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ΟΔΗΓΙΕΣ
Η επιστολή πρέπει να κατατεθεί εις διπλούν στο ΟΑΕΕ και αφού πάρετε αριθμό .
πρωτοκόλλου, θα παραμείνει η μια στο ΟΑΕΕ και η δεύτερη θα πρέπει να σταλλεί με Fax ή
με e-mail ή ταχυδρομικά στο «ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» (αριθμός φαξ 210-7292129,
τηλ 2131306600) και θα πρέπει από εκεί να πάρετε αρι~μό πρωτοκόλλου και αριθμό
φακέλου. Στην συνέχεια θα στείλετε τους παραπάνω αριθμούς πρωτοκόλλου -φαΚέλου,
καθώς και το ονοματεπώνυμο σας, αριθμό τηλεφώνου, επάγγελμα και διεύθυνση J!!..
μήνυμα στα κάτωθι τηλέφωνα

6994708080 Χρύσα Θεοχαρίδου
6930775626 Ειρήνη Ραϋμόνδου

νο t' Ρ(( (ιJίf!..4ιtι i'

6945906044 Στέλλα Προύζου
ή στην διαχειρίστρια της ομάδας 6977959479 Ελένη Β.
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα'
του
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, κάτοικος

.......................................
. με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας

, οδός

, επάγγελμα/ιδιότητα
;

,

.

, ΑΤ

,

" δηλώνω όπ συναινώ στην κατάθεση της Εξώδικης Δήλωσης-Πρόσκλησης προς τον
ΟΑΕΕ και σε κάθε επόμενη δΙKασnκή ενέργεια κατά του ΟΑΕΕ, με τις οποίες
επιδιώκω τη διασφάλιση των ασφΈXΛισnKών
μου δικαιωμάτων, την προάσπιση της
περιουσίαςμσυ

ένανn κάθε Kαταχρησnκής εκτελεσnκής

ενέργειας του ΟΑΕΕ

εναντίον μου, καθώς και τη διαφύλαξη της προσωπικότητάς μου και την προστασία
κάθε έννομου συμφέροντός μου.
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ (από ΚΕΠ ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ Ι'ΜΗΜΑ)'
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Όνομα:

.

Επώνυμο:

.

Πατρώνυμο:

.

Α.Φ. Μ.: ...................................•

Δ/νση:

.

Τηλ:

.

e-mail:

.

Ημκαιτ.όπος:

.

Θέμα: Ο,Α:Ε.Εκαι χΡεώσΈις 1

Επιστολή
ο'

Από τότε που άρχισε οι οικονομική κρίση και μέχρι σήμερα έχω τόσο σημαντική mώση του τζlρoυ της επιxεlρησή
μου ώστε να μην μπορώ να ανταπεξέλθω στις ασΦαλιστικές εισΦορές του Ο.Α.Ε.Ε.,με απ?τέλεσμα την μη
ασΦάλισή μου από το εν λόγω ταμείο μέχρι και σήμερα. Το αποτέλεσμα είναι, να συσσωρευτούν πολλά χρέη για τα
οποία ο Ο.Α.Ε.Ε.συνεχίζει να με χρεώνει με τεράστια ποσά σε τόκους και αυξήσεις των μη Kας~βαλλoμένών
ασΦαλιστικών μου εισφορών.
'.: " "
.
Καιερωτώ λouτόν, γιατί με χρεώνει για παροχές που δεν έχω; Εγώ αδυνατώντας να ανταπεξέλθω στα ασφάλιστρα
δεν απαίτησα ποτέ για όλο αυτό το διάστημα βιβλιάριο υγεlας αλλά ούτε και καμία άλλη παροχή, γιιm όπως είχα
ρητά ενημερωθεί, αν δεν πληρώνεις δεν δικαιούσαι βιβλιdΡί.Ουγείας ούτε οποιεσδήποτε άλλες πίφοχές.
Φυσικά κατανοώ πως όλο αυτό είναι λογικό, αλλά γιατί εξqκολουθεί να με χρεώνει για υπηρεσίες που δεν έχω;
Από την στιγμή που δεν μου παρέχει κάτι γιατί συνεχίζω να υποχρεούμαι να πληρώνω; Μήπως όταν πληρώσω
αναδρομικά θα μου παρέχουν και «αναδρομική ιατροΦαρμακευτική κάλυψη»;
Ας διαγράψουν λouτόν τα χρόνια που χρωστάω στο εν λόγω ταμείο από τα συντάξιμα και ας μου δώσουν
αναλογικά το τι έχω πληρώσει! Και όταν αποκατασταθώ οικονομικά τότε σκοπεύω να συνεχίσω την εν λόγω
ασΦάλεια! Το να μου χρεώνουν παροχές που δεν μου προσΦέρουν είναι παράλογο! Παρακαλώ να εξετάσετε την
επιστρλή μου και να μου απαντήσετε σε εύλογο χρονικό διάστημα ..

Κοινοποίηση:
Α)συνήγορο του πολίτη
Β) Ο.Α.Ε.Ε.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
..................................
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