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1. Εισαγωγή / Περιγραφή Αντικειμένου Παραπόνων 

 

 
Κατά το έτος 2021, δεχθήκαμε σημαντικό αριθμό παραπόνων/καταγγελιών ηλικιωμένων 

συμπολιτών μας, τα οποία στρέφονταν κατά των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (εν 

τοις εφεξής «ΥΚΑ», ή «η εμπλεκόμενη υπηρεσία») και είχαν κοινό αντικείμενο τη μεγάλη 

καθυστέρηση που παρατηρείται στη διεκπεραίωση των αιτήσεων για καταβολή κοινωνικής 

σύνταξης αλλά και την έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ αιτητών και ΥΚΑ, λόγω παράλειψης 

των ΥΚΑ να ενημερώνουν τους αιτητές για την πρόοδο/εξέλιξη της υπόθεσής τους. 

 

Στην παρούσα Έκθεση γίνεται αναφορά στις δεκατρείς (13) ακόλουθες υποθέσεις: 

 

Παράπονο με αρ. Α/Π 161/2021 από τον κ. ΧΧΧΧΧ (ΑΚΑ ΧΧΧΧΧ) 

 

Το παράπονο αφορά την καθυστέρηση εξέτασης αίτησης για κοινωνική σύνταξη, που ο 

παραπονούμενος υπέβαλε στις 6 Μαρτίου 2020, η οποία εκκρεμεί, σύμφωνα με τους 

ισχυρισμούς του, μέχρι σήμερα, παρόλο που έχουν περάσει περίπου δύο χρόνια από την 

ημέρα υποβολή της αίτησης. Σύμφωνα με όσα ο παραπονούμενος ανέφερε, διαμένει στην 

Κύπρο από το 1991, ήταν άνεργος για μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ του 2009 και του 

2018 και ότι η αίτησή του για κοινωνική σύνταξη υποβλήθηκε τρείς μήνες πριν την 

συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του. 

 

Παράπονο με αρ. Α/Π 504/2021 από την κ. ΧΧΧΧΧ (ΑΚΑ ΧΧΧΧΧ) 

 

Το παράπονο αφορούσε καθυστέρηση και έλλειψη επικοινωνίας που παρατηρείται στην 

εξέταση της αίτησής της για παροχή κοινωνικής σύνταξης, η οποία υποβλήθηκε στις 12 

Απριλίου 2019 και εκκρεμεί, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, μέχρι σήμερα, παρόλο 

που έχουν περάσει περίπου τρία χρόνια από την ημέρα υποβολή της αίτησης. Η ίδια έχει 

ζήσει στο εξωτερικό και έχει προσκομίσει στις ΥΚΑ έγγραφο που να πιστοποιεί ότι δεν 

λαμβάνει οποιοδήποτε ποσό εχτός Κύπρου. Σημειώνει, επίσης, ότι είχε λάβει επιστολή στο 

παρελθόν από τις ΥΚΑ, ενημερώνοντάς ότι η αίτηση είχε παραληφθεί και ότι έπρεπε να 

υποβληθούν ορισμένα πιστοποιητικά για να καταστεί δυνατή η εξέτασή της, τα οποία 

υπέβαλε στη συνέχεια. 
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Παράπονο με αρ. Α/Π 711/2021 από τον Κ. ΧΧΧΧΧ (ΑΔΤ ΧΧΧΧΧ) 

 

Ο δικηγόρος του παραπονούμενου ανέφερε ότι η αίτηση για παροχή κοινωνικής σύνταξης 

υποβλήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2019, και, ότι, στις 4 Αυγούστου 2020, ο 

παραπονούμενος ενημερώθηκε ότι η αίτησή του είχε παραληφθεί και ότι έπρεπε να 

υποβληθούν ορισμένα πιστοποιητικά για να καταστεί δυνατή η εξέτασή της. Με επιστολή 

του ημερ. 26/10/2020, ο δικηγόρος υπέβαλε τα εν λόγω πιστοποιητικά, αλλά δεν έχει, 

ακόμα, ενημερωθεί για την πορεία της αίτησης του πελάτη του, παρόλο που έχουν 

περάσει περίπου δυόμισι χρόνια από την ημέρα υποβολή της αίτησης. 

