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ΘΕΜΑ: Απόσυρση ερωτήσεων-απαντήσεων από ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ 
 
               Με το παρόν, κατ’ αρχήν σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ 
http://www.efka.gov.gr/_faq/home.cfm  έχουν αναρτηθεί ερωτήσεις και απαντήσεις προς 
ενημέρωση του κοινού, μεταξύ των οποίων οι ακόλουθες με αρίθμηση 10 και 11: 
 

10. Τι πρέπει να κάνει όποιος θέλει να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης; 
Πολύ σύντομα, η αίτηση συνταξιοδότησης θα υποβάλλεται πλέον ηλεκτρονικά για 
όλους τους ασφαλισμένους. Γρήγορα και απλά. Σε ενιαία ηλεκτρονική φόρμα -
διαθέσιμη εδώ- ανεξάρτητα από το πόσοι ήταν οι φορείς ασφάλισης. Στη 
συνέχεια, ο αιτών ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την πορεία της αίτησης. Μπαίνει 
τέλος στην ταλαιπωρία, τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις.  
Όποιος δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ ή εξοικείωση με την τεχνολογία, μπορεί να 
επισκεφτεί οποιοδήποτε ΚΕΠ, όπου οι υπάλληλοι θα τον βοηθήσουν άμεσα. 

 

11. Τι μπορεί να κάνει όποιος δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ ή ιδιαίτερη 
εξοικείωση με την τεχνολογία; 
Όποιος δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ ή εξοικείωση με την τεχνολογία, μπορεί να 
επισκεφτεί οποιοδήποτε ΚΕΠ, όπου οι υπάλληλοι θα τον βοηθήσουν άμεσα. 

 

              Οι ανωτέρω ερωτήσεις και απαντήσεις για διαδικασία που δεν είναι αρμοδιότητα 
των ΚΕΠ, οι οποίες  δίνονται επισήμως από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, έχουν προκαλέσει 
και εξακολουθούν καθημερινά να προκαλούν τριβές και διαπληκτισμούς μεταξύ 
εργαζόμενων και ενδιαφερόμενων πολιτών. Οι τελευταίοι δυσπιστούν στην ενημέρωση 
που δέχονται από τους συναδέλφους μας, εναντιώνονται, αρκετοί φτάνουν να 
καθυβρίζουν τους υπαλλήλους και όλα αυτά σε μια περίοδο με εξαιρετικό φόρτο εργασίας 
για τα ΚΕΠ, λόγω της συμμετοχής τους στην υλοποίηση του προγράμματος ΚΕΑ. 

 

 

 

 

http://www.efka.gov.gr/_faq/home.cfm
https://apps.ika.gr/ePensionsEfka/


 

 

                     Επειδή, δεν πρέπει να δημιουργείται σύγχυση στο κοινό, ούτε να βρίσκονται 
στην ανάγκη να διαχειρίζονται κρίσεις τα ΚΕΠ τις οποίες προκαλεί τρίτος φορέας 
υπερβαίνοντας τη δικαιοδοσία του και παρακάμπτοντας το εποπτεύον Υπουργείο, σας 
παρακαλούμε να ενεργήσετε τα δέοντα για την απόσυρση των ερωτήσεων και 
απαντήσεων ως προς τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συνταξιοδότησης 
των πολιτών μέσω ΚΕΠ από την προαναφερθείσα ιστοσελίδα του ΕφΚΑ.   

                     

                     Εν αναμονή θετικής ανταπόκρισής σας, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

              
 

Για το Δ.Σ. 
   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

 
ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 

 
 


