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Συνάντηση της ΑΓΣΣΕ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018, 15μελής αντιπροσωπεία της ΑΓΣΣΕ, του μοναδικού τριτοβάθμιου εκπροσώπου των συνταξιούχων της χώρας, επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ.
Προκόπη Παυλόπουλο και τον ενημέρωσε, τόσο για τα προβλήματα των συνταξιούχων, όσο
και για τις θέσεις της για αυτά.
Η ενημέρωση αφορούσε τόσο σε θέματα μείωσης συντάξεων , προβλήματα Υγείας, Φορολογίας, κόκκινων δανείων, όσο και σε θέματα οφειλών των συνταξιούχων σε Δημόσια Ταμεία και
ΔΕΗ.
Επίσης συζητήθηκαν θεσμικά θέματα της Συνομοσπονδίας.
Ο Πρόεδρος έδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία και μας υποσχέθηκε ότι θα προσπαθήσει για την επίλυση των προβλημάτων μας, στα πλαίσια πάντα των αρμοδιοτήτων του.
Η ΑΓΣΣΕ δεν θα πάψει να ενημερώνει και να αγωνίζεται για την επίλυση των προβλημάτων των
συνταξιούχων με όλους τους εμπλεκομένους με τα θέματα της (Κυβέρνηση , πολιτικά κόμματα,
κοινωνικούς φορείς).
Ελπίζουμε την ίδια ευαισθησία με τον Πρόεδρο να δείξει και ο Πρωθυπουργός της χώρας και να
μας καλέσει για διάλογο, κάτι που έχουμε ζητήσει από καιρό.
Επιτέλους σε αυτόν τον τόπο πρέπει να μάθουμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα και απλά και να καταλαβαινόμαστε.
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ΑΝΩΤΑΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Συμπαράσταση στους πληγέντες των καταστροφικών πυρκαγιών

Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. εκφράζει βαθιά θλίψη για τους συνανθρώπους μας που έχασαν τη
ζωή τους στις φονικές πυρκαγιές της Αττικής. Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των νεκρών, των αγνοουμένων ,των τραυματιών, αυτών που έχασαν σε
μια στιγμή τους κόπους μιας ζωής.
Εκφράζει επίσης την ευγνωμοσύνη της για τους εργαζόμενους Πυροσβέστες,
Διασώστες του ΕΚΑΒ, Υγειονομικό προσωπικό, Νοσοκομεία και κέντρα Υγείας,
Δημοτικούς και Περιφερειακούς Υπαλλήλους και όλους τους εθελοντές, οι οποίοι με αυταπάρνηση προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους στους πληγέντες.
Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. καλεί τους συνταξιούχους μέλη της να εκφράσουν την αλληλεγγύη
τους, να συνδράμουν με την εθελοντική προσφορά τους στους τόπους της καταστροφής και παράλληλα τις Ομοσπονδίες μέλη της να αναλάβουν και να συντονίσουν ανάλογες πρωτοβουλίες. Καλεί επίσης τα Διοικητικά Συμβούλια των
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Στις 24/9/2018 αντιπροσωπεία του Προεδρείου της ΑΓΣΣΕ, αποτελούμενη από
τον Πρόεδρο Γιάννη Ιορδανίδη , τον Αντιπρόεδρο Ευθ. Ρουσσιά, τον Γεν. Γραμματέα Πέτρο Βογιατζή και τον Οργανωτικό Γραμματέα Κων.Κοντούλη, επισκέφθηκε τον Διοικητή του ΕΦΚΑ κ.Σέμπο και συζήτησαν θέματα που αφορούν
τους συνταξιούχους της χώρας.
Η συζήτηση αφορούσε τις προσεχείς περικοπές των συντάξεων, τις καθυστερήσεις έκδοσης των οριστικών συντάξεων, τις συντάξεις του προσυνταξιοδοτικού, τις συντάξεις χηρείας, τα οικογενειακά επιδόματα και την παρακράτηση
των εισφορών των νέων συνταξιούχων και την απόδοσή τους στους Συλλόγους
τους, καθώς και την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων από τις κύριες συντάξεις.
Η συζήτηση έγινε σε θετικό κλίμα και ο Διοικητής ανταποκρίθηκε στα αιτήματα
μας .
Ως προς τις περικοπές, η θέση του Διοικητή είναι ταυτόσημη με της Κυβέρνησης, ότι καταβάλλεται δηλαδή μεγάλη προσπάθεια να αποφευχθούν.
Ως προς τις καθυστερήσεις έκδοσης των συντάξεων, ο Διοικητής μας ενημέρωσε ότι υπολείπονται προς έκδοση 40.000 συντάξεις ακόμα που αναμένεται μέχρι τέλος του έτους να έχουν εκδοθεί, ώστε από εκεί και πέρα να εκδίδονται οι
συντάξεις εντός τριμήνου.