 

Παράπονο με αρ. Α/Π 992/2021 από την κ. ΧΧΧΧΧ (ΑΔΤ ΧΧΧΧΧ) 

 

Το παράπονο αφορά την καθυστέρηση εξέτασης αίτησης για κοινωνική σύνταξη, που η 

παραπονούμενη υπέβαλε στις 06/06/2019, η οποία εκκρεμεί, σύμφωνα με τους 

ισχυρισμούς της, μέχρι σήμερα, παρόλο που έχουν περάσει περίπου δυόμισι χρόνια από 

την ημέρα υποβολή της αίτησης. Η παραπονούμενη αναφέρει επίσης ότι ήταν κάτοικος 

Αγγλίας μέχρι τα 25 της χρόνια και εκ τότε ζει μόνιμα στην Κύπρο. Επίσης αναφέρει ότι 

έχει αποστείλει δύο φορές έγγραφα από τον αρμόδιο φορέα της Αγγλίας που πιστοποιούν 

ότι δεν λαμβάνει οποιοδήποτε ποσό από την Αγγλία. Τέλος υποστηρίζει ότι, παρόλο που 

έχει προσπαθήσει επανειλημμένα να επικοινωνήσει με τις ΥΚΑ, δεν έχει λάβει 

οποιανδήποτε απάντηση. 

 

Παράπονο με αρ. Α/Π 1548/2021 από τον κ. ΧΧΧΧΧ (ΑΚΑ ΧΧΧΧΧ) 

 

Το παράπονο αφορούσε καθυστέρηση στην εξέταση της αίτησής του για παροχή 

κοινωνικής σύνταξης. Ο παραπονούμενος ισχυρίζεται ότι η αίτησή του υποβλήθηκε στις 27 

Νοεμβρίου 2018, και, ότι, στις 7 Ιανουαρίου 2019, ενημερώθηκε από τις ΥΚΑ, ότι η αίτησή 

του είχε παραληφθεί και ότι έπρεπε να υποβληθούν ορισμένα πιστοποιητικά για να 

καταστεί δυνατή η εξέτασή της. Στην συνέχεια, ο κ. ΧΧΧΧΧ υπέβαλε τα εν λόγω 

πιστοποιητικά, αλλά δεν έχει, ακόμα, ενημερωθεί για την έκβαση της εξέτασης της 

αίτησής του, παρόλο που έχουν περάσει περίπου τριάμισι χρόνια από την ημέρα υποβολή 

της αίτησης. 
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Παράπονο με αρ. Α/Π 1821/2021 από την κ. ΧΧΧΧΧ (ΑΔΤ ΧΧΧΧΧ) 

 

Το παράπονο αφορά την καθυστέρηση εξέτασης αίτησης για κοινωνική σύνταξη, που η 

παραπονούμενη υπέβαλε τον Φεβρουάριο του 2020, η οποία εκκρεμεί, σύμφωνα με τους 

ισχυρισμούς της, μέχρι σήμερα, παρόλο που έχουν περάσει περίπου τρία χρόνια από την 

ημέρα υποβολή της αίτησης. Τον Αύγουστο του 2020, οι ΥΚΑ επικοινώνησαν, όπως 

υποστηρίχθηκε, με την παραπονούμενη ζητώντας περαιτέρω στοιχεία τα οποία η ίδια 

προσκόμισε. Η παραπονούμενη έχει ζήσει στην Σαουδική Αραβία και στα Αραβικά Εμιράτα 

και υποστηρίζει ότι δεν έχει εργαστεί ποτέ σε καμία από τις προαναφερθείσες χώρες. 

 

Παράπονο με αρ. Α/Π 2078/2021 από την κ. ΧΧΧΧΧ (ΑΚΑ ΧΧΧΧΧ) 

 

Το παράπονο αφορά την καθυστέρηση εξέτασης αίτησης για κοινωνική σύνταξη, που η 

παραπονούμενη υπέβαλε το 2019, η οποία εκκρεμεί, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, 

μέχρι σήμερα, παρόλο που έχουν περάσει περίπου τρία χρόνια από την ημέρα υποβολή 

της αίτησης. Οι ΥΚΑ επικοινώνησαν, όπως υποστηρίχθηκε, με την παραπονούμενη 

ζητώντας περαιτέρω στοιχεία τα οποία η ίδια προσκόμισε. Η παραπονούμενη έχει ζήσει 

στην Γεωργία και στην Ελλάδα και υποστηρίζει ότι δεν έχει εργαστεί ποτέ σε καμία από 

τις προαναφερθείσες χώρες (έχει προσκομίσει στις ΥΚΑ έγγραφο που να πιστοποιεί ότι δεν 

λαμβάνει οποιοδήποτε ποσό από Γεωργία). 

