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Συνάντηση της ΑΓΣΣΕ στο Υπουργείο Εργασίας
Αντιπροσωπεία της ΑΓΣΣΕ, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Γιάννη Ιορδανίδη , τον Αντιπρόεδρο Ευθύμιο Ρουσιά, τον Γεν.Γραμματέα Πέτρο Βογιατζή, τον Οργανωτικό Γραμματέα Κων.Κοντούλη , τον Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα Δημ.Ανδρεαδάκη, το μέλος της Διοίκησης
Αλέξη Χριστοφιδάκη και τον Γενικό Γραμματέα του ΠΣΣ/Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ Αντώνη
Μπιρμπιλή, συναντήθηκε στις 9/10/2018 με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Έφη Αχτσιόγλου και παρουσία και του Υφυπουργού κ. Τάσου Πετρόπουλου συζήτησαν
όλα τα προβλήματα των συνταξιούχων της χώρας που αφορούν :







τις περικοπές συντάξεων και οικογενειακών επιδομάτων
τις συντάξεις χηρείας
την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων βάσει του Ν.4093
την καθυστέρηση έκδοσης κύριων και επικουρικών συντάξεων
την νομοθέτηση ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας σχετικά με τους συναδέλφους του προσυνταξιοδοτικού με 25 έτη που δεν έχουν το όριο ηλικίας
την καθιέρωση δόσεων για οφειλές των συνταξιούχων στο Δημόσιο και ΔΕΗ.
Η συνάντηση κινήθηκε σε καλό κλίμα και σύμφωνα με
τις θέσεις του Υπουργείου ως προς τις περικοπές μας
επιβεβαιώθηκε για μία ακόμα φορά ότι υπάρχει αισιοδοξία ότι δεν θα περικοπούν οι συντάξεις και τα οικογενειακά επιδόματα με νέο Νόμο.
Ως προς τις συντάξεις χηρείας μας τονίσθηκε ότι σύντομα θα υπάρξουν αλλαγές βελτιωμένες.
Ως προς τις καθυστερήσεις τονίσθηκε ότι απομένουν
40.000 κύριες συντάξεις και 95.000 επικουρικές και
αναμένεται μέχρι τέλος του έτους να ολοκληρωθούν οι
κύριες συντάξεις ενώ για τις επικουρικές θα ολοκληρωθούν στο α εξάμηνο του 2019.
Σχετικά για το θέμα του προσυνταξιοδοτικού ήδη προωθείται η σχετική Υπουργική απόφαση ενώ για το θέμα των δόσεων αντιμετωπίζεται θετικά.
Τέλος ,εκτός των άλλων ετέθηκαν και θεσμικά θέματα της Συνομοσπονδίας και αποφασίστηκε με διαφάνεια και νομιμότητα η διαχείριση και διανομή του ετήσιου αποθεματικού το οποίο
προέρχεται από μηνιαία παρακράτηση 0,20€ από τις συντάξεις βάσει του Ν.4387/2016 άρθρο
102.

Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. είναι σε ετοιμότητα και καλεί σε επαγρύπνηση όλους τους συνταξιούχους της χώρας
για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Σελίδα 2

Καταργείται από 1 Οκτωβρίου η προπληρωμή για γυαλιά οράσεως
Η διαδικασία χορήγησης και αποζημίωσης οπτικών ειδών – γυαλιών οράσεως
θα ισχύσει από την Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου, για τους δικαιούχους του Εθνικού
Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).
ΑΝΩΤΑΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ
(ΑΓΣΣΕ)
Βούλγαρη 1
& Πειραιώς
104 37 Αθήνα

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα οπτικά, ο οφθαλμίατρος εκδίδει την ηλεκτρονική γνωμάτευση και εκτυπώνει για τον πολίτη τη βεβαίωση πληρωμής,
η οποία αναγράφει τα στοιχεία του δικαιούχου,
καθώς και το ανώτατο ποσό αποζημίωσης που
στην προκειμένη περίπτωση είναι τα 100 ευρώ.
Η γνωμάτευση θα πρέπει να εγκριθεί και να σφραγιστεί από ελεγκτή γιατρό,
όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια ο πολίτης προσκομίζοντας τη γνωμάτευση σε ένα κατάστημα οπτικών λαμβάνει τα γυαλιά της επιλογή του και
πληρώνει, αντί χρηματικού αντιτίμου, με τη βεβαίωση πληρωμής, μέχρι του ποσού των 100 ευρώ (ανώτατο ποσό αποζημίωσης).

τηλέφωνο:
210 5244908
fax:
210 5244907

Τα καταστήματα οπτικών θα πρέπει να αποκτήσουν λογαριασμό συναλλαγής
με τον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να συνδέονται με την ιστοσελίδα του
(www.eopyy.gov.gr).

ιστότοπος:
www.agsse.gr
e-mail:
agsse2006@gmail.com

Υπεύθυνος έκδοσης

Γιάννης Ιορδανιδης
Πρόεδρος της ΑΓΣΣΕ
Η Συντακτική Ομάδα

Πέτρος Βογιατζής
Γιάννης Μητσιόπουλος

Ω Ρ Α Γ Ι Α Δ ΡΑ Σ Η
Κ Α Ι Α Ν ΤΙ Σ ΤΑ ΣΗ!

Συνάντηση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε με τον νέο Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ
Στις 27/9/2018 αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Α.Γ.Σ.Σ.Ε, αποτελούμενη
από τον Πρόεδρο Γιάννη Ιορδανίδη , τον Γεν.Γραμματέα Πέτρο Βογιατζή, τον
Οργανωτικό Γραμματέα Κων.Κοντούλη και τον Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα
Δημ.Ανδρεαδάκη, επισκέφθηκε τον Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ κ.Μπρίκη και συζήτησαν θέματα που αφορούν στους συνταξιούχους της χώρας.
Κατά την συνάντηση τονίστηκε ιδιαίτερα η καθυστέρηση έκδοσης των επικουρικών συντάξεων.
Σημειώνεται ότι εκκρεμούν 95.000 επικουρικές
συντάξεις.
Είχαμε την διαβεβαίωση ότι τα μεν εφάπαξ θα
τακτοποιηθούν σύντομα, ενώ για τις επικουρικές
συντάξεις έχει αρχίσει και αυξάνεται ο ρυθμός
έκδοσής τους.
Τονίζεται ιδιαίτερα η καλή επικοινωνία που υπάρχει με το Ταμείο και συμφωνήσαμε να είμαστε σε διαρκή επαφή για την
επίλυση τυχόν προβλημάτων των ασφαλισμένων.

Σελίδα 3
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΣΣΕ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

Την Τρίτη 16/10/2018 αντιπροσωπεία του Προεδρείου της ΑΓΣΣΕ αποτελούμενη από
τον Πρόεδρο Γιάννη Ιορδανίδη , τον Αντιπρόεδρο Ευθ. Ρουσιά, τον Γενικό Γραμματέα
Πέτρο Βογιατζή και τον Γενικό Γραμματέα του ΠΣΣ/Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ Αντώνη Μπιρμπίλη επισκέφθηκε τον Υπουργό Υγείας κ.Ξανθό και σε ένα εξαιρετικό κλίμα συζήτησαν θέματα των συνταξιούχων που αφορούν στον τομέα Υγεία.
Κατ΄αρχήν , η συζήτηση αφορούσε το νέο Σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας το οποίο
έχουμε αποστείλει σε όλα τα μέλη μας και τονίστηκε η μη επαρκής κάλυψη του Συστήματος από γιατρούς, επίσης τονίστηκαν κάποιες ιδιαιτερότητες και βελτιώσεις του Συστήματος .
Η απάντηση του Υπουργού ήταν ότι ως προς τις ελλείψεις πράγματι υπάρχουν και καταβάλλεται προσπάθεια για την κάλυψή τους, ως προς τις προτάσεις μας για βελτιώσεις κρατήθηκε σημείωση για μελέτη και πιθανή αποδοχή τους.
Ως προς την φαρμακευτική δαπάνη επισημάναμε την υπέρμετρη επιβάρυνση των συνταξιούχων αφού αντί 25% η συμμετοχή μας φθάνει το 60% ή και παραπάνω. Επίσης
επισημάναμε την κατάργηση του 1 ευρώ ανά συνταγή.
Η θέση του Υπουργείου ως προς την συμμετοχή μας είναι ότι μελετάται η δυνατότητα
μειώσεως της και αυτό θα ανακοινωθεί προσεχώς. Ως προς το 1 ευρώ μας ενημέρωσαν ότι από 15/10/2018 καταργείται ο περιορισμός των τριών φαρμάκων και υπάρχει
πλέον η δυνατότητα να συνταγογραφούνται μέχρι και έξι φάρμακα ανά συνταγή.
Πρόκειται για μία θετική εξέλιξη, καθώς με τη νέα διαδικασία ελαττώνεται ο χρόνος συνταγογράφησης. Παράλληλα υπάρχει όφελος και για τον ασθενή, ο όποιος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ένα ευρώ ανά συνταγή.
Επίσης είναι θετικό ότι καταργείται η συμμετοχή 10% στα φάρμακα για χρόνιες παθήσεις.
Τέλος συζητήθηκαν τα τεράστια προβλήματα της Νοσοκομειακής φροντίδας που δυστυχώς υπάρχουν χρόνια και υποβαθμίζουν την ποιότητα της παρεχομένης υγείας
στους ασφαλισμένους.
Συνάδελφοι,
Η ΑΓΣΣΕ προσπαθεί στα δυο μεγάλα και κεφαλαιώδη προβλήματα που απασχολούν
τους συνταξιούχους της χώρας , Συντάξεις και Υγεία , με συνεχείς επαφές να προωθήσει λύσεις.

Σελίδα 4
ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Μετά την περιφρονητική στάση και την έλλειψη σεβασμού που έδειξε η κυβέρνηση απέναντι στις αποφάσεις των μονομελών πρωτοδικείων όπου δικαιώνει συναδέλφους μας
που προσέφυγαν για τους αντισυνταγματικούς νόμους 4051 και 4093 του 2012 και την
αναστάτωση και την ταλαιπωρία που υφίστανται σήμερα οι συνάδελφοι και σπεύδουν
να υποβάλουν αιτήσεις και αγωγές για τον ίδιο λόγο, πέφτοντας θύματα ορισμένων μεσαζόντων κερδοσκόπων, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΓΣΣΕ ομόφωνα αποφάσισε:
Να αποστείλει υπόμνημα στην Υπουργό Εργασίας κα Αχτσιόγλου και στον Υφυπουργό
κο Πετρόπουλο και να απαιτήσει την άμεση εφαρμογή των αποφάσεων των Μονομελών
Πρωτοδικείων για όλους τους συνταξιούχους και να μην περικοπούν οι συντάξεις από
την 1-1-2019. Προς τούτο θα πρέπει ο ΕΦΚΑ [με υπουργική εντολή] να αναιρέσει τις εφέσεις που ταχύτατα έσπευσε να υποβάλει για τις εν λόγω αποφάσεις.
Ο βάναυσα φτωχοποιημένος από τα μνημόνια σήμερα κόσμος των απόμαχων της δουλειάς, απαιτεί εδώ και τώρα, να σταματήσει η περιπαικτική ταλαιπωρία της φτώχιας που
του επιβλήθηκε τα τελευταία χρόνια και να του επιστραφούν οι ως άνω μνημονιακές περικοπές.
Αποφάσισε ακόμη να προχωρήσει σε μαζικές κινητοποιήσεις με όλες τις ομοσπονδίες
και τα συνδικάτα της δύναμής της και όχι μόνο, έξω από το Υπουργείο εργασίας σε εύλογο χρόνο, εξ αιτίας της αρνητικής αυτής στάσης της κυβέρνησης και του αρμόδιου
Υπουργείου.
Εκτίμησε ακόμη, ότι οι αιτήσεις των συναδέλφων για την εξασφάλιση του εξάμηνου δικαιώματος για την αγωγή και την άσκηση της αγωγής, αποτελούν πολυετή ταλαιπωρία
με οικονομική επιβάρυνση.
Όσον αφορά την δικαιολογία της κας Υπουργού, ότι ο νόμος την υποχρέωσε να επιβάλει
την έφεση, θα την εμφάνιζε περισσότερο νομιμόφρων, αν εφάρμοζε άμεσα τις πρωτόδικες αποφάσεις.
Υπόμνημα προς τους κ.κ. Υπουργό & Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2018
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Προς τους κ.κ.:
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ε. Αχτσιόγλου
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κο Α. Πετρόπουλο
______________________________________________
Αξιότιμη κα Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ,
Τον τελευταίο μήνα έχουμε γίνει άπαντες αποδέκτες ερωτημάτων από τους συνταξιούχους - μέλη μας σχετικά με την πρόθεση της Πολιτείας να υλοποιήσει τη συνταγματική
επιταγή για καταβολή της 13ης και 14ης σύνταξης (δώρα εορτών και επίδομα αδείας)
που παρανόμως καταργήθηκαν καθώς και των μειώσεων των συντάξεων, όπως
άλλωστε έχει κρίνει και η Ολομέλεια του ΣτΕ στην απόφασή της με αριθμό 22872290/2015.
Επειδή η παραπληροφόρηση είναι διάχυτη και πολλοί συνταξιούχοι κατευθύνονται, ιδίως από τα ΜΜΕ, σε συγκεκριμένα δικηγορικά γραφεία με κίνδυνο να γίνουν αντικείμενο
εκμετάλλευσης.
Επειδή είμαστε η μοναδική Συνομοσπονδία στον χώρο των συνταξιούχων του ιδιωτικού
τομέα (πρώην ΔΕΚΟ κλπ) με μέλη μας πάνω από 500.000 συνταξιούχους.
Επειδή στους καταστατικούς μας σκοπούς εντάσσεται η προάσπιση των συμφερόντων
αλλά και δικαιωμάτων των μελών μας.
Επειδή είναι έντονη, άμεση, επιτακτική και πανθομολογούμενη η επιταγή της κοινωνίας
των συνταξιούχων για καταβολή των παροχών αυτών, όπερ και θα συντελέσει στην αξιοπρεπέστερη διαβίωσή τους.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Ζητάμε όπως άμεσα αφουγκραστείτε τον σφυγμό της τρίτης ηλικίας και προβείτε σε καταβολή (αναδρομική) των παροχών αυτών στους συνταξιούχους, έτι δε περαιτέρω επα-

ναλάβετε αυτή την πρακτική και στο μέλλον.