Ως προς τις συντάξεις του προσυνταξιοδοτικού, μας ενημέρωσε ότι ξεπεράστηκαν κάποια προβλήματα που υπήρχαν και αναμένεται τώρα με ταχύ ρυθμό η
έκδοσή τους.
Για τις συντάξεις χηρείας και τα οικογενειακά επιδόματα δεν υπάρχει κάτι νέο.
Αναμένεται η τυχόν αντίδραση της Πολιτείας για την βελτίωση ή την κατάργηση
τους.
Τέλος για το θέμα των εισφορών των νέων συνταξιούχων προς τους Συλλόγους τους, η πάγια θέση του ΕΦΚΑ είναι να αρχίσει άμεσα η παρακράτηση και
απόδοσή τους στους Συλλόγους. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες οι οποίες αναμένεται να ρυθμιστούν σύντομα.
Η επικοινωνία της Συνομοσπονδίας με τον ΕΦΚΑ είναι σε καλό επίπεδο και
χαιρετίζουμε την στάση του Διοικητή του για την επίλυση τυχόν προβλημάτων
που παρουσιάζονται κατά καιρούς.
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ΕΟΠΥΥ: Νέες e-υπηρεσίες από τις 3 Σεπτεμβρίου
Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018 15:09

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προσφέρει από την ερχόμενη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Οργανισμού και την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των πολιτών.
Αφορούν χιλιάδες ασθενείς, οι οποίοι, προκειμένου να λάβουν έγκριση χορήγησης και αποζημίωσης
παροχών και υπηρεσιών υψηλού κόστους, απευθύνονται σε ειδικές επιτροπές και στο Ανώτατο
Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ) του ΕΟΠΥΥ.
Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου ενεργοποιείται το ηλεκτρονικό ΑΥΣ, με το οποίο επιταχύνονται οι διαδικασίες έγκρισης των αιτημάτων πολιτών για την αποζημίωσή τους και μηδενίζεται παράλληλα η ταλαιπωρία τους, καθώς πλέον δεν απαιτείται φυσική παρουσία τους στις
περιφερειακές διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ. Ενδεικτικό είναι ότι το ΑΥΣ κάθε χρόνο δέχεται περισσότερα
από 10.000 αιτήματα από πολίτες.
Σήμερα, προκειμένου να λάβουν πρόσθετες παροχές ή αποζημίωση, οι πολίτες λαμβάνουν την ιατρική γνωμάτευση και στη συνέχεια καταθέτουν αίτηση στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση
(Πε.Δι.) ΕΟΠΥΥ. Στη συνέχεια, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά αποστέλλεται από την Πε.Δι. στο
ΑΥΣ, το οποίο συνεδριάζει και η απόφασή του κοινοποιείται στην Πε.Δι. για να ενημερωθεί ο πολίτης.
Στο εξής όλα τα αιτήματα θα κατευθύνονται και θα εξυπηρετούνται βάση μοναδικού Αριθμού Ηλεκτρονικής Γνωμάτευσης, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας και δεν θα παραλαμβάνονται χειρόγραφα. Τα αιτήματα θα αποστέλλονται στο ΑΥΣ, είτε από τον γνωματεύοντα γιατρό, είτε από συμβεβλημένο πάροχο υγείας.
Η εφαρμογή βρίσκεται στο site του ΕΟΠΥΥ και θα είναι διαθέσιμη σε πιστοποιημένους χρήστες, οι
οποίοι διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης, όπως γιατροί και συμβεβλημένοι πάροχοι υγείας. Κάθε αίτημα θα αποστέλλεται μοναδικά και θα υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης για την εξέλιξη του αιτήματος με τις αντίστοιχες ημερομηνίες των ενεργειών και ταυτόχρονη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων. Μάλιστα, κάθε γνωμάτευση που έχει εγκριθεί θα μπορεί να εκτελεστεί σε πραγματικό
χρόνο από τον πάροχο.
Επιπλέον, στο site του ΕΟΠΥΥ παρέχεται από 3/9 η δυνατότητα στον πολίτη να υποβάλλει το αίτημά του και να ενημερώνεται για την εξέλιξή του, κάνοντας χρήση του ηλεκτρονικού Ασφαλιστικού
Φακέλου Υγείας του. Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής ο πολίτης έχει τη δυνατότητα:
1. Να ενημερωθεί ανά κατηγορία για όλες τις παροχές υγείας, τις οποίες έχει λάβει από τον ΕΟΠΥΥ
από το 2013 και στο εξής. Οι πληροφορίες εμφανίζονται στον χρόνο έκδοσης ή και εκτέλεσης από
τους συμβεβλημένους παρόχους υγείας, οι οποίοι είναι γιατροί, φαρμακεία, νοσοκομεία, ιδιωτικές
κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, πολυϊατρεία, θεραπευτήρια, μονάδες αιμοκάθαρσης, μονάδες αποκατάστασης, μονάδες αναπηρίας, πάροχοι υλικών κ.λπ.
