
 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ …………………..                  Αιθμ Πρωτοκ. 
 
κοινοποιηση 
 
Ο.Π.Ε.Κ.Α. 
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ: ……………………......    Αριθμ.Πρωτ:  
 
 

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΗ σύμφωνα με το αρ.13 παρ1&2 
 
Στοιχεία Προσφεύγοντος 
 

Επώνυμο: ……………………………………. 
 
Όνομα: …………………………………….......   

ΑΜΚΑ:……………………………………….…    

(1) Διεύθυνση:……………………………………. 

………………..……………………………......   

Τ.Κ. …………………………………….……...   

Τηλ. σταθερό:………………………………....  

Τηλ. κινητό: ………………………………......   

email: ………………………………………….   

         

(2) Στοιχεία άλλου προσώπου     

(για να επικοινωνήσει η αρμόδια Υπηρεσία 
του ΟΠΕΚΑ σε περίπτωση απουσίας μου)    

         

Επώνυμο:…………………………………......   

……………………………………………….…   

Όνομα:………………………………………...   

Τηλ. σταθερό:…………………………………     

Τηλ. κινητό:……………………………………             

Fax:……………………………………………..   

email:……………………………………………   

         

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ………… 

Κοινοποίηση προς  

ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ  ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΥ ΟΠΕΚΑ για μη έγκριση της αίτησης μου ένταξης μου 

στο ΚΕΑ από το ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ……………………….. 

Προσφεύγω στον ΟΠΕΚΑ κατά του Κοινοτικού Κέντρου του Δήμου …………………………του 

υπαλλήλου………….και της απόφασης του Προϊσταμένου  του Τμήματος να μην κατατεθεί η  αίτηση μου 

για το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης με την δικαιολογία επειδή είμαι διαζευγμένη και έχω το δικαίωμα 

της διατροφής για τα τέκνα μου που το πρωτοδικείο όρισε, διότι δεν φαίνεται στην Φορολογική μου Δήλωση 

ως εισόδημα αφού δεν λαμβάνω την διατροφή  που έχει επιδικαστεί. 



Παρανόμως ο υπάλληλος του Κοινοτικού Κέντρου και με την σύμφωνη απόφαση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος με  προτρέψανε να κινηθώ α. νομικά κατά του πρώην συζύγου με αγωγή αφού ήδη έχει 

επιδικαστεί η διατροφή αλλά δεν λαμβάνεται, οπότε νομικά είναι τελεσμένη αλλά πραγματικά δεν 

λαμβάνεται,  β. είτε να αποποιηθώ το δικαίωμα της διατροφής στο Πρωτοδικείο ώστε να προσκομίσω 

σχετικό δικαιολογητικό για να μου εγκριθεί η κατάθεση της αίτησης μου.  

Δήλωσα όλα τα εισοδήματα μου και πληρώ τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στον Ν.3359/2021 άρθρα 

3-9. Παρόλα αυτά επειδή στο αρ.6 παρ 1.1 υποπαρ.1.1α περίπτωση γγ καθώς και η 1.1.β περίπτωση γγ 

χρησιμοποιούνται καταχρηστικά και με δόλο από την υπηρεσία του Δήμου με σκοπό να μην ενταχθώ στο 

επίδομα φτώχειας ΚΕΑ, ενώ εγγράφως δεν μου δίνουν κανένα έγγραφο αλλά μόνο προφορικά με 

κατευθύνουν στις ως άνω πράξεις και αρνούνται την κατάθεση της έγκρισής μου για να αποδείξω πρώτα 

ότι δεν λαμβάνω την διατροφή. 

Οι πράξεις που με καθοδηγούν να προβώ είναι κατάφορα παράνομες αφού 

Α. πουθενά εντός της νομοθεσίας δεν αναφέρεται το παραμικρό για περιπτώσεις διατροφής που δεν 

λαμβάνονται με τις διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που το υποστηρίζουν. Οι παραπάνω περιπτώσεις και 

άρθρα του νόμου αναφέρονται καθαρά στα στοιχεία και τα δηλωθέντα από διασταυρώσεις. 

Β. Με οδηγούν σε αδικοπραξία που εφόσον στην περίπτωση α. έχει επιδικαστεί ήδη αλλά ο πατέρας δεν 

έχει προβεί στις καταβολές ουδέποτε και το διαζύγιο αναγράφει ΚΛΟΝΙΣΜΟΣ ΓΑΜΟΥ χωρίς κανένα  

έγγραφο που να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα λεγόμενα 

Γ. Με οδηγούν παρανόμως αναφορικά με την περίπτωση β. να αποποιηθώ την διατροφή που μόνο 

βάσης αυτής μπορεί να δικαιούνται τα παιδιά μου κι εγώ σύνταξη από χηρεία απαράβατο και 

νομοθετημένο δικαίωμα επίσης προφορικά χωρίς κανένα έγγραφο που να ισχυροποιήσει τα 

λεγόμενα των υπαλλήλων του Δήμου και τον Προϊστάμενο που συμφωνεί με την κατεύθυνση αυτή. 

