού για να 

εξεταστεί ασθενής από επιτροπή ΚΕΠΑ 

 

 

ΣΡΊΣΗ, 15 ΙΟΤΝΊΟΤ 2021, 12:01 

 

Γ ΏΠΓΛΠΙΊΏ ΦΏΝΙΣΗ ΠΟΤ ΣΟΤ 

mailto:...@yahoo.gr


ΚΏΘΤΣΓΡΟΌΝ ΣΟ ΠΏΡΏΠΓΜΠΣΙΚ - ΠΙΟ 

ΓΌΚΟΛΟ ΝΏ ΠΙΆΓΙ ΚΆΠΟΙΟ ΣΟ ΛΏΦΓΊΟ ΏΠ 

ΣΟ ΝΏ ΗΚΟΤΝ ΣΟ ΣΗΛΈΥΨΝΟ ΣΟ ΚΓΠΏ 

ΗΡΏΚΛΓΊΟΤ ΣΟΤ ΓΥΚΏ 

 

ε κατάσταση απελπισίας βρίσκεται ένας 

Φανιώτης ο οποίος πέρα από τον πόνο και 

τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στη 

μάχη που δίνει η μητέρα του με τον 

καρκίνο, καλείται να βρεθεί 

αντιμέτωπος και με το "τέρας" του 

δημοσίου και στην προκειμένη περίπτωση 

του ΓΥΚΏ! 

 

Ο κάτοικος της Ώσή Αωνιάς Φανίων, ΈΦΓΙ 

ΣΓΊΛΓΙ ΣΏ ΏΠΏΡΏΊΣΗΣΏ ΦΏΡΣΙΆ ΠΟΤ 

ΏΠΏΙΣΟΌΝΣΏΙ ΣΗΝ ΏΡΜΒΙΏ ΤΠΗΡΓΊΏ ΣΟΤ 

ΓΥΚΏ ΠΡΟΚΓΙΜΈΝΟΤ ΝΏ ΣΟΤ ΣΏΛΓΊ ΏΠ ΣΟ 

ΚΓΠΏ ΗΡΏΚΛΓΊΟΤ ΣΟ ΠΏΡΏΠΓΜΠΣΙΚ ΑΙΏ ΝΏ 

ΓΞΓΣΏΣΓΊ Η ΚΏΡΚΙΝΟΠΏΘΉ ΜΗΣΈΡΏ ΣΟΤ 

ΏΠ ΣΗΝ ΓΠΙΣΡΟΠΉ ΚΓΠΏ ΣΏ ΦΏΝΙΆ ΚΏΙ ΝΏ 

ΣΗ ΏΝΏΑΝΨΡΙΣΓΊ ΏΝΏΠΗΡΊΏ ΑΙΏ ΝΏ ΛΆΐΓΙ 

ΣΟ ΏΝΣΊΣΟΙΦΟ ΓΠΊΒΟΜΏ. 

 

Σα απαραίτητα έγγραφα τα έχει στείλει 

από 7 Μαΐου. Είναι ήδη 15 Ιουνίου και ούτε 

φωνή ούτε ακρόαση από τον ΕΥΚΑ 

Ηρακλείου που είναι αρμόδιος όπως μας 

λέει ο Φανιώτης για να εκδίδει τα 

παραπεμπτικά. 

 

Να σημειωθεί ότι αν σε τρεις μήνες δεν 

έχει δοθεί παραπεμπτικό ο Φανιώτης θα 

χρειαστεί να επαναλάβει και να 

συγκεντρώσει όλα τα χαρτιά από την 

αρχή. 

 

πως μας κατήγγειλε έχει απευθυνθεί 

και στον ΓΥΚΏ Φανίων όπου προσπάθησαν 

να το βοηθήσουν δίνοντάς του τα 

τηλέφωνα των αρμόδιων υπηρεσιών στο 

Ηράκλειο, γιατί το παραπεμπτικό όπως 

αναφέραμε και παραπάνω δε βγαίνει από 



την υπηρεσία των Φανίων αλλά από αυτή 

του Ηρακλείου. 

 

Ο άνθρωπος πήρε δεκάδες φορές στα 

τηλέφωνα του Ηρακλείου και ποτέ κανείς 

δεν τα σήκωσε. Γπιχειρήσαμε  

να επικοινωνήσουμε με τη σειρά μας και 

μας παρέπεμψαν σε δυο τηλέφωνα το ένα 

εκ των οποίων αντιστοιχεί στο ΚΓΠΏ 

Ηρακλείου. 

 

Κανείς δε σήκωσε τις αλλεπάλληλες 

κλήσεις επί τρεις ημέρες! 

 

Οπότε στην καθυστέρηση της διαδικασίας 

έκδοσης του παραπεμπτικού (έτσι όπως 

φαίνεται ότι κινείται ο ρυθμός της 

υπηρεσίας είναι πολύ πιθανό να χαθεί η 

προθεσμία) έρχεται να προστεθεί και η 

πλήρης αδιαφορία για την ενημέρωση των 

πολιτών που θέλουν να απευθυνθούν στην 

υπηρεσία. 

 