2. Να εξάγει προσωπικές αναφορές (pdf) ανά κατηγορία παροχής, τις οποίες θα χρησιμοποιεί για
κάθε νόμιμη χρήση. Σε περιπτώσεις που ζητηθεί, θα μπορεί να λάβει σφραγίδα επικύρωσης σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ.
3. Να αποστείλει στον ΕΟΠΥΥ δήλωση εναντίωσης, σε περίπτωση που διαφωνεί ή δεν έχει λάβει
οποιαδήποτε δαπάνη η οποία εμφανίζεται στον φάκελο.
4. Να λάβει απαντήσεις στις δηλώσεις εναντίωσης που έχει πραγματοποιήσει (στην ενότητα
«Ενημερώσεις» του Κεντρικού Μενού) από τον ΕΟΠΥΥ.
Συνέχεια στην σελ.4
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Συνάντηση της ΑΓΣΣΕ με τους Προέδρους των Επιτροπών της Βουλής
Στις 25/9/2018 αντιπροσωπεία του Προεδρείου της ΑΓΣΣΕ, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο
Γιάννη Ιορδανίδη , τον Αντιπρόεδρο Ευθ. Ρουσιά, τον Γραμματέα Πέτρο Βογιατζή και τον Οργανωτικό Γραμματέα Κων.Κοντούλη, επισκέφθηκε την Βουλή και συζήτησαν θέματα που αφορούν
στους συνταξιούχους της χώρας με το Προεδρείο της Βουλής και ειδικότερα με τους κυρίους Μπαλαούρα Γεράσιμο (Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής), Κοζομπόλη Παναγιώτα
((Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 3ου Θερινού Τμήματος), Παπαδόπουλο Αθανάσιο (Πρόεδρο
Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων) και Συρίγο Αντώνη (Πρόεδρο Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης).
Η συζήτηση αφορούσε τις προσεχείς περικοπές των συντάξεων, τις καθυστερήσεις έκδοσης των
οριστικών συντάξεων, τις συντάξεις χηρείας, τα οικογενειακά επιδόματα και την επιστροφή των
παρανόμως παρακρατηθέντων από τις κύριες συντάξεις. Αναμένεται συνάντηση στο Υπουργείο
Εργασίας.
Επίσης συζητήθηκαν :
Θέματα Υγείας (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) .Αναμένεται συνάντηση με το Υπουργείο Υγείας.
Θέματα φορολογίας
Θέματα κόκκινων δανείων
Ρυθμίσεις δόσεων για την κάλυψη των
οφειλών των συνταξιούχων
Και τέλος θέματα θεσμικά της Συνομοσπονδίας
Η συζήτηση ήταν και χρήσιμη και εποικοδομητική και κινήθηκε σε πνεύμα κατανόησης. Πάντα ο διάλογος φέρνει αποτελέσματα όταν γίνεται καλόπιστα και ειλικρινά.

Συνέχεια απο σελ.3
5. Να πληροφορηθεί για όλες τις παροχές που αποδίδονται από τον ΕΟΠΥΥ.
Ηλεκτρονική Προέγκριση
Την ίδια ώρα, άλλη μία ηλεκτρονική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ βάζει τέλος στην ταλαιπωρία των ασθενών που
λαμβάνουν φάρμακα υψηλού κόστους. Στη χθεσινή συνεδρίαση του δσ του Οργανισμού συζητήθηκε η διαδικασία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης και αποφασίστηκε η αποζημίωση για περίπου 40 αιτήματα
γιατρών.
Με το νέο σύστημα μειώνεται ο χρόνος αναμονής για τη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους και δεν απαιτείται φυσική παρουσία τού ασθενή στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού, προκειμένου να υποβάλλουν αίτημα έγκρισης.
Η διαδικασία απλοποιείται και το αίτημα στέλνεται ηλεκτρονικά από τον γιατρό κατά τη συνταγογράφηση
του φαρμάκου. Η απάντηση λαμβάνεται ηλεκτρονικά, εκδίδεται η συνταγή, ενώ αυτόματα ενημερώνεται το
φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ που εξυπηρετεί τον ασθενή, προκειμένου το φάρμακο να είναι διαθέσιμο.
Η χορήγηση των φαρμάκων γίνεται δωρεάν, χωρίς καμία συμμετοχή των ασθενών.
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