 

Παράπονο με αρ. Α/Π 2140/2021 από την κ. ΧΧΧΧΧ (ΑΚΑ ΧΧΧΧΧ) 

 

Το παράπονο αφορά στην καθυστέρηση στην εξέταση της αίτησής για παροχή κοινωνικής 

σύνταξης. Η ίδια αναφέρει ότι η αίτησή της υποβλήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2020 και, ότι, 

στις 18 Απριλίου 2021, ενημερώθηκε από τις ΥΚΑ, ότι η αίτησή της είχε παραληφθεί και 

ότι έπρεπε να υποβληθούν ορισμένα πιστοποιητικά για να καταστεί δυνατή η εξέτασή της. 

Στην συνέχεια, υπέβαλε τα εν λόγω πιστοποιητικά, αλλά δεν έχει, ακόμα, ενημερωθεί για 

την έκβαση της εξέτασης της αίτησής της, παρόλο που έχει περάσει περίπου ενάμισι 

χρόνος από την ημέρα υποβολή της αίτησης. 

 

Παράπονο με αρ. Α/Π 2296/2021 από τον κ. ΧΧΧΧΧ (ΑΚΑ ΧΧΧΧΧ) 

 

Ο παραπονούμενος υπέβαλε αίτηση για παροχή κοινωνικής σύνταξης στις 21 Ιουλίου 2020 

και, αναφέρει ότι, στις 27 Ιουνίου 2021, ενημερώθηκε από τις ΥΚΑ, ότι η αίτησή του είχε 
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παραληφθεί και ότι έπρεπε να υποβληθούν ορισμένα πιστοποιητικά για να καταστεί 

δυνατή η εξέτασή της. Ο παραπονούμενος σημειώνει ότι υπέβαλε τα εν λόγω 

πιστοποιητικά, αλλά δεν έχει, ακόμα, ενημερωθεί για την έκβαση της εξέτασης της 

αίτησής του, παρόλο που έχει περάσει περίπου ενάμισι χρόνος από την ημέρα υποβολή 

της αίτησης, και ότι στο παρελθόν, είχε υποβάλει και αίτηση για παροχή θεσμοθετημένης 

σύνταξης, η οποία απορρίφθηκε, λόγω χαμηλών ασφαλιστέων αποδοχών. 

 

Παράπονο με αρ. Α/Π 2404/2021 από την κ. ΧΧΧΧΧ (ΑΚΑ ΧΧΧΧΧ) 

 

Το παράπονο αφορούσε καθυστέρηση στην εξέταση της αίτησής της για παροχή 

κοινωνικής σύνταξης. Η παραπονούμενη ανέφερε ότι υπέβαλε την αίτησή της το 2019, και 

ότι όλες οι προσπάθειές της για να πληροφορηθεί για την πορεία και το χρόνο 

διεκπεραίωσής της, απέβησαν άκαρπες, παρόλο που έχουν περάσει περίπου τρία χρόνια 

από την ημέρα υποβολή της αίτησης. Σημειώνει, επίσης, ότι είχε λάβει επιστολή στο 

παρελθόν από τις ΥΚΑ, ενημερώνοντάς την ότι η αίτηση είχε παραληφθεί και ότι έπρεπε 

να υποβληθούν ορισμένα πιστοποιητικά για να καταστεί δυνατή η εξέτασή της, τα οποία 

υπέβαλε στη συνέχεια. 

 

Παράπονο με αρ. Α/Π 2481/2021 από την κ. ΧΧΧΧΧ (ARC ΧΧΧΧΧ) 

 

Το παράπονο αφορά την καθυστέρηση εξέτασης αίτησης για κοινωνική σύνταξη, που η 

παραπονούμενη υπέβαλε στις 27/02/2020, η οποία εκκρεμεί, σύμφωνα με τους 

ισχυρισμούς της, μέχρι σήμερα, παρόλο που έχουν περάσει περίπου δύο χρόνια από την 

ημέρα υποβολή της αίτησης. Η παραπονούμενη αναφέρει ότι έχει ζήσει στην Γεωργία. 