Δ. Η Αίτηση του ΚΕΑ αποτελεί και ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και με αυτή δηλώνουμε υπεύθυνα τα 

όσα έχουμε δηλώσει ως πραγματικά και αληθή και ο νόμος έχει προβλέψει τα σχετικά στα άρθρα 10 έως 

και 12. 

Ε. Ο Σύλλογος Μονογονεϊκή Οικογένεια και Γυναίκα όπου και απευθύνθηκα για τα δικαιώματα μου με 

αίτημά του από τις 13.12.2021 απευθύνθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και θεμάτων Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, 

 ήρθε σε επικοινωνία με την Διευθύντρια του τμήματος που αφορά το ΚΕΑ και η Διευθύντρια κα Κανναβού 

ενημέρωσε ότι κανένας υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν έδωσε σε 

κανένα Κοινοτικό Κέντρο των Δήμων τέτοια κατεύθυνση, καθώς και ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να συμβαίνει  

κάτι τέτοιο διότι η αίτηση ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και απαγορεύεται εφόσον το δικαιούται ο αιτών. 

Ζ. Ενημέρωσα επίσης να καταθέσω στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου ……………….. Υπεύθυνη Δήλωση 

ότι δεν λαμβάνω ούτε έχω λάβει διατροφή αλλά δεν την δέχονται αφού έτσι κι αλλιώς η αίτηση ενέχει θέση 

υπεύθυνης δήλωσης. 

Η. Πρόκειται για επίδομα φτώχειας επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ενωση στον Προϋπολογισμό και η 

κατεύθυνση του Δήμου με βάζει σε έξοδα και σε δικαστήρια που όχι μόνο δεν μπορώ να στηρίξω αλλά δεν 

μπορώ να εξυπηρετήσω ούτε τις απαραίτητες βιοτικές ανάγκες. 

 



Για όλους τους ως άνω λόγους ζητώ να εγκριθεί η αίτηση μου για το ΚΕΑ, να μου καταβληθούν αναδρομικά 

τα καθυστερούμενα επιδόματα που δικαιούμουν και δικαιούμαι. 

Σε κάθε περίπτωση δέχομαι αφού δεν λαμβάνω την διατροφή που δικαιούμαι, ο ΟΠΕΚΑ ή και το κράτος, 

μπορούν να κινηθούν αυτεπάγγελτα κατά του πρώην συζύγου με έξοδα του κράτους ώστε να μην υπάρχει 

ευθύνη δική μου για ενδοοικογενειακή βία. 

Επιφυλάσσομε πάντως νόμιμου δικαιώματος μου. 
 

 …........…., .…./…../.20.…. 
     (τόπος) 
 

Ο/Η Προσφεύγ……. 
 
 

  (Υπογραφή) 
Συνημμένα: 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 
 

(1) Συμπληρώνεται η διεύθυνση  μόνιμης κατοικίας του προσφεύγοντος κατά το χρόνο υποβολής της προσφυγής. 
Εάν ο ενδιαφερόμενος αλλάξει διεύθυνση, μετά την υποβολή της προσφυγής υποχρεούται να το γνωστοποιήσει  
στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ. 
 

(2) Εάν ο ενδιαφερόμενος, επιθυμεί να ορίσει άλλο πρόσωπο προκειμένου σε περίπτωση απουσίας του η Υπηρεσία να μπορεί 
να επικοινωνήσει μαζί του σχετικά με την εξέταση της προσφυγής του, πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του προσώπου 
αυτού. Αν επιθυμεί να ορίσει πρόσωπο για να παραστεί και να τον εκπροσωπήσει κατά την εξέταση της προσφυγής του, το 
πρόσωπο αυτό πρέπει να έχει εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο.  

(3) Συμπληρώνεται το Τμήμα και η Διεύθυνση του ΟΠΕΚΑ που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση και η παροχή στην 
οποία αναφέρεται (ανασφάλιστου υπερήλικα, οικονομικής ενίσχυσης, επιδόματος αναπηρίας, οικογενειακού επιδόματος). 

 

(4) Αναφέρονται έγγραφα στοιχεία (εφόσον συνυποβάλλονται). 


