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Αθήνα 
Αριθ.  Eσωτ. Πρωτ.: 76Α

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: Μ. Κουλαφέτη 
Τηλέφωνο: 2131516209
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. Δήμαρχο Κέας Κυκλάδων
            κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου
            e-mail: info@kea.gr

ΘΕΜΑ: Αίτημα ανάκλησης της απόφασης παύσης της ανταποκρίτριας του ΟΓΑ του 
Δήμου Κέας.

ΣXET.:  H με αρ. πρωτ. 1110/14-1-2022 Αναφορά.

    

Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς, με την οποία κατατέθηκε στη Βουλή από 
τον  Βουλευτή κ. Νίκο Συρμαλένιο η με αρ. πρωτ. 91/12-1-2022 επιστολή της  
Δημάρχου Κέας στην οποία εκφράζει το αίτημά της για την ανάκληση της απόφασης 
παύσης της ανταποκρίτριας του ΟΓΑ του Δήμου Κέας, επικαλούμενη την απόλυτη 
αναγκαιότητα συμβουλευτικής υποστήριξης των ηλικιωμένων αγροτών από τους 
ανταποκριτές λόγω μη εξοικείωσής τους με τις νέες τεχνολογίες, σας γνωρίζουμε τα 
εξής:

Α. Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν.4611/2019 (Α΄73) 
αντικαταστάθηκε η ρύθμιση της παραγράφου 4 του άρθρου 69Γ του ν.4387/2016 , με 
ισχύ από 23-1-2019, ως εξής: «4. Οι ανταποκριτές του ΟΓΑ που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου του ν.4169/1961(Α 81), συνεχίζουν να 
ασκούν τις αρμοδιότητες τους για θέματα ασφάλισης, συνταξιοδότησης και παροχών 
των προσώπων του άρθρου 40, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ΕΦΚΑ, μέχρι τη 
δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
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Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) και των Τοπικών 
Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Π.Δ. 8/2019 (Α΄8). 
Η αποζημίωση των εν λόγω οργάνων βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ.» 

Β. Με την αρ. πρωτ. 69146/16-9-2021 (4407 Β΄) απόφαση του Υφυπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίστηκε η 25η-10-2021 ως χρόνος έναρξης 
λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Ε΄ Ανατολικής Αττικής, με έδρα το Λαύριο.

Στη συνέχεια, με την αρ. πρωτ. 434569/29-10-2021 ( 5131 Β΄) απόφαση του 
Διοικητή του e-ΕΦΚΑ μεταφέρθηκε τμήμα της χωρικής αρμοδιότητας της Τοπικής 
Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Α΄ Κυκλάδων με έδρα την Ερμούπολη Σύρου και συγκεκριμένα οι 
Δήμοι Κέας και Κύθνου στην παραπάνω Τοπική Διεύθυνση Ε΄ Ανατολικής Αττικής με 
έδρα το Λαύριο.

Ως εκ τούτου, με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ως άνω Τοπικής 
Διεύθυνσης παύει να ασκεί τις αρμοδιότητες της η ανταποκρίτρια του Δήμου Κέας, 
όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, παύση που πραγματοποιήθηκε στις 
31/12/2021.

Τέλος, σημειώνεται ότι η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ καταβάλλει προσπάθεια 
ψηφιακού μετασχηματισμού του Φορέα με απώτερο σκοπό τη δημιουργία νέων 
δυνατοτήτων εξυπηρέτησης των πολιτών, διευρύνοντας τη χρήση σύγχρονων 
τεχνολογιών και αξιοποιώντας τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθεί η προσέλευση ασφαλισμένων και συνταξιούχων στα Υποκαταστήματα 
και να αποφευχθεί η ταλαιπωρία τους. 

                                                                              Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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