Τέλος υποστηρίζει ότι, παρόλο που έχει προσπαθήσει επανειλημμένα να επικοινωνήσει με 

τις ΥΚΑ, δεν έχει λάβει οποιανδήποτε απάντηση. 

 

Παράπονο με αρ. Α/Π 2562/2021 από την κ. ΧΧΧΧΧ (Α.Κ.Α. ΧΧΧΧΧ) 

 

Το παράπονο αφορά την καθυστέρηση εξέτασης αίτησης για κοινωνική σύνταξη, που η 

παραπονούμενη υπέβαλε στις 27/07/2017, η οποία εκκρεμεί, σύμφωνα με τους 

ισχυρισμούς της, μέχρι σήμερα, παρόλο που έχουν περάσει περίπου τεσσερισήμισι χρόνια 

από την ημέρα υποβολή της αίτησης. Οι ΥΚΑ επικοινώνησαν, όπως υποστηρίχθηκε, με την 

παραπονούμενη ζητώντας περαιτέρω στοιχεία τα οποία η ίδια προσκόμισε. Η 

παραπονούμενη αναφέρει ότι έχει ζήσει στην Ελλάδα και ότι έχει προσκομίσει στις ΥΚΑ 
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έγγραφο που να πιστοποιεί ότι δεν λαμβάνει οποιοδήποτε ποσό από Ελλάδα. Τέλος 

υποστηρίζει ότι, παρόλο που έχει προσπαθήσει επανειλημμένα να επικοινωνήσει με τις 

ΥΚΑ, δεν έχει λάβει οποιανδήποτε απάντηση. 

 

 

2. Νομικό Πλαίσιο 

 

(1) Η καταβολή κοινωνικής σύνταξης διέπεται από τους περί Χορήγησης Κοινωνικής 

Σύνταξης Νόμους του 1995 -2012 (Ν.25(Ι)95, όπως τροποποιήθηκε). 

 

(2) Σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 3 των εν λόγω Νόμων, δικαιούχος κοινωνικής 

σύνταξης είναι πρόσωπο τo οποίo: 

 

(α)  συμπλήρωσε την ηλικία των 65 ετών, 

 

(β)  με τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής ή μετέπειτα, ικανοποιεί τις προϋποθέσεις 

διαμονής όπως καθορίζονται στο εδάφιο (2) και 

 

(γ) δεν δικαιούται σύνταξη ή άλλη παρόμοια πληρωμή από οποιαδήποτε πηγή της 

οποίας το μηνιαίο ύψος είναι τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο από το μηνιαίο ύψος 

της κοινωνικής σύνταξης, όπως καθορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 των 

ίδιων Νόμων. 

 

(3) Στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 3 των ίδιων Νόμων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις 

διαμονής οι οποίες είναι: 

 

3.-(2) (α) Νόμιμη διαμονή στην Κύπρο για συνολική περίοδο 20 τουλάχιστον χρόνων 

από την ημερομηνία από την οποία ο αιτητής έχει συμπληρώσει την ηλικία 

των 40 χρόνων, ή 

 

(β) Νόμιμη διαμονή στην Κύπρο για συνολική περίοδο 35 χρόνων από την 

ημερομηνία από την οποία ο αιτητής έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 

χρόνων. 

 

3.-(3)  Για σκοπούς, υπολογισμούς της περιόδου διαμονής όπως καθορίζεται στο 
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εδάφιο (2), οποιαδήποτε περίοδος απουσίας από την Κύπρο για χρονικό 

διάστημα μικρότερο των δύο μηνών, σε οποιοδήποτε ημερολογιακό χρόνο, 

θα θεωρείται ως περίοδος διαμονής στην Κύπρο. 

 

(4) Σύμφωνα με το άρθρο 5 των ίδιων Νόμων, «Η πληρωμή κοινωνικής σύνταξης αρχίζει 

την πρώτη του μήνα που έπεται του μήνα μέσα στον οποίο αποκτάται το δικαίωμα 

σύνταξης και τερματίζεται την τελευταία ημέρα του μήνα μέσα στον οποίο το εν λόγω 

δικαίωμα παύει.» 

