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Γιορτινά και …
άλλα
Του Νίκου
Κ. Μουλίνου,
Προέδρου της
Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Ο νέος χρόνος, ο ερχομός του καινούριου χρόνου,
είναι πάντα μια ευκαιρία για νέα σχέδια, προσδοκίες,
περισσότερα όνειρα και ελπίδες. Ωστόσο, είναι απολύτως βέβαιο, ότι κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει την
πραγματικότητα, σκληρή και αδιέξοδη, που βιώνουμε
εδώ και καιρό. Κι όσο και αν θέλει κανείς να αποφύγει ή να αγνοήσει τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, εντούτοις το ουσιαστικό έλλειμμα στην
ποιότητα της ζωής μας, όλων και ιδιαίτερα των συνταξιούχων, μας οδηγεί σε βαθιά σκέψη προβληματισμού
και διαρκή περισυλλογή. Ουσιαστικά, η ανανέωση της
ελπίδας ή της ανατροπής των σημερινών δεδομένων,
που διακινούμε με τις ευχές, δεν είναι αρκετές ή αδυνατούν έμπρακτα να μεταβάλλουν, να διαφοροποιήσουν το ρήγμα της φτωχοποίησης που διευρύνεται
πεισματικά και με ανείπωτη ταχύτητα.
Και παραμένει ένα ερώτημα, εύλογο, συνεχές, ανελέητο: τι μπορεί αν γίνει άμεσα; ποιες ενέργειες και πρωτοβουλίες οφείλουμε να πάρουμε ώστε να επιτύχουμε
ενεργά ανάσχεση ή περιορισμό των όσων συνέβησαν
ή θα συμβούν;
Παραμένει, όμως αναπάντητο και το άλλο ερώτημα:
ότι μέχρι τώρα κάνουν οι θεσμικοί μας φορείς είναι
αρκετό, ικανοποιητικό, αποτελεσματικό;
Ωστόσο θα πρέπει να αναρωτηθούμε και τι κάνουμε
ατομικά. Ποιες ενέργειες και πρωτοβουλίες θα συντελέσουν για την ανατροπή της περιπέτειας που μας
έβαλαν; Είναι σαφές, ότι μέχρι σήμερα, μετά από καιρό, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ζωής μας έχουν
ανατραπεί. Και παραμένει το αύριο ανέλπιδο, αλλά και
αβέβαιο, αφού ασκείται μια οικονομική και κοινωνική
πολιτική, που δεν ήταν απλά ατυχής, αλλά διατεταγμένη και αποδεδειγμένα αδιέξοδη, αντικοινωνική και
ασκούμενη με πρωτοφανή μονομέρεια.
Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. επιδιώκει την:
1. Άσκηση πολιτικής πίεσης
2. Αναγνώρισή της ως Κοινωνικού Εταίρου στα Κέντρα λήψης απόφασης
3. Υποβολή συγκεκριμένων έγγραφων προτάσεων
βελτίωσης των αποφάσεων της Διοίκησης με στόχο
τη διαφύλαξη των συμφερόντων των συνταξιούχων
4. Επίλυση μέσω της Δικαστικής οδού αποφάσεων
που θεωρούνται ή μπορεί να είναι αντισυνταγματικές,
με προσφυγές στα ελληνικά Δικαστήρια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΟΙ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Υπόμνημα προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΕΤΕΑ κ Παπανικολάου, απέστειλε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ), στα μέσα Ιανουαρίου, για τις νέες
εξελίξεις αναφορικά με τις επικουρικές συντάξεις.
Ακολουθεί ολόκληρο το Υπόμνημα, το οποίο συνυπέγραψαν
τόσο η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος, όσο και οι Πρόεδροι των Συλλόγων Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης ΤΑΝΠΥ κ. Κάντας, ΤΕΑΥΕΚ
κ. Κλίπφελντ και ΤΕΑΧ κ. Χρυσάγης.
Κύριε Πρόεδρε,
Με τον νέο Κανονισμό Ασφάλισης και Παροχών του ΕΤΕΑ, που με
έκπληξη πληροφορηθήκαμε από τον ημερήσιο τύπο ότι ήδη έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Εργασίας για έγκριση, έρχονται οι παρακάτω σαρωτικές αλλαγές στις επικουρικές μας συντάξεις και ζητούμε
αλλά και απαιτούμε την επανεξέτασή τους.
1. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού ακόμα και για τους παλαιούς
ασφαλισμένους προς τα κάτω. Ο νέος τρόπος υπολογισμού για
ασφαλισμένους έως 31.12.2000 καταργεί το Νόμο 4052/12, που
όριζε έως 31.12.2014 υπολογισμό της σύνταξης με βάση τις καταστατικές διατάξεις των Ταμείων. Στον Κανονισμό προβλέπεται πως
“η Σύνταξη υπολογίζεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 33 και 34 του Ν2084/92 όπως αυτές ισχύουν για
την επικουρική σύνταξη όσων ασφαλίζονται πρώτη φορά μετά την
1/1/1993 και την γενικότερη νομοθεσία”. Ουσιαστικά καθιερώνεται
πλέον ποσοστό αναπλήρωσης 20% με αποτέλεσμα περικοπές από
16%-45% στις συντάξεις χιλιάδων παλαιών ασφαλισμένων.
2. Καταργούνται οι εξαγορές πλασματικών χρόνων (στρατός, τέκνα,
ανεργία, κ.λ.π.) εκτός των περιπτώσεων που εκκρεμούν ή έχουν ήδη
αναγνωριστεί.
3. Για την σύνταξη αναπηρίας μπαίνει όριο τα 1.500 ένσημα καθώς και
τα 600 την τελευταία πενταετία. Με αυτό τον τρόπο καταργείται η δυνατότητα λήψης αναπηρικής σύνταξης με λιγότερες ημέρες ασφάλισης.
4. Σύνταξη λόγω θανάτου του ασφαλισμένου για την χορήγηση της
οποίας ο επιζών σύζυγος θα πρέπει να είναι 62 ετών, καταργώντας έτσι
κάθε μικρότερο όριο!!!! (φανταστείτε γυναίκα ασφαλισμένου 45 ετών
χωρίς εργασία, με δύο ανήλικα τέκνα, που μένει χήρα, θα πρέπει να
κάνει πεζοδρόμιο για να επιβιώσει αυτή και τα παιδιά της !!!!).
5. Καταργείται η σύνταξη στα τέκνα που σπουδάζουν έως το 24ο έτος.
6. Θεσπίζεται η δήλωση επιλογής μεταβίβασης της σύνταξης εκ
των προτέρων.
7. Η σύνταξη θανάτου θα αποτελεί το 50% από το 70% που ισχύει
σήμερα.
8.΄Οσοι καθίστανται ανάπηροι από εργατικό ατύχημα ή επαγγελμα-

τική νόσο και δεν θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης θα
παίρνουν πίσω τις εισφορές
τους άτοκες ως εφάπαξ και
τελείωσαν, τους βγάζετε
εκτός ασφάλισης.
9. Ανήκουστο και πρωτάκουστο να αναπροσαρμόζονται όλες οι καταβαλλόμενες συντάξεις ανάλογα
με τους συντελεστές βιωσιμότητας κατ΄έτος και προκαλεί μεγάλα
ερωτηματικά (για τις προθέσεις σας) το ότι δεν γίνεται αναφορά
στην ύπαρξη κατωτέρου ορίου, που σήμερα είναι τα 120 ευρώ. Στην
περίπτωση δε που στον κανονισμό δεν υπάρξει ρήτρα θα υπάρξουν
ακόμα μειώσεις στις συντάξεις έως 50%!!
10. Εάν εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στον νέο κανονισμό υπάρχει κίνδυνος εκμηδενισμού τους ή στην καλύτερη των περιπτώσεων
περιορισμού στο ελάχιστο, δεδομένου ότι ο πολλαπλασιαστής βιωσιμότητας στο οποίο βασίζεται ο υπολογισμός τείνει προς το μηδέν.
Ζητάμε λοιπόν και απαιτούμε:				
α) Να επανεξετάσετε τον μαθηματικό τύπο και όσα πιο πάνω αναφέρουμε.
β) Την ανακεφαλαιοποίηση του Επικουρικού μας Ταμείου από τις
απώλειες του PSI που μόνο στο ΤΕΑΥΕΚ και στο ΤΑΝΠΥ φθάνουν
το 1 δις και για το σύνολο του ΕΤΕΑ στα 4,5 δις.
γ) Την επιστροφή της οφειλής του ΙΚΑ προς το ΕΤΕΑ/ΕΤΕΑΜ που
ξεπερνά τα 4,5 δις.
δ) Να πάρετε ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης-ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής.
ε) Να προστατεύσετε τα αποθεματικά και τα περιουσιακά στοιχεία
των Ταμείων μας.
στ) Άμεση απονομή συντάξεων και όχι αναμονή 3 και 4 ετών όπως
στο ΤΕΑΥΕΚ.
Και τέλος κύριε Πρόεδρε, για άλλη μια φορά σας τονίζουμε ότι συνταξιούχοι δεν αντέχουν άλλη μείωση των συντάξεων.
Να σημειώσουμε ότι μετά από σχετική επερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Στρατούλη στον Υφυπουργό Εργασίας,
ο κ. Κεγκέρογλου έκανε σαφή την πρόθεση του να στείλει
πίσω «διορθωμένη» την πρόταση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης για την αναθεώρηση του κανονισμού
Παροχών του Ταμείου, προκειμένου να προσαρμοστεί στην
αναλογιστική μελέτη που εκπονήθηκε με στόχο τη βιωσιμότητα του.
Αναμένουμε εξελίξεις λοιπόν…

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Πραγματοποιήθηκε
την
Παρασκευή 17/01/2014,
η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας στα γραφεία
της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος, επί της οδού
Βούλγαρη 1 και Πειραιώς.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Πρόεδροι των
Πρωτοβάθμιων Οργάνων της Συνομοσπονδίας, καθώς και πλήθος μελών και φίλων της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Η τύχη φέτος ήταν με το μέρος του Σωματείου Συνταξιούχων
ΗΣΑΠ, με τον Πρόεδρο κ. Ευθύμιο Ρουσιά να κερδίζει το φλουρί.
Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. ευχαριστεί για ακόμη μία φορά τους συναδέλφους,
τα μέλη και τους φίλους της Συνομοσπονδίας, που παρεβρέθησαν στην γιορτή.
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ΔΡΑΣΗ της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΕΑ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΪΚΑ
ΕΚΜΗΔΕΝΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ
Συνάντηση με τον Δημήτρη Στρατούλη, βουλευτή Β’ Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ, υπεύθυνο ΕΕΚΕ Εργασίας πραγματοποίησαν οι εκπροσώποι της
ΑΓΣΣΕ, του Πανελλήνιου Σύλλογου Συνταξιούχων Επικ. Ασφ. ΤΕΑΥΕΚ, του Πανελλήνιου
Σύλλογου Συνταξιούχων Επικ. Ασφ. ΤΑΝΠΥ
και του Πανελλήνιου Σύλλογου Συνταξιούχων Επικ. Ασφ. ΤΕΑΧ. Μετά τη συνάντηση ο
κ. Στρατούλης έκανε τις παρακάτω δηλώσεις:

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα το νέο κανονισμό ασφάλισης και παροχών του ΕΤΕΑ, κατέθεσαν οι Βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων μετά από συνάντηση που είχαν με τους εκπροσώπους της ΑΓΣΣΕ, του ΤΑΝΠΥ και του ΤΕΑΧ. Ακολουθεί
το κείμενο που απεστάλη στον κ. Βρούτση.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο νέος κανονισμός ασφάλισης και παροχών του Ενιαίου
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) έχει κατατεθεί για έγκριση στο Υπουργείο
Εργασίας.
Με τον κανονισμό αυτό ενοποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των παροχών,
καταργώντας ουσιαστικά τα καταστατικά των επικουρικών ταμείων που εντάχθηκαν
στο ΕΤΕΑ. Αυτό θα επιφέρει περαιτέρω μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις από
16% έως και 45% εφόσον το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης θα διαμορφώνεται με βάση τα δημογραφικά δεδομένα, τα οποία στηρίζονται σε πίνακες θνησιμότητας και στο συντελεστή βιωσιμότητας. Οι επικουρικές συντάξεις θα αναπροσαρμόζονται σε ετήσια βάση με ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και αποκλείοντας κάθε
μεταφορά πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επίσης, ο ασφαλισμένος θα
δηλώνει μόλις παραιτηθεί αν επιθυμεί τη μεταβίβαση της σύνταξης του, αυτή η δήλωση θα είναι αμετάκλητη δηλαδή δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να αλλάξει.

«Η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου με το νέο κανονισμό του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ οδηγεί τις επικουρικές συντάξεις, μέσω του νέου τρόπου υπολογισμού τους, αλλά και με άλλους κοινωνικά ανάλγητους τρόπους στον απόλυτο
εκμηδενισμό τους ή στην καλύτερη περίπτωση στον περιορισμό τους στο ελάχιστο.
Η κυβέρνηση και η τρόικα, με τις προωθούμενες από την αρχή του 2014 νέες σφαγιαστικές μειώσεις των επικουρικών συντάξεων και των εφάπαξ παροχών και με τις
σχεδιαζόμενες για μετά τις ευρωεκλογές, και κυρίως από 1-1-2015, νέες κατεδαφιστικές μειώσεις των κύριων συντάξεων, οδηγούν τους συνταξιούχους στην απόλυτη
οικονομική εξαθλίωση και φτώχεια. Πρέπει να ανατραπούν και να φύγουν μαζί με τα
συνταξιοκτόνα μνημόνιά τους πριν μετατρέψουν όλους τους συνταξιούχους σε απελπισμένους ζητιάνους».

Οι αλλαγές βέβαια δεν περιορίζονται μόνο στον υπολογισμό και το ποσό των καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων αλλά εισάγεται και μια σειρά απεχθών διατάξεων που πλήττουν κάθε έννοια κοινωνικού κράτους.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΧΑΪΚΑΛΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΕΑ

Όπως για παράδειγμα τα όρια ηλικίας για τη μεταβίβαση σύνταξης, όπου ο/η επιζών
σύζυγος θα δικαιούται σύνταξη μόνο αν είναι πάνω από 62 ετών, όσον δε αφορά τα
ορφανά τέκνα που σπουδάζουν και μέχρι σήμερα δικαιώνονταν επικουρικής συντάξεως μέχρι το 24ο έτος ηλικίας, αυτό καταργείται με το νέο κανονισμό.

Οι κκ. Μουλίνος Νίκος, Πρόεδρος της ΑΓΣΣΕ, Κάντας Αριστοτέλης, Πρόεδρος του
Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης «ΤΑΝΠΥ» και Δαμιανός
Αγαπαλίδης, Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Συνταξιούχων Χημικών Τ.Ε.Α.Χ., συναντήθηκαν με Βουλευτή Παύλο Χαϊκάλη, Τομεάρχη Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας και τονΓραμματέα Συνδικαλισμού
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Καλλέργη
Βαγγέλη .Στη συνάντηση οι εκπρόσωποι των ΑΝΕΛ ενημερώθηκαν για τις απόψεις
και τις αντιρρήσεις των συνταξιούχων σχετικά με τον νέο Κανονισμό του Ενιαίου
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, ο οποίος έχει κατατεθεί για έγκριση στο Υπουργείο
Εργασίας.
Ο κ. Χαϊκάλης δεσμεύτηκε να καταθέσει ερώτηση στον Υπουργό κ. Βρούτση για το
φλέγον ζήτημα των επικουρικών συντάξεων και δήλωσε τα εξής;
«Καλούμε τον Υπουργό Εργασίας κ. Βρούτση να μην εγκρίνει τον νέο Κανονισμό
Ασφάλισης και Παροχών του ΕΤΕΑ, καθώς με αυτόν τον κανονισμό ενοποιούνται οι
όροι και οι προϋποθέσεις των παροχών, καταργώντας τα καταστατικά που ίσχυαν μέχρι σήμερα στα επικουρικά ταμεία που ενσωματώθηκαν στο ΕΤΕΑ. Αυτό θα επιφέρει
περαιτέρω μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις από 16% μέχρι και 45%, οι οποίες
πλέον θα διαμορφώνονται σε ετήσια βάση με ρήτρα μηδενικού ελλείμματος.
Το χειρότερο όμως, όλων είναι η κοινωνική αναλγησία και η αδιαφορία του Διοικητή
του Ταμείου και του Διοικητικού Συμβουλίου που συμφώνησαν σε έναν τέτοιο κανονισμό όπου στην περίπτωση σύνταξης θανάτου ο επιζών σύζυγος θα πρέπει να είναι
62 ετών και άνω για να δικαιωθεί της συντάξεως χηρείας καθώς και το γεγονός ότι
καταργεί τη σύνταξη αυτή στα τέκνα που σπουδάζουν έως το 24ο έτος ηλικίας τους.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα σταθούν με δύναμη και σθένος δίπλα στους συνταξιούχους του ΕΤΕΑ προβάλλοντας τα δίκαια αιτήματά τους, ξεκινώντας αγώνα διαρκείας
για την προστασία των συνταξιούχων».

Επίσης, το ποσό μεταβίβασης σύνταξης θανάτου από 70% που ισχύει σήμερα, θα
μειωθεί σε 50%.
Για τις περιπτώσεις συντάξεων αναπηρίας τίθεται προϋπόθεση ο ασφαλισμένος να
έχει 1.500 ένσημα, με αυτό καταργείται η δυνατότητα λήψης αναπηρικής σύνταξης
με λιγότερες ημέρες ασφάλισης που ισχύει μέχρι σήμερα. Ακόμα και στην περίπτωση που η αναπηρία επήλθε από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική νόσο και δεν
έχουν τα 1500 ένσημα δεν θα λαμβάνουν επικουρική σύνταξη.
Εγκρίνοντας έναν τέτοιο Κανονισμό Ασφάλισης και Παροχών καταλύεται κάθε έννοια κοινωνικής πρόνοιας, «ρίχνετε στον Καιάδα» τις χήρες κάτω των 62 ετών, δεν
βοηθάτε τα ορφανά παιδιά να σπουδάσουν, προχωράτε σε περαιτέρω μειώσεις των
ήδη «πετσοκομμένων» επικουρικών συντάξεων και οδηγείτε σε οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση μια ευπαθή κοινωνική ομάδα όπως είναι οι ανάπηροι.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός :
•Προτίθεστε να προχωρήσετε σε έγκριση αυτού του απαράδεκτου Κανονισμού
Ασφάλισης και Παροχών του ΕΤΕΑ;
•Έχετε σκοπό να εξετάσετε τα όσα σας επισημαίνουμε και να ζητήσετε την τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού;
•Σε τι διορθωτικές ενέργειες θα μπορούσατε να προχωρήσετε προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νέου αυτού κανονισμού προς όφελος των συνταξιούχων;

O ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Εκδότης: ΑΝΩΤΑΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: Νίκος Μουλίνος
Νομικός Σύμβουλος: Λουκάς Αποστολίδης
Γραφεία: Βούλγαρη 1& Πειραιώς ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνα: 210 5244 908,
Fax: 210 5244 907
Web: www.agsse.gr, e-mail: agsse2006@gmail.com
Γραφείο Τύπου: agsse.grtypou@gmail.com

Γιάννης Ιορδανίδης-ΟΣΤΟΕ,

Βασίλης Αποστολόπουλος-ΟΣΣΕ,

Χρήστος Σαββάκης-μέλος Ομάδας Τεκμηρίωσης,

Ευάγγελος Χειμωνάς-ΗΣΑΠ,

Λάζαρος Πουγγιάς-ΔΕΗ,

Αλέκος Αραμπατζόγλου-Αμυντικά Συστήματα,

Κωνσταντίνος Κοντούλης-ΟΑΣΑ,

Ζαχαρούλα Ψαρού-ΟΣΤΟΕ,

“Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ”
Διμηνιαία Έκδοση της ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Συντακτική ομάδα:
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Γιώργος Αγάθος-Φωτορεπορτάζ

ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
Μήνας εκδηλώσεων ο Ιανουάριος για τις Ομοσπονδίες-Μέλη της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος. Αφορμή για το ευχάριστο διάλειμμα από τα όσα προβληματίζουν και απασχολούν, όχι μόνο τους συνταξιούχους, αλλά συλλήβδην την ελληνική
κοινωνία, η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας στους Συλλόγους. Αντιπροσωπεία της ΑΓΣΣΕ
παρέστη στις εκδηλώσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων ΔΕΗ, του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, του ΣΠΑΠ, του ΛΑΡΙΣΑΙΚΟΥ (σωματεία-μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών-ΠΟΣΣ) και του Σωματείου Συνταξιούχων της ALPHA
BANK, που πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία σε κεντρικά αθηναϊκά ξενοδοχεία. Το κάλεσμα
αυτό έδωσε στους συναδέλφους την ευκαιρία να ξαναβρεθούν, να διασκεδάσουν-σε πείσμα
των καιρών!- αλλά και να ανασυνταχθούν σε όλα τα επίπεδα, για να αντιμετωπίσουν
δυναμικά τις προκλήσεις του νέου έτους.

Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. ευχαριστεί για τις προσκλήσεις και εύχεται καλή και δημιουργική
χρονιά σε όλους τους συναδέλφους, υπενθυμίζοντας πως έχοντας μνήμη και κρίση μπορούμε όλοι μαζί να επηρεάσουμε και να διαμορφώσουμε τις εξελίξεις.

ΑΓΣΣΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος, για την οργάνωση Ομάδων Πολιτισμού, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014 στα Γραφεία της
Συνομοσπονδίας στην Αθήνα
μια πρώτη συνάντηση - γνωριμία συναδέλφων συνταξιούχων με πολιτιστική δραστηριότητα.
Το συντονισμό της εκδήλωσης
είχε ο Πρόεδρος της ΑΓΣΣΕ
κος Νικόλαος Μουλίνος, ο
οποίος είχε την χαρά και την
τιμή να υποδεχθεί και να καλωσορίσει τους συναδέλφους
που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αυτό και έδειξαν διάθεση, όρεξη και επιθυμία για να έχουν οι συνταξιούχοι φωνή και παρουσία και μέσα από το
χώρο της τέχνης και της καλλιτεχνίας.
Οι συνάδελφοι οι οποίοι παρέστησαν είναι οι: κα Βούλγαρη, κα Βουρνά, κα
Δαφνομήλη, κα Λακουμέντα, κα Νάκη, κα Συνοδινού, κα Φίκα, κα Χατζημηνά και οι κ.κ. Αγάθος, Γεωργίου, Κατηχωρίτης και Σταθόπουλος.
Στο κλείσιμο της συνάντησης ορίστηκε μια Πενταμελής Επιτροπή Οργανωτικού, με προεδρεύοντα τον κο Κατηχωρίτη και μέλη τις κυρίες Βούλγαρη,
Λακουμέντα, Φίκα και Χατζημηνά, και μεσοπρόθεσμο πλάνο την διοργάνωση έκθεσης των δημιουργιών των συναδέλφων – συνταξιούχων.

A.Γ.Σ.Σ.Ε.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Στην υπ’ αριθμόν 13 συνεδρίαση της 04/02/2014 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος, αποφασίστηκε η διενέργεια Περιφερειακών Συνδιασκέψεων, με σκοπό τόσο την ενημέρωση των συναδέλφων, αναφορικά
με τις δράσεις και τις ενέργειες της Συνομοσπονδίας, όσο και η καλύτερη επικοινωνία και
ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών με τους συναδέλφους της περιφέρειας. Πρώτη
πόλη που θα επισκεφθεί κλιμάκιο της ΑΓΣΣΕ θα είναι η Πάτρα.
Παράλληλα, μετά από εισήγηση του Προέδρου κ. Ν. Μουλίνου, σε μια προσπάθεια πληρέστερης ενημέρωσης των μελών της ΑΓΣΣΕ, αποφασίστηκε η διοργάνωση και διεξαγωγή
ημερίδας με τίτλο
«ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ».
Η εν λόγω ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 και
ώρα 10.30 π.μ. σε αίθουσα του ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ
ΑΠΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
Την Πέμπτη 6 Φλεβάρη σύσσωμος ο κλάδος των υγειονομικών
κατήλθε σε απεργία αντιδρώντας
στην διάλυση του ΕΟΠΥΥ. Οι συνέπειες από αυτή την επιλογή της
Κυβέρνησης θα είναι δραματικές
για τους ασφαλισμένους και ιδιαίτερα τους συνταξιούχους. Οι
συνταξιούχοι στήριξαν και έδωσαν
το δυναμικό παρόν στην απεργιακή συγκέντρωση έξω από το
Υπουργείο Υγείας και στην πορεία
που επακολούθησε.

«Ο ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ»
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.!

Η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (ΑΓΣΣΕ)
στο πλαίσιο της επικοινωνιακής της πολιτικής απέκτησε
τηλεοπτική εκπομπή
Ήδη από τις πρώτες εκπομπές από το βήμα της εκπομπής έχουν παρελάσει επιστήμονες, τεχνοκράτες και συνδικαλιστές που προσπαθούν να προσεγγίσουν τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει σήμερα ο έλληνας συνταξιούχος. Σχεδόν ταυτόχρονα με την εκπομπή, εκδόθηκε σε 100.000 φύλλα και η εφημερίδα της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. που φέρει τον ίδιο-με
την εκπομπή-τίτλο ‘Ο ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ’.
ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ:
CONEX TV-NOVAOTE ΚΑΙ ΔΙΑΔΥΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥOUTUBE.COM

Η εφημερίδα θα εκδίδεται κάθε δίμηνο και θα κυκλοφορεί
στην Αθήνα και στη περιφέρεια.
Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. φιλοδοξεί τόσο η εκπομπή όσο και η εφημερίδα να αποτελέσουν βήμα
ανάδειξης των προβλημάτων που απασχολούν τους συνταξιούχους και την κοινωνία κάτι που γίνεται και μέσω της ιστοσελίδας της (www.agsse.gr) και με το
NEWSLETTER που διανέμεται ηλεκτρονικά κάθε μήνα!
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ΕΡΕΥΝΑ

Έρευνα ΓΣΕΒΕΕ: Δυσαρέσκεια ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ
για τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ
Η συγκρότηση του ΕΟΠΥΥ, ενός ενιαίου φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που θα διασφάλιζε 30 χρόνια μετά την
πρώτη του εξαγγελία, την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε μια αναβαθμισμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, απέχει
πολύ από τις αρχικές προσδοκίες. Αυτή η εξέλιξη αποτυπώνεται στην έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της
ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), που πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 1200 ατόμων (800 ασφαλισμένοι & 400 συνταξιούχοι), από τις 14 έως 20 Μαΐου 2013, η οποία είχε στόχο να καταγράψει το επίπεδο ικανοποίησης των ασφαλισμένων και
συνταξιούχων του ΟΑΕΕ από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ & ΕΟΠΠΥ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΝΩΜΗΣ

Το βασικότερο εύρημα της έρευνας, αποτελεί η δυσαρέσκεια για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΕΟΠΠΥ.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ & ΕΟΠΠΥ
Σημαντικά συμπεράσματα αντλούνται και από την ειδική
έρευνα στους συνταξιούχους που προστρέχουν στις υπηρεσίες του Οργανισμού.
Συγκεκριμένα:
•Μόλις το 18,3% των ερωτηθέντων συνταξιούχων αξιολογεί
θετικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΟΠΠΥ
•1 στους 2 συνταξιούχους (48,3%) κρίνει ως ανεπαρκή τη
παροχή υπηρεσιών του ταμείου.
•Πάνω από 1 στους 2 συνταξιούχους (53,6%), επιβαρύνθηκε
οικονομικά για την εξασφάλιση της αναγκαίας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων της έρευνας
(92%), εκτιμά ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο για τους ανασφάλιστους επαγγελματοβιοτέχνες και εμπόρους.

Συγκεκριμένα:
•Σχεδόν οι 6 στους 10 ασφαλισμένους (58,1%) αξιολογούν ως χειρότερη τη παρεχόμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του Οργανισμού, σε σχέση με την κατάσταση προ
σύστασης ΕΟΠΥΥ. Μόλις το 8,7%, θεωρεί ότι το επίπεδο
των παροχών βελτιώθηκε.
•Οι 3 στους 10 ασφαλισμένους (32,1%) δηλώνουν ότι πάντα πληρώνουν από τη τσέπη τους για ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη τα τελευταία 1-2 χρόνια, ενώ συνολικά πάνω
από τους 6 στους 10 ερωτηθέντες (65,1%), απαντά ότι
έχει χρειαστεί να επιβαρυνθεί οικονομικά.

ΙI. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

•Σχεδόν οι μισοί ασφαλισμένοι του ΕΟΠΠΥ που συμμετείχαν στην έρευνα (54,1%), απαντούν ότι εάν δεν είχαν
πρόσβαση στην περίθαλψη λόγω έλλειψης ασφαλιστικής
ενημερότητας, θα αναγκάζονταν να πληρώσουν για τις
ιατροφαρμακευτικές παροχές, ενώ μόλις οι 3 στους 10
(33,9%), θα είχαν τη δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες
τους μέσω ιδιωτικής ασφάλισης υγείας.
Η συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων (93,3%),
κρίνει αναγκαία τη δημιουργία Κοινωνικού Ιατρείου και
Φαρμακείου για τους ανασφάλιστους επαγγελματοβιοτέχνες και εμπόρους.
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ΕΟΠΥΥ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Το βασικό εύρημα της έρευνας είναι ότι ο “εξορθολογισμός” και το “νοικοκύρεμα” των οικονομικών της υγείας
έχουν οδηγήσει στην απαξίωση της ιατρικής περίθαλψης
των ασφαλισμένων. Είναι γεγονός ότι στη μικρή διάρκεια
λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ βλέπουμε να διαλύονται ακόμη
και αυτές οι ανεπαρκείς δομές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και την
κρίσιμη ώρα, που η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης
καθιστά τη δημόσια και δωρεάν περίθαλψη επιτακτικότερη, οι δημόσιες δομές αποδιαρθρώνονται και συρρικνώνονται δραματικά. Εννιάμιση εκατομμύρια ασφαλισμένοι
στριμώχνονται κάτω από την ομπρέλα του ΕΟΠΥΥ σε ένα
σύστημα με λιγότερους γιατρούς, μειωμένες παροχές, μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση των ασθενών και έναν
ελλειμματικό στην πράξη προϋπολογισμό.
Σύμφωνα με την επεξεργασία των επίσημων στοιχείων
του Οργανισμού προκύπτουν τα παρακάτω:
•Στα Ταμεία του Οργανισμού το 2012 μπήκαν 1,1 δις €
λιγότερα από όσα είχαν προϋπολογιστεί.
•Δραματική φαίνεται η υστέρηση των εισφορών κατά το
2012, με απώλειες της τάξης των 1,4 δις €.
•Την ίδια ώρα οι δαπάνες του Οργανισμού για το 2012
ξεπερνούν τα 7 δις €.
•Απόρροια των παραπάνω είναι το συνολικό έλλειμμα του
Οργανισμού για τη χρήση του 2012 να φτάσει τα 2,2 δις €!
•Αντίστοιχα για το 2013 η δαπάνη προϋπολογίζεται ότι
θα ξεπεράσει τα 7 ~7,5 δις € και σε αντίστοιχο επίπεδο
κινούνται και τα προϋπολογισμένα έσοδα, λόγω της υποχρέωσης προς την Τρόικα για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς.
•Δεν προκύπτει από πουθενά ότι τα έσοδα του Οργανισμού μπορούν να ξεπεράσουν το επίπεδο του 2012 (5,65
δις), ενώ και η δαπάνη σε ορισμένες κατηγορίες εμφανίζει
περαιτέρω αυξητική τάση.
•Συγκεκριμένα, η προβολή της δαπάνης για τις ιδιωτικές
κλινικές αναμένεται να κλείσει στα 813 εκ. €, πολύ πάνω
από τα 520 εκ. € που έχουν προϋπολογιστεί για τον σχετικό
κωδικό. Αντίστοιχα η δαπάνη για τα διαγνωστικά από 370
εκ. €, που έχει προϋπολογιστεί αναμένεται να ξεπεράσει τα
560 εκ. €.

•Μία προφανής εξήγηση για αυτήν την εξέλιξη υποστηρίζει, ότι για τις μεν κλινικές οι υπερχρεώσεις και η διασταλτική και πληθωριστική χρήση του ΚΕΝ αποτελούν βασική
αιτία υπέρβασης της δαπάνης, ενώ για τα διαγνωστικά κέντρα η κύρια αιτία πρέπει να αναζητηθεί στην υπερ-συνταγογράφηση, που έχει προκύψει ως αποτέλεσμα και των
παρά πολλών σημείων συνταγογράφησης (συμβεβλημένοι, πιστοποιημένοι γιατροί κλπ).
•Σε κάθε περίπτωση ωστόσο η όλη συζήτηση περί προκλητής ζήτησης είναι διφορούμενη και έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως ως αιτιολογική βάση σε όλες τις προσπάθειες
μεταρρύθμισης (συνήθως συρρίκνωσης) των παροχών
υγείας. Στην πραγματικότητα είναι πρακτικά αδύνατο να
εξακριβωθεί κατά πόσο το όποιο επίπεδο ζήτησης αφορά
πραγματικές και κατά πόσο προκλητές ανάγκες του πληθυσμού. Στις ανάγκες του Οργανισμού πρέπει να συνυπολογίσουμε και τους ασφαλισμένους των πρόσφατα ενταγμένων ταμείων, καθώς και το γεγονός ότι η εκτίμηση για
τις αναγκαίες δαπάνες γίνεται σύμφωνα με το υφιστάμενο
επίπεδο παροχών, του οποίου η επάρκεια είναι προφανές,
ότι χρήζει επανεξέτασης.
•Γίνεται σαφές ότι για το δεδομένο επίπεδο υπηρεσιών και
παροχών (βάσει και του τροποποιημένου προς τα κάτω
Ενιαίου Κανονισμού Παροχών) το ελάχιστο ύψος δαπάνης, προκειμένου να «βγαίνει» η χρονιά στον ΕΟΠΥΥ (σε
περίοδο δημοσιονομικής προσαρμογής) είναι τουλάχιστον
7 δις €.
Η απώλεια εσόδων από τη συρρίκνωση της εργασίας, δεν μπορεί να οδηγεί σε αναζήτηση ισοδύναμων μέσω συρρίκνωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Είναι επιβεβλημένη η αναπλήρωση των
όποιων χρηματοδοτικών διαρροών μέσω αύξησης
της κρατικής χρηματοδότησης, είτε/και μέσω αναζήτησης πρόσθετων πόρων για τη χρηματοδότηση
της ασφάλισης υγείας.
Επιπλέον, η υλοποίηση από τη ΓΣΕΒΕΕ του αιτήματος της
συντριπτικής πλειοψηφίας ασφαλισμένων και συνταξιούχων στον ΟΑΕΕ για λειτουργία Κοινωνικού Ιατρείου και
Φαρμακείου το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται και δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ρόλο και την ευθύνη του ΕΟΠΥΥ στην άσκηση
της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

ΔΡΑΣΗ ΜΕΛΩΝ α.γ.σ.σ.ε.
ΤΑ ΑΡΠΑΧΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Η Κυβέρνηση έχει ετοιμάσει Νομοσχέδιο που απαλλάσσει την ΔΕΗ
από κάθε υποχρέωση που απορρέει από τον Ν2773/99 και ΠΔ 51
προερχόμενοι από την ενσωματωμένη περιουσία των εργαζομένων
και συνταξιούχων προχωρά κατά τρόπο αυθαίρετο και αναίσχυντο
στην κατάργηση του άρθρου 34/του Ν 2773που αναγνωρίζει την ενσωματωμένη περιουσία των ασφαλισμένων στην ΔΕΗ [Εργαζομένων
και συνταξιούχων]
Λεηλατεί τον ιδρώτα 60 χρόνων, υφαρπάζει τις ελπίδες μας.
Αυτό το έγκλημα συντελείτε για να απαλλάξουν την ΔΕΗ από την
ενσωματωμένη περιουσία μας για να την παραδώσουν ελεύθερη και
χωρίς βάρη στους καιροφυλακτούντες άρπαγες Κοπελούζους, Μυτιληναίους, Αλαφούζους
Είναι τραγικό την μεγαλύτερη κερδοφόρα Δημοσία Επιχείρηση να την
ξεπουλάνε εν λειτουργία χωρίς να διαθέσουν ούτε ένα ευρώ οι ψευτοεπιχειρηματίες δηλαδή αντί πινακίου φακής. ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ
Η Κυβέρνηση μας έχει δώσει αλλεπάλληλα κτυπήματα και μας συρρίκνωσε συντάξεις και παροχές κατά 60ο/ο δεν θα επιτρέψουμε να
δώσουν την χαριστική βολή.
Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με τη Πρωτοβουλία της ΠΟΣ/ΔΕΗ
ετοιμάζουμε την οργάνωση της αντίστασης για να αποτρέψουμε το
προσχεδιασμένο έγκλημά εις βάρος των συνταξιούχων.
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
Η ΠΟΣ ΔΕΗ, Η ΓΕΝΟΠ και οι Πρωτοβάθμιοι σύλλογοί της, οι νομικοί
μας σύμβουλοι και οι επιστημονικοί συνεργάτες, πραγματοποιήσαμε
σύσκεψη και πήραμε σημαντικές αποφάσεις, για καταγγελίες για
ενημέρωση όλων των κομμάτων και βουλευτών για πραγματοποίηση
Πανελλαδικού συλλαλητηρίου με παράλληλη απεργία των εργαζομένων.
Η κυβέρνηση μπροστά σ΄αυτή την οργή των εργαζομένων και συνταξιούχων αναγκάστηκε άρον, άρον, να αποσύρει το Νομοσχέδιο.
Δεν πρέπει όμως να επαναπαυτούμε διότι σε πρώτη ευκαιρία καραδοκούν να το επαναφέρουν αυτό το επαίσχυντο Νομοσχέδιο όλοι
πρέπει να βρισκόμαστε σε εγρήγορση.
Για το Δ/Σ ΠΟΣ/ΔΕΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΚΙΚΑΣ

ΑΘΑΝ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, τα Πρωτοβάθμια Σωματεία μέλη της και η
ΠΟΣ/ΔΕΗ συγκεντρώθηκαν για την αντιμετώπιση της μεγάλης
καταστροφής που έρχεται. Στη σύσκεψη συμμετείχαν Νομικοί
Σύμβουλοι και Επιστημονικοί Συνεργάτες, γνώστες της λειτουργίας του ασφαλιστικού μας και της ΔΕΗ. Η συσπείρωση
εργαζομένων και συνταξιούχων πραγματοποιείται για την
αντιμετώπιση της επερχόμενης λαίλαπας με την ύπουλη, παράνομη, αντισυνταγματική επέμβαση της Κυβέρνησης, υφαρπαγής
της ενσωματωμένης περιουσίας της ΔΕΗ και την απελευθέρωσή της από τις υποχρεώσεις που έχει έναντι των εργαζομένων
και των συνταξιούχων για να διευκολυνθεί ο κατακερματισμός
της Επιχείρησης και η εκποίησή της αντί «πινακίου φακής»
στους καραδοκούντες αεριτζήδες επιχειρηματίες. Ομόφωνα οι
Ομοσπονδίες προγραμμάτισαν αγωνιστικές κινητοποιήσεις με
απεργίες, συλλαλητήρια και παραστάσεις σε όλα τα κόμματα.
Ήδη την τελευταία στιγμή η Κυβέρνηση φοβούμενη την οργή
των εργαζομένων και συνταξιούχων απέσυρε την αντισυνταγματική/παράνομη προσπάθεια κατάργησης του αρθ.34 του
Ν.2773/99
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Η ΔΕΗ ξεκίνησε την λειτουργία της, εξαγοράζοντας
όλες τις μικρές τοπικές ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες. Ξεκίνησε ελπιδοφόρα και γιγαντώθηκε σαν την
μεγαλύτερη Δημόσια επιχείρηση της Ελλάδος. Με την
αυτοθυσία την προσπάθεια των εργαζομένων και με
την ασφάλιση στον εργοδότη [ΔΕΗ], όλες οι εισφορές
εργαζομένων και εργοδότη, εκχωρήθηκαν στην ΔΕΗ
αντλώντας απεριόριστα κεφάλαια χωρίς δανεισμό. Η
ΔΕΗ ηλεκτροδότησε πλην την Ελλάδα ήταν κερδοφόρα και πρότυπο λειτουργίας.
Έκτοτε μετά από δεκαετίες και συγκεκριμένα το 1999η
τότε Κυβέρνηση αποφάσισε να την μετοχοποίηση και
το 49ο/ο να το παραχωρήσει σε μετοχές στους επενδυτές.
Βέβαια δεσμεύτηκε η Κυβέρνηση με τον Νόμο
2773/99 ότι η εκτιμηθείσα περιουσία που ανήκει
στους ασφαλισμένους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους και είναι ενσωματωμένη στην περιουσία της
ΔΕΗ εξασφαλίζεται από την πολιτεία, και σαν αντιπαροχή παρέχει το ‘‘ΠΑΓΙΟ ΠΟΡΟ’’ που καλύπτει τις
διαφορές εσόδων και εξόδων του ασφαλιστικού μας
φορέα. Στην πορεία τα τελευταία χρόνια άρχισε η περιπέτεια του ταμείου μας, η απαίτηση και η βουλιμία
αρπακτικών κερδοσκόπων επιχειρηματιών έβαλε σαν
στόχο να κατακερματίσει την ΔΕΗ και να απομακρύνει
το Δημόσιο από αυτήν. Προέκυψε όμως ένα σοβαρό εμπόδιο εκ μέρους της Ομοσπονδίας [ΠΟΣ/ΔΕΗ]
η οποία αντιδρούσε σθεναρά και μαχητικά. Βέβαια
την τελευταία περίοδο δεν είχαμε την συνεργασία
της τότε μαχητικής ΓΕΝΟΠ που ορισμένα στελέχη της
εξευτέλισαν την ιστορία της βουτώντας τα μολυσμένα χέρια τους στο μέλι και απαξιώνοντας τον πρωτοπόρο συνδικαλιστικό θεσμό στην Κοινωνία και τους
εργαζόμενους. Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι οι
κυβερνήσεις μεθοδικά σμπαράλιασαν την ΓΕΝΟΠ για
να περάσουν τα καταστροφικά σχέδια τους.
Επισημαίνουμε με όλο το θάρρος της ειλικρίνειας
ότι πολλά στελέχη της ΓΕΝΟΠ, είναι έντιμοι με ταξική συνείδηση και με αυταπάρνηση διατήρησαν τον
αγώνα. ΟΙ Κυβερνήσεις κατόρθωσαν να χτυπήσουν
τους συνταξιούχους με αλλεπάλληλα και απάνθρωπα
κτυπήματα, Με κατάργηση των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, με την συρρίκνωση των
συντάξεων κατά 48ο/ο με τον εξαφανισμό της επικουρικής σύνταξης με την παράνομα μείωση του ανταποδοτικού εφ΄άπαξ με την περικοπή των φαρμάκων και
εξετάσεων, με κλείσιμο των ιατρείων Πρωτοβάθμιας
περίθαλψης, με την κατάργηση της πρόνοιας και το
σημαντικότερο είναι προετοιμάζουν την υποχρέωση

καταβολής του Παγίου Πόρου για την κάλυψη των
αναγκών των συνταξιούχων της όπως ρητά προβλέπεται από το άρθρο9 του ΠΔ 51/2009 και το άρθρο
34του Νομ.2773/99 για την χορήγηση του ‘’ΠΑΓIΟΥ
ΠΟΡΟΥ‘’ μας βρήκε σε συναγερμό και ήδη έχουμε καταγγείλει με εξώδικο προς την Κυβέρνηση προς την
ΔΕΗ, προς την Επιτροπή Κεφαλαιογοράς, προς τα
Ελληνικά χρηματιστήρια ΑΕ προς την ΑΕ που εδρεύει στο Λονδίνο με την επωνυμία LONDON STOCK
EXCHANGE ΡIC’’
Συνοψίζοντας την περιουσία των ασφαλισμένων που θέλουν να υφαρπάξουν είναι:
1. Η αναγνωρισμένη και ενσωματωμένη περιουσία
στην περιουσία της ΔΕΗ ύψους σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη των Εταιρειών WAIT PRUNTENTIAL
που η ίδια η Κυβέρνηση όρισε ύψους 13δις ευρώ.
2.Το 7ο/ του συνόλου των μετοχών της ΔΕΗΑΕ που
αναγνωρίστηκε κατά την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας κατά την εισαγωγή της ΔΕΗστό
χρηματιστήριο αξιών.
3.150 εκατ. ευρ. σε μετρητά έναντι της δεύτερης μετοχοποίησης.
4. Τα ακίνητα στην Πλατεία Συντάγματος και στην Αγίου Κων/νου.
5.Οι μετοχές του τέως ΤΑΠ.ΗΑΠ.ΕΗΕ τις οποίες ήδη
κατά τρόπο παράνομα τις έχει οικειοποιηθεί η ΔΕΗ.
Αυτά τα περιουσιακά αποθέματα που προήλθαν από
τις εισφορές και τον ιδρώτα των εργαζομένων στην
ΔΕΗ βυσσοδομεί η Κυβέρνηση να τα αρπάξει όλα για
να απελευθερώσει την ΔΕΗ από την ενσωματωμένη
περιουσία μας και έτσι να προχωρήσει στο ξεπούλημα
της τεμαχισμένης ΔΕΗ στα ΑΡΠΑΧΤΙΚΑ Αλαφούζους,
Μυτηλίναίους, Κοπελούζους στους οποίους προσφέρουν χαριστικά την έτοιμη και εν λειτουργία μεγαλύτερη Δημόσια Επιχείρηση της Ελλάδος.
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
Είναι τραγικό το ότι οι προβλέψεις της ΠΟΣ/ΔΕΗ και
οι διαμαρτυρίες προς τα Κόμματα καθώς και οι Δικαστικές παρεμβάσεις επαληθεύονται. Ήδη η αδίστακτη
Κυβέρνηση προχωρά απαλλάσσοντας την ΔΕΗ από
κάθε υποχρέωση καταργώντας το άρθρο 34 του Ν
2773/99. Επί πλέον αρπάζει ΟΛΗ την περιουσία,
όλες τις ελπίδες όλα τα αποθεματικά μας κατά τρόπο
ληστρικό και αναίσχυντο. Μας συνθλίβει το υπόλοιπο της ζωής μας μετατρέποντας μας σε επαίτες με
προτεταμένη την παλάμη για ελεημοσύνη. Ήδη με τα
πρωτοβάθμια της ΠΟΣ/ΔΕΗ πραγματοποιούμε ευρεία
σύσκεψη για την οργάνωση της αντίστασης για την
διάσωσή μας.
Όλοι να είσαστε έτοιμοι για την μεγάλη μάχη των μαχών για τα ιερά και όσια.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
Προς: κ. Γεωργιάδη Άδωνη
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αθήνα
Κ. Υπουργέ
Διαμαρτυρόμαστε έντονα για το ότι ο ΕΟΠΥΥ με
εγκύκλιο του υποχρεώνει τους γιατρούς να περιορίσουν τη δαπάνη συνταγογράφησης ανά γιατρό για το
2014 στο 80% της δαπάνης του 2013. Αφού τέθηκαν
πολλά φάρμακα εκτός λίστας, αφού μας υποχρεώσατε να καταβάλλουμε 10€ για να συνταγογραφούν οι
γιατροί τα φάρμακα μας λόγω του περιορισμού των
επισκέψεων ανά γιατρό και μήνα στους 200 ασθενείς, αφού μας υποχρεώσατε να πληρώνουμε τη διαφορά μεταξύ προτύπου και γεννόσημου φαρμάκου,
αφού επιβάλλατε να πληρώνουμε 1€ ανά συνταγή
και αφού τις παροχές σε χρήμα τις μεταθέσατε στις
καλένδες, τώρα με αυτόν τον περιορισμό μας υποχρεώνετε να πληρώσουμε στο ακέραιο την αξία των
φαρμάκων! Έτσι αρχίζει ένα σαφάρι για την ανεύρεση γιατρού που δεν έχει συμπληρώσει το ποσό αυτό.
Ήδη οι περισσότεροι γιατροί συμπληρώνουν γρήγορα
το ποσό αυτό και μας παραπέμπουν από τον Άννα
στον Καϊάφα.

Και το παράξενο! Πως γίνεται ενώ διπλασιάζετε, τις
επισκέψεις σε 400 ανά γιατρό το μήνα, μειώνετε τη
δαπάνη συνταγογράφησης κατά 20% σε σχέση με
πέρυσι που ήταν 200 ανά μήνα;
Φτάνει πια! Δεν καταλαβαίνετε ότι με τις μειώσεις
των συντάξεων μας και την άγρια φορολογία που
εφαρμόζετε, το ποιο πάνω μέτρο είναι η σταγόνα που
ξεχείλισε το ποτήρι της αγανάκτησης μας!
Ζητούμε την άμεση επέμβαση σας για την απόσυρση
της πιο πάνω εγκυκλίου. Τώρα πληροφορούμαστε ότι
το ίδιο θα ισχύει και για τις εργαστηριακές εξετάσεις.
Τι παράλογο αλήθεια αυτό το μέτρο όταν ο κανονισμός λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, καθορίζει επακριβώς τι
εξετάσεις δικαιούται ο κάθε ασφαλισμένος-ασθενής
και πόσες φορές το χρόνο, ο παράλογος τρόπος του
περιορισμού της συνταγογράφησης κατά 20% στερεί
από τον ασθενή το πιο σημαντικό αγαθό που τον κρατάει στη ζωή, το φάρμακο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αλ. Αυγερινόπουλος

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αθαν. Τριανταφυλλίδης

Κοινοποίηση:
• κ. Κοντό, Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ
• ΠΟΣ/ΔΕΗ
• Συλλόγους ΠΟΣ/ΔΕΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ
• «Η γνώμη και οι απόψεις, η «φωνή» των συνταξιούχων πρέπει να είναι ευδιάκριτη και υπολογίσιμη».
• «Σε κάθε περίπτωση, δεν θα υπάρξει καμία απολύτως επίπτωση στο ύψος των συντάξεων».

• «Έχουμε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αύξηση των ασφαλιστικών εσόδων και την ενίσχυση της
ταμειακής επάρκειας των ταμείων».

1. Οι συνταξιούχοι είναι κρίσιμο κοινωνικό μέγε- σχόλησης, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και Εκείνο όμως που είναι πιο σημαντικό, είναι η ευεργετική
θος, αφού οι συντάξεις αποτελούν τη βασική πηγή
εισοδήματος για το 48,6% των νοικοκυριών, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ. Μήπως τελικά θα έπρεπε οι συνταξιούχοι να έχουν διαφορετική θεσμική μεταχείριση, με συμμετοχή στα κέντρα
λήψης απόφασης;
Πράγματι οι συνταξιούχοι της χώρας μας είναι κρίσιμο
κοινωνικό μέγεθος. Θα προσέθετα ακόμη, ότι και η οικονομική και η δημοσιονομική διάσταση είναι εξίσου
τεράστια καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα του συστήματος «ΗΛΙΟΣ», το οποίο καθιερώσαμε, ο αριθμός
των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.637.090, ο συνολικός
αριθμός των καταβαλλόμενων συντάξεων ανέρχεται σε
4.433.281 και η δαπάνη για συντάξεις υπερβαίνει ετησίως τα 28,3 δις ευρώ (στοιχεία Ιανουαρίου 2014).
Προφανώς η γνώμη και οι απόψεις, η «φωνή» των συνταξιούχων πρέπει να είναι ευδιάκριτη και υπολογίσιμη.
Για αυτό εξάλλου, οι θεσμικοί εκπρόσωποι των οργανώσεων των συνταξιούχων συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης και στη λήψη αποφάσεων στα ασφαλιστικά ταμεία.

2. Υποστηρίξατε σε δηλώσεις σας ότι η μείωση

των εργοδοτικών εισφορών κατά 3,9%, θα βοηθήσει στη δημιουργία 30.000 νέων θέσεων εργασίας.
Ποια είναι εκείνα τα δημοσιονομικά ισοδύναμα, τα
οποία θα χρησιμοποιήσετε ώστε να λειτουργήσει το
εν λόγω μέτρο;
Πράγματι, με τις πλέον συντηρητικές εκτιμήσεις έχει φανεί ότι μια μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 3,9
μονάδες μπορεί να οδηγήσει σε 30.000 νέες θέσεις εργασίας και περισσότερες σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Είναι, γενικότερα, τεκμηριωμένο ότι η μείωση των εργοδοτικών εισφορών, καθώς διευκολύνει τις νέες προσλήψεις, έχει θετικές συνέπειες στα συνολικά επίπεδα απα-
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κατ΄επέκταση στα δημόσια έσοδα.
Συνεπώς τα δημοσιονομικά ισοδύναμα που απαιτεί μια
μείωση των εισφορών για να καλυφθεί η αρχική υστέρηση των ασφαλιστικών εσόδων δεν είναι τόσο σημαντική.
Και σε κάθε περίπτωση, δεν θα υπάρξει καμία απολύτως
επίπτωση στο ύψος των συντάξεων.

3. Μετά από τόσες περικοπές- στο πλαίσιο των

επιταγών της τρόικας και του μνημονίου- στις συντάξεις, πως τελικά θα επιτευχθεί έως το τέλος του
χρόνου οικονομική ωφέλεια της τάξης του 1,5%,
όπως έχετε δηλώσει, στον Έλληνα συνταξιούχο;
Όταν θα αρχίσει να εφαρμόζεται το σύστημα παρακράτησης του φόρου στο σύνολο των συντάξεων, στο «τέλος
της ημέρας» δεν θα προκύπτει ούτε ένα ευρώ επιβάρυνση
για τον συνταξιούχο καθώς θα έχει παρακρατηθεί κατά
την διάρκεια του έτους. Με την προκαταβολή του φόρου,
δηλαδή, προκύπτει η μικρή οικονομική ωφέλεια της τάξης
του 1,5%.
Σας θυμίζω ότι για πρώτη φορά φέτος
κανένας συνταξιούχος δεν θα ταλαιπωρηθεί για να παραλάβει από το ασφαλιστικό ταμείο που ανήκει βεβαίωση
συντάξιμων αποδοχών καθώς πλέον, με τις αλλαγές που
κάναμε, τα ποσά προεκτυπώνονται στις φορολογικές δηλώσεις των συνταξιούχων μέσω της ΗΔΙΚΑ και αυτό έχει
πολλαπλές ωφέλειες. Καταρχήν τέλος στην ταλαιπωρίες των συνταξιούχων σε ουρές στα ασφαλιστικά ταμεία
τους. Επίσης, προκύπτει ωφέλεια της τάξης 4 εκατομμυρίων ευρώ καθώς εξαλείφεται ένα διοικητικός κόστος
(αποστολή επιστολών-βεβαιώσεων) ενώ κλείνει παράλληλα και μία τρύπα ύψους 84 εκατ. ευρώ από την πάταξη
της φοροδιαφυγής στις συντάξεις.

4. Σύστημα ΑΤΛΑΣ για την οργάνωση του ασφαλιστικού συστήματος, σύστημα ΗΛΙΟΣ για την παρακολούθηση των επιδομάτων, σύστημα ΑΡΙΑΔΝΗ για
την άμεση ενημέρωση των ασφαλιστικών ταμείων
για τις αλλαγές που επέρχονται στους συνταξιούχους. Επί του πρακτέου, πως θα αποτελέσουν ουσιαστική βοήθεια τα συστήματα αυτά για την βελτίωση της καθημερινότητας και του βιοτικού επιπέδου
ασφαλισμένων και συνταξιούχων, και εν τέλει θα
καταφέρουν να λειτουργήσουν υπέρ τους;
Όλα τα παραπάνω, νέα ηλεκτρονικά συστήματα του
υπουργείου αποτελούν μια σύγχρονη οργανωτική και
πληροφοριακή υποδομή που καθιστούν το υπουργείο –
τουλάχιστον ως προς αυτό το κριτήριο – ένα από τα πιο
σύγχρονα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

επίπτωση αυτών των διαρθρωτικών αλλαγών στην καθημερινότητα του πολίτη. Ενδεικτικά μόνο, αναφέρω κάποια
από τα πλέον φανερά αποτελέσματα:
Με το σύστημα «Αριάδνη» εξαλείψαμε οριστικά την παραβατικότητα στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης και
το φαινόμενο των «μαϊμού» συντάξεων. Η εξοικονόμηση
πόρων από αυτή και μόνο τη «διαρροή» συμβάλλει σημαντικά στη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος.
Με το σύστημα «Εργάνη» όλες οι αλλαγές που αφορούν
το προσωπικό μιας επιχείρησης γίνονται ψηφιακά, χωρίς
να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία εκπροσώπων
των επιχειρήσεων ή εργαζομένων. Πρόκειται για μια σημαντική εξοικονόμηση σε κερδισμένες ανθρωποώρες που
υπερβαίνει τα 60 εκ ευρώ ετησίως.
Με το νέο σύστημα «Άτλας», καταργείται η θεώρηση των
βιβλιαρίων σε λίγους μήνες, ενώ κάθε πολίτης θα μπορεί
να δει το ασφαλιστικό του ιστορικό από τον προσωπικό
του υπολογιστή. Έτσι, με την ολοκλήρωση του έργου, σε
ενάμιση περίπου χρόνο από σήμερα, η απονομή σύνταξης
θα είναι υπόθεση λίγων ημερών, ακόμη και εάν κάποιος
έχει αλλάξει πολλά διαφορετικά ασφαλιστικά καθεστώτα.

5. Σύμφωνα με εισήγηση του Ινστιτούτου Εργασί-

ας της ΓΣΕΕ, από το 2015 η κρατική επιχορήγηση
και οι ασφαλιστικές εισφορές δεν θα επαρκούν για
την κάλυψη των συνταξιοδοτικών δαπανών. Ποια
η θέση σας και προς ποια κατεύθυνση σκοπεύει να
κινηθεί η κυβέρνηση για την αποφυγή ενός τέτοιου
ενδεχομένου;
Δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα. Όχι μόνο
επειδή ο Κρατικός Προϋπολογισμός εγγυάται – όπως κάνει και σήμερα – την ομαλή καταβολή των συντάξεων.
Αλλά και επειδή έχουμε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για
την αύξηση των ασφαλιστικών εσόδων και την ενίσχυση
της ταμειακής επάρκειας των ταμείων. Με την εξάλειψη
της παραβατικότητας στο ασφαλιστικά ταμεία, μέσω των
συστημάτων «Ηλιος» και Αριάδνη». Με διαρκείς και διασταυρούμενους ελέγχους, την επιβολή υψηλών προστίμων για την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία συνιστούν το επιχειρησιακό σχέδιο «Άρτεμις». Με τη λήψη
οργανωτικών και θεσμικών μέτρων για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής μέσω τις ενοποίησης και καταβολής των εισφορών στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση
(ΑΠΔ).

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡ

ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗ
• «Απαραίτητη η προβολή σε ευρωπαϊκό επίπεδο
μιας ρεαλιστικής εναλλακτικής λύσης για το ελληνικό ζήτημα, αλλά και η ενίσχυση των δυνάμεων της
ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας».

• «Η υπόθεση του Τ.Τ. αναδεικνύει με χαρακτηριστικό
τρόπο τις χρόνιες παθογένειες του πολιτικού μας
συστήματος».
• «Το ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται μεταρρύθμιση.
Δυστυχώς η κυβέρνηση εμμένει στην απορρύθμιση».

1. Ποιές θα είναι οι κινήσεις της ΔΗΜΑΡ ενόψει του κ. Φιλιππίδη. Ο ισχυρισμός του ότι στο πρόσωπό του

ευρωεκλογών και εν γένει λόγω της αναδιάταξης
του πολιτικού σκηνικού; Τα σενάρια είναι πολλά.
Επιστροφή στον συνασπισμό της κυβέρνησης, προσχώρηση στην κίνηση των 58, συγκρότηση τρίτου
πόλου με τη «συμφωνία για την Ελλάδα» του Λοβέρδου, ένταξη στους κόλπους της ΔΗΜΑΡ πρώην
υπουργών του ΠΑΣΟΚ. Τι απαντάτε σε όλα αυτά;
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ θα δώσει τη μάχη των ευρωεκλογών στo πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής συμμαχίας που θα περιλαμβάνει δυνάμεις της αριστεράς της
σοσιαλδημοκρατίας, της οικολογίας, και του προοδευτικού κέντρου. Αυτό που ονομάσαμε «ο προοδευτικός
τρίτος πόλος». Το επίδικο για εμάς είναι η προβολή σε
ευρωπαϊκό επίπεδο μιας ρεαλιστικής εναλλακτικής λύσης
για το ελληνικό ζήτημα, αλλά και η ενίσχυση των δυνάμεων της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας. Αυτό, γιατί το
θεωρούμε αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να αλλάξουν οι ευρωπαϊκοί συσχετισμοί δυνάμεων όχι μόνο για
το καλό της χώρας μας αλλά και για το καλό της ίδιας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύνθημά μας στις επερχόμενες
ευρωεκλογές, χωρίς ακόμη να έχει λάβει την τελική του
μορφή είναι: ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη.
Σε αυτή την ευρύτερη πολιτική συμμαχία καλούμε να
συμμετάσχουν όλες οι εναλλακτικές φωνές της χώρας
μας, όλες οι προοδευτικές δυνάμεις και οι δυνάμεις του
δημοκρατικού σοσιαλισμού. Είναι όμως προφανές ότι σε
αυτή τη συμμαχία δεν μπορεί να συμμετάσχουν εκείνοι
που εκπονούν και υλοποιούν πολιτικές με τις οποίες είμαστε σε αντιπαράθεση. Δεν μπορεί επομένως να συμμετάσχει το σημερινό ΠΑΣΟΚ. Στην αμέσως προσεχή περίοδο
θα εκφραστεί μια ευρύτερη πανελλαδική στήριξη του εγχειρήματος του «τρίτου πόλου», όχι μόνο από πολιτικά
στελέχη, αλλά και από τον κόσμο της διανόησης, του πολιτισμού, της εργασίας και της επιχειρηματικότητας

κάποιοι επιδιώκουν να πλήξουν τον πρώην Πρωθυπουργό, το κ. Καραμανλή, διότι όπως λέει είναι/ήταν στενοί
φίλοι. Δεν θέλω να κάνω υποθέσεις, ούτε μου αρέσουν
τα σενάρια συνομωσίας.
Αναρωτιέμαι όμως: γιατί πρέπει ο Διευθύνων Σύμβουλος
ενός τόσο σημαντικού οργανισμού να ορίζεται με κριτήριο τη στενή φιλία του με τον Πρωθυπουργό; Για τις παραπέρα πολιτικές προεκτάσεις ας αναμένουμε την περάτωση της προανακριτικής διαδικασίας

3. Πως σχολιάζετε την απόφαση του ΣτΕ για «φρέ-

νο» σε νέες προσφυγές για τις περικοπές σε επιδόματα, μισθούς και συντάξεις, μετά την απόφαση της
αντισυνταγματικότητας του μέτρου αποκλειστικά
για την περίπτωση των ενστόλων, με την παραδοχή
ότι οι συγκεκριμένοι δημόσιοι υπάλληλοι αποτελούν τον λεγόμενο «σκληρό πυρήνα» του δημοσίου
τομέα;
Το σκεπτικό του ΣτΕ μου προκάλεσε πολλά ερωτηματικά.
Όχι, προφανώς, ως προς το σκέλος της αποκατάστασης
μιας αδικίας. Αλλά, ως προς αυτήν καθεαυτή την ουσία
του. Διαφωνούμε με το ότι οι στρατιωτικοί και οι αστυνομικοί αποτελούν τον στενό πυρήνα του κράτους, ενώ π.χ.
οι δάσκαλοι και οι γιατροί όχι. Αυτές είναι συντηρητικές
προσεγγίσεις που λέγονταν σε άλλες εποχές και που θα
έπρεπε να έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.

2. Η υπόθεση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου απο-

τελεί ένα ακόμη τεράστιο τραπεζικό σκάνδαλο, στα
τόσα που απασχολούν την κοινή γνώμη το τελευταίο διάστημα και αφορούν ουσιαστικά κατάχρηση
χρημάτων του ελληνικού λαού. Ποια η γνώμη σας
για το θέμα και ποιες πιστεύετε ότι είναι οι πολιτικές του προεκτάσεις;
Η υπόθεση του Τ.Τ. αναδεικνύει με χαρακτηριστικό τρόπο
τις χρόνιες παθογένειες του πολιτικού μας συστήματος. Η
έρευνα της δικαιοσύνης είναι σε εξέλιξη και δεν θέλω να
προδικάσω τίποτα, να αθωώσω ή να καταδικάσω κανένα.
Μου έκανε όμως εντύπωση το επιχείρημα υπεράσπισης
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4. Κόκκινα Δάνεια: Σε πρόσφατη έκθεση της

Moody’s, έγινε εκτίμηση ότι τα δάνεια αυτά στο τέλος του 2014 θα ανέλθουν στο 40% του συνολικού
χαρτοφυλακίου των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ποια
η θέση της ΔΗΜΑΡ για την αντιμετώπιση του φαινομένου;
Τα κόκκινα δάνεια αποτελούν μια βόμβα στα θεμέλια του

τραπεζικού συστήματος. Απειλούν την σταθερότητά του.
Από την άλλη, έχουν δραματικές αρνητικές συνέπειες για
τους πολίτες. Η Αριστερά πρέπει να ξεκινά από αυτή τη
βασική διαπίστωση. Σε ό,τι μας αφορά, η ΔΗΜΑΡ προσανατολίζεται να καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση
αναφορικά με τα στεγαστικά δάνεια.
Η βασική της ιδέα είναι απλή και για αυτό το λόγο λειτουργική. Προτείνουμε τη δημιουργία μιας ειδικής τράπεζας η οποία σε σχέση με τις υπόλοιπες τράπεζες θα παίξει
το ρόλο μιας «κακής τράπεζας» αγοράζοντας τα κόκκινα
δάνεια (υπό κάποιες προϋποθέσεις φυσικά). Παράλληλα
σε σχέση με τους δανειολήπτες αυτή η τράπεζα θα παίξει το ρόλο μιας «τράπεζας των φτωχών», δηλαδή μιας
τράπεζας με πολύ χαμηλά επιτόκια. Με αυτόν τον τρόπο
διασφαλίζεται και η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού
συστήματος και το δικαίωμα στη στέγαση.

5. Οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό και ασφαλιστι-

κό σύστημα συνεχίζονται με…αμείωτο «ενδιαφέρον» από την κυβέρνηση. Πιστεύετε πως θα υπάρξει
τελικά λύση από την υιοθέτηση μέτρων που θίγουν
τα βασικά δικαιώματα συνταξιούχων και εργαζομένων ή μόνος στόχος είναι η ευθυγράμμιση με τις
επιταγές των τροικανών και η εξαθλίωση του ελληνικού λαού;
Το ασφαλιστικό σύστημα αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Χρειάζεται επομένως μεταρρύθμιση. Δυστυχώς η
κυβέρνηση εμμένει στην απορρύθμιση.
Αποτελεί πρόκληση, μετά την τετραετή αφαίμαξη … το
«αντίδωρο» που υπόσχεται η κυβέρνηση να καταβάλει
στους χαμηλοσυνταξιούχους, μαζί με άλλες κατηγορίες
από την παραδοσιακή εκλογική πελατεία της ΝΔ, από το
πρωτογενές πλεόνασμα του 2013! Χρειάζονται αλλαγές
σε προοδευτική κατεύθυνση και σε σταθερή βάση. Η δική
μας κατεύθυνση είναι σαφής: (α) ενίσχυση της απασχόλησης προκειμένου να διασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδοτική βάση του συστήματος. (β) κατάργηση του κλάδου
Υγείας των ασφαλιστικών Ταμείων και μεταβίβαση της
περίθαλψης σε ένα ενιαίο σύστημα Υγείας που θα καλύπτει όλο τον πληθυσμό και θα χρηματοδοτείται από τον
προϋπολογισμό και (γ) ενοποίηση όλων των Ασφαλιστικών Ταμείων των μισθωτών σε ένα ταμείο με παράλληλη
διασφάλιση ενός ελάχιστου αλλά και επαρκούς επιπέδου
σύνταξης για όλους και όλες και επιπλέον κλιμάκωση από
εκεί και πέρα ανάλογα με τις καταβληθείσες εισφορές. Τις
λεπτομέρειες μπορούμε να τις συζητήσουμε.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
Ποδαρικό με νέα πρόστιμα…
«φωτιά»!
Πρόστιμα που προκαλούν σοκ ακόμη και για μικροπαραβάσεις της
φορολογικής νομοθεσίας φέρνουν οι αλλαγές που τίθενται σε ισχύ
από την πρώτη κιόλας ημέρα του 2014.
Το υπουργείο Οικονομικών ξεκινά μία ακόμη προσπάθεια να μαζέψει
εύκολα χρήμα και, κυρίως, να πιέσει τους φορολογούμενους, ιδιαίτερα εκείνους που παρανομούν, να εξοφλούν εμπρόθεσμα τους φόρους τους.
Ενδεικτικά ακολουθούν ορισμένες από τις νέες κυρώσεις που θα υφίστανται όσοι πραγματοποιούν φορολογικές παραβάσεις:
•Πρόστιμο από 1.000 έως 2.500 ευρώ για κάθε τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής ή παροχής υπηρεσιών αξίας μέχρι 5.000 ευρώ που δεν
εκδίδεται.
•10% του φόρου ίσο με ποσοστό του φόρου που δεν καταβλήθηκε
εμπρόθεσμα αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός 2 μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας.
Επιπλέον ο οφειλέτης θα υποχρεούται να καταβάλλει και τόκους.
•Ο φορολογούμενος που δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα
δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την
οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου θα επιβαρύνεται
με πρόστιμο 100 ευρώ έναντι 40 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα.
•Ο φορολογούμενος που δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα
δήλωση από την οποία προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου θα
τιμωρείται με πρόστιμο ίσο με το ύψος της δήλωσης.
•Ο φορολογούμενος που δεν αποδίδει στο Δημόσιο παρακρατούμενο
φόρο εμπρόθεσμα θα επιβαρύνεται με πρόστιμο ίσο με το ποσό του
φόρου.

ΠΩΣ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΣ
Κάθε χρόνο οι φορολογικοί νόμοι αλλάζουν «εν ριπή οφθαλμού». Οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι που βγάζει το ΥΠ.ΟΙΚ. ανέρχονται σε αρκετές εκατοντάδες ετησίως. Το ΙΚΑ, με εγκύκλιό του ενημερώνει και φέτος, τους
ασφαλισμένους του για το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
που φορολογείται, ποια έσοδα απαλλάσσονται, τι ισχύει για το επίδομα
ανεργίας και το ΕΚΑΣ αλλά και πόσος φόρος παρακρατείται για μισθωτούς
και συνταξιούχους. Πληροφορίες χρήσιμες καθώς πολλοί με την πρώτη μισθοδοσία του χρόνου ή τη σύνταξη, διαπίστωσαν αυξομειώσεις στα έσοδά
τους, χωρίς να έχουν επέλθει νέες περικοπές για το 2014.
Περισσότερο από κάθε άλλη κατηγορία πολιτών σήμερα οι συνταξιούχοι
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα καθ’ όσον καλούνται να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα με δύσκολη λύση.
Το γραφείο μας και προσωπικά ο κ. ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΑΪΔΗΣ θα προσπαθήσει σε συνέχειες μέσω του
«ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» να ενημερώσει όσο γίνεται καλύτερα τους συνταξιούχους αλλά και να απαντήσει σε ερωτήσεις και προβλήματα που τους απασχολούν.
Με βάση τις διατάξεις που ισχύουν το 2014, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες του
ΙΚΑ, ως φορολογητέο εισόδημα νοείται το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών
που εκπίπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του φορολογικού κώδικα (Κ.Φ.Ε.) από το ακαθάριστο εισόδημα.
Ο Κ.Φ.Ε. λοιπόν διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων:
α. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,
β. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,
γ. Εισόδημα από κεφάλαιο και
δ. Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.
Όλοι οι πολίτες από δω και πέρα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί επιλέγοντας τους κατάλληλους φορολογικούς συμβούλους με ικανή επάρκεια ώστε να αποφύγουν τα λάθη, την ταλαιπωρία
και ενδεχομένως και τα πρόστιμα.

Ποιες παγίδες κρύβει η συλλογή
αποδείξεων δαπανών για το 2014

Προθεσμίες για όλες τις
φορολογικές δηλώσεις του
2014

Τις προθεσμίες υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων για το
2014 ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, με σκοπό την ενημέρωση και φορολογική συμμόρφωση των φορολογουμένων.
Ειδικότερα η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ( Ε1)
από όλους τους φορολογούμενους θα ξεκινήσει από τις 20 Μαρτίου
2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2014.
Η υποβολή του εντύπου Ε5 από τις επιχειρήσεις ΟΕ, ΕΠΕ ΟΕ θα ξεκινήσει στις 3 Μαρτίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Μαΐου 2014.
Τα έντυπα Ε2 για τη δήλωση
των εισοδημάτων από ενοίκια
και το Ε3 θα πρέπει να υποβληθούