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Αξιότιμοι κύριοι 
 

Με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε την ξαφνική παύση της Ανταποκρίτριας τ.ΟΓΑ του 
Δήμου μας, την 31/12/2021. 

Ο θεσμός του Ανταποκριτή ΟΓΑ δημιουργήθηκε με σκοπό για την εξυπηρέτηση των αγροτών 
των απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών της χώρας. 

Επί δεκαετίες οι ανταποκριτές καλύπτουν ανάγκες ασφαλισμένων που απασχολούνται στον 
αγροτικό τομέα αλλά και ηλικιωμένων συνταξιούχων αγροτών, όσον αφορά σε διαδικασίες 
συνταξιοδότησης γήρατος-αναπηρίας-χηρείας, εξόδων κηδείας, χορήγηση εξωϊδρυματικών 
επιδομάτων, έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας, χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης και 
ασφαλιστικής ικανότητας, ανακοίνωσης ασφαλιστικών μεταβολών κλπ.  

Επίσης, ο Ανταποκριτής αποτελεί ένα κομβικό σημείο επαφής του αγρότη που ζει 
απομακρυσμένα από την Κεντρική Διοίκηση,  για την παροχή πληροφοριών, συμβουλών και 
κατευθύνσεων, σε θέματα ασφάλισης συνταξιοδότησης και παροχών. 

Αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι η Διοίκηση του ΕΦΚΑ καταβάλει προσπάθεια να 
εκσυγχρονίσει, να απλοποιήσει και να κάνει ηλεκτρονικές τις διαδικασίες για τις υπηρεσίες του,  
το οποίο σίγουρα είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά όμως, δε λαμβάνει 
υπόψη την αδυναμία εξοικείωσης των ασφαλισμένων με τις νέες τεχνολογίες. Η ψηφιακή 
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εξυπηρέτηση των αγροτών και των ηλικιωμένων συνταξιούχων αγροτών είναι σχεδόν αδύνατη 
χωρίς τη συμβουλευτική στήριξη των ανταποκριτών. 

Επίσης δε λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η ιδιαιτερότητα που χαρακτηρίζει τη νησιωτική χώρα. 
Για να έχουν πρόσβαση οι κάτοικοι της νήσου Κέας στις ασφαλιστικές υπηρεσίες που 
συγκεντρώνονται πλέον στο Λαύριο Αττικής, πρέπει να κάνουν ταξίδι το οποίο, δεδομένου κάθε 
φορά της αναγκαιότητας, των καιρικών συνθηκών, των περιορισμένων δρομολογίων πλοίων, τους 
υποβάλει σε μία απίστευτη ταλαιπωρία, με αμφίβολο το αν τελικά θα εξυπηρετηθούν ή θα 
πρέπει να ταξιδέψουν ξανά και ξανά.  

Δεδομένων των ανωτέρω, η παύση της Ανταποκρίτριας Δήμου Κέας αποκλείει τους κατοίκους 
της από την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες ασφάλισης του ΕΦΚΑ.  

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε σοβαρά την πιθανότητα ανάκλησης της απόφασης παύσης της 
Ανταποκρίτριας του Δήμου Κέας. 
 
 

Με εκτίμηση , 
Η Δήμαρχος  Κέας 

 
 
 

Ειρήνη Βελισσαροπούλου 
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