 

(5) Στα εδάφια (1), (2) και (3) του άρθρου 6, το οποίο φέρει επικεφαλίδα «Αιτήσεις και 

προθεσμία υποβολής», αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 

(1) «Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση κοινωνικής σύνταξης σ' οποιοδήποτε 

πρόσωπο είναι η από μέρους του υποβολή αιτήσεως στον τύπο που εγκρίνει για 

το σκοπό αυτό ο Διευθυντής.  Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα 

δικαιολογητικά και τα στοιχεία που ο Διευθυντής θεωρεί αναγκαία για την 

εξέταση της. 

 

(2) Κάθε αίτηση για χορήγηση κοινωνικής σύνταξης υποβάλλεται το αργότερο μέσα 

σε τρεις μήνες από την ημέρα που αποκτάται δικαίωμα για σύνταξη. 

 

(3) Παράλειψη υποβολής αιτήσεως μέσα στην προθεσμία που ορίζει το εδάφιο 2 

συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος στη σύνταξη για οποιοδήποτε μήνα πέρα 

από τους τρεις μήνες που προηγούνται εκείνου μέσα στον οποίο υποβλήθηκε η 

αίτηση. Αν ο αιτητής ικανοποιήσει το Διευθυντή ότι η καθυστέρηση στην υποβολή 

της αίτησης οφειλόταν σ' εύλογη αιτία, ο Διευθυντής δύναται κατά την κρίση του 

να χορηγήσει σύνταξη αναδρομικά για περίοδο μέχρι και δώδεκα μήνες από το 

μήνα μέσα στον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση». 

 

(6) Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 5 των ίδιων Νόμων, σε περίπτωση έγκρισης μίας αίτησης, 

η  πληρωμή κοινωνικής σύνταξης αρχίζει την πρώτη του μήνα που έπεται του μήνα 

μέσα στον οποίο αποκτάται το δικαίωμα σύνταξης.  Σε αντίθετη περίπτωση, όταν, 

δηλαδή, μία αίτηση απορρίπτεται εν όλω ή εν μέρει, η εμπλεκόμενη υπηρεσία οφείλει 

να αποστέλλει στον αιτητή, μέσα σε δέκα ημέρες, γραπτή γνωστοποίηση της 

απόρριψης, δίνοντας και τους λόγους της απόρριψης (βλ. εδάφιο (3) του άρθρου 8 των 
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ίδιων Νόμων). 

 

 

4. Διαπιστώσεις 

 

(1) Από τις περιγραφές των παραπόνων διαφαίνεται ότι τα κοινά χαρακτηριστικά των εν 

λόγω παραπόνων είναι πως: 

 

- Αφορούν αιτήσεις για καταβολή κοινωνικής σύνταξης και όχι 

θεσμοθετημένης. 

 

- Αφορούν περιπτώσεις στις οποίες οι αιτητές αναμένουν απάντηση για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. 

 

- Αφορούν ηλικιωμένα άτομα τα οποία φαίνεται, εκ πρώτης όψεως, να μην 

λαμβάνουν σύνταξη από άλλη πηγή (εξ ου και η υποβολή αίτησης). 

 

- Αφορούν περιπτώσεις στις οποίες ζητήθηκαν περαιτέρω στοιχεία από τους 

αιτητές, τα οποία προσκόμισαν, χωρίς όμως οι ΥΚΑ να επανέλθουν. 

 

- Αφορούν περιπτώσεις, όπου οι αιτητές έζησαν ή/και εργάστηκαν στο 

εξωτερικό. 

 

 

(2) Στις περισσότερες περιπτώσεις οι αιτητές/αιτήτριες είναι άτομα τα οποία θα μπορούσαν 

να χαρακτηριστούν ως ευάλωτα υπό την έννοια ότι είναι υπερήλικα ή/και δυνατόν να 

μην έχουν άλλους πόρους εισοδήματος προς κάλυψη των αναγκών τους.   

 

(3) Το κράτος έκρινε ότι για λόγους αξιοπρεπούς διαβίωσης θα παρέχεται, σε όσους δεν 

πληρούν τα κριτήρια για εξασφάλιση άλλης σύνταξης, κοινωνική σύνταξη, για 

διασφάλιση ενός ελάχιστου εισοδήματος για κάλυψη των βασικών αναγκών κατά τη 

συνταξιοδότηση. Αυτή η υπέρμετρη καθυστέρηση που παρατηρείται στην εξέταση των 

αιτήσεων, που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνει μέχρι και τα τέσσερα και πλέον χρόνια, 

στερεί από τους αιτητές το δικαίωμα μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης και εξουδετερώνει 

τον σκοπό της παροχής της κοινωνικής σύνταξης. 
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(4) Παρότι οι ΥΚΑ ακολουθούν μια πολύ χρήσιμη πρακτική για σκοπούς ενημέρωσης των 

αιτητών για τις αιτήσεις που αφορούν τις παροχές (επιδόματα, βοηθήματα, συντάξεις) 

που καταβάλλουν αναρτώντας στην ιστοσελίδα τους, σε τακτά χρονικά διαστήματα, 

πληροφορίες για τη σειρά και το χρόνο εξέτασης των αιτήσεων, (σε πιο πρόσφατη 

τέτοια ενημέρωση, ημερ. 3 Μαρτίου 2022, αναφέρεται ότι σε σχέση με την κοινωνική 

σύνταξη εξετάζονταν «παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν 

δικαίωμα για κοινωνική σύνταξη τον Ιούλιο και Αύγουστο του 2021)», εντούτοις ΟΛΕΣ 

οι αιτήσεις στις οποίες γίνεται αναφορά στον συνημμένο Πίνακα υποβλήθηκαν πριν τον 

Ιούλιο του 2021 και οι αιτητές, παρόλο που, όπως σημειώνουν, έχουν αποκτήσει 

δικαίωμα για κοινωνική σύνταξη, δεν έχουν λάβει, ακόμα, ενημέρωση για την έκβαση 

της εξέτασης της αίτησής τους. 

 

(5) Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.(5) της παρούσας Έκθεσης, το άρθρο 6(2) των 

περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμων, επιβάλλει αυστηρή προθεσμία  για την 

υποβολή αίτησης από τον αιτητή / την αιτήτρια (τρείς μήνες από την ημέρα αποκτησης 

του δικαιώματος) και προνοεί ότι αν η αίτηση δεν υποβληθεί εντός της προθεσμίας 

αυτής, ο αιτητής / η αιτήτρια χάνει το δικαίωμα στη σύνταξη για οποιοδήποτε μήνα 

πέρα από τους τρεις μήνες που προηγούνται εκείνου μέσα στον οποίο υποβλήθηκε η 

αίτηση.  

 

Κατανοώ, βεβαίως, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαδικασία ελέγχου των στοιχείων 

της αίτησης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην πλήρωση της προϋπόθεσης της νόμιμης 

διαμονής στην Κύπρο για συνολική περίοδο 20 ή 35, τουλάχιστον, ετών – ανάλογα με 

την περίπτωση - (βλ. παρ. 2.(3) πιο πάνω), είναι χρονοβόρα.  Οι ΥΚΑ ζητούν συχνά 

συμπληρωματικά στοιχεία από τους αιτητές / τις αιτήτριες, τα οποία υποβάλλονται, 

κατά κανόνα, σε σχετικά σύντομο διάστημα.   

 

Αυτό έγινε, τουλάχιστον, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των παραπονουμένων, στις 

υποθέσεις στις οποίες γίνεται αναφορά στην παρούσα Έκθεση.  Σε αρκετές, όμως, 

περιπτώσεις απαιτείται και η εξασφάλιση στοιχείων από χώρες του εξωτερικού στις 

οποίες διέμενε στο παρελθόν ο αιτητής / η αιτήτρια.  Αναγνωρίζω ότι η τελευταία αυτή 

διαδικασία μπορεί να δημιουργήσει καθυστερήσεις, οι οποίες μπορούν να 

δικαιολογηθούν ως ένα σημείο, αλλά όπως διαφαίνεται από τις περιπτώσεις που 

τέθηκαν ενώπιον μου, η καθυστέρηση αυτή φαίνεται να είναι υπέρμετρη.  
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Σε τέτοιες περιπτώσεις, όμως, που απαιτείται ενδελεχής έλεγχος και χρειάζεται 

περισσότερος χρόνος, η εμπλεκόμενη υπηρεσία οφείλει αφενός να διατηρεί τακτική 

επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς των άλλων χωρών για τις υποθέσεις των αιτητών 

και αφετέρου οφείλει να τηρεί τους αιτητές ενήμερους για την πρόοδο της αίτησής 

τους και για τους λόγους της όποιας καθυστέρησης. 

 

(6) Στις επιστολές παραπόνου τους, οι παραπονούμενοι συχνά εκφράζουν τη δυσαρέσκειά 

τους για την έλλειψη ενημέρωσης που έχουν και τονίζουν ότι και οι προσπάθειές τους 

για να επικοινωνήσουν με τις ΥΚΑ δεν έχουν αποτέλεσμα, καθότι οι κατ΄ ιδίαν 

συναντήσεις με τους αρμόδιους λειτουργούς των ΥΚΑ είναι σχεδόν αδύνατο να 

πραγματοποιηθούν, ενώ τόσο τα τηλεφωνήματά τους, όσο και οι επιστολές και τα 

ηλεκτρονικά μηνύματα που στέλνουν στις ΥΚΑ, παραμένουν, συνήθως, 

αναπάντητες/τα.   

 
 

5. Εισηγήσεις 

 

Επειδή οι κοινωνικές συντάξεις δημιουργήθηκαν ακριβώς για στήριξη της αξιοπρεπούς 

διαβίωσης των προσώπων που δε έχουν αλλά εισοδήματα, παρότι δεν είχαν 

οποιαδήποτε συνεισφορά στα ταμεία του κράτους στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής ,θα 

πρέπει να μην υπάρχει τόση καθυστέρηση που ουσιαστικά να αποδυναμώνει την οποία 

προσπάθεια κοινωνικής στήριξης και αξιοπρεπούς διαβίωσης. 

 

Η εισηγήσεις μου, συνεπώς, προς τη Διευθύντρια είναι όπως προβεί σε ενέργειες που 

αποσκοπούν: 

 

- στη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης της εξέτασης των αιτήσεων, εξετάζοντας την 

δυνατότητα αξιοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών, 

 

- στη δημιουργία ενός μηχανισμού επικοινωνίας με τρίτες χώρες για άμεση εξασφάλιση 

στοιχείων από χώρες του εξωτερικού, 

 

- στη βελτίωση του επιπέδου επικοινωνίας/ενημέρωσης των αιτητών σε όλα τα στάδια 

της διαδικασίας της εξέτασης των αιτήσεων, (περιλαμβανομένων του σταδίου της 
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γνωστοποίησης παραλαβής της αίτησης και του σταδίου της αναμονής λήψης 

πληροφοριών από άλλες υπηρεσίες). 

  

Πάγια θέση του Γραφείου μου είναι ότι οι αιτήσεις για καταβολή συντάξεων και επιδομάτων 

πρέπει να διεκπεραιώνονται το συντομότερο δυνατόν, όχι μόνο επειδή η υπέρμετρη 

καθυστέρηση συνιστά στοιχείο κακοδιοίκησης, αλλά και επειδή οι αιτητές είναι άτομα τα 

οποία προσβλέπουν στην έγκαιρη λήψη τους για να καλύψουν τις οικονομικές τους 

ανάγκες.   

 

Σημειώνεται δε το γεγονός πως εφόσον οι ΥΚΑ έχουν ήδη προβεί σε ενέργειες προς την 

κατεύθυνση της αξιοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών με την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων 

(π.χ. για επιδόματα ασθενείας και, όπως έχει ανακοινωθεί, στο αμέσως επόμενο χρονικό 

διάστημα, για επιδόματα μητρότητας και ανεργίας) με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωσή 

τους, θα μπορούν να συμπεριλάβουν και την κοινωνική σύνταξη κατά τον ίδιο τρόπο. 

 

Η παρούσα Έκθεση υποβάλλεται στη Διευθύντρια της ΥΚΑ, και κοινοποιείται στην Υπουργό 

και στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

για ενημέρωσή τους.  

 

 

 

Μαρία Στυλιανού - Λοττίδη 

Επίτροπος Διοικήσεως και  

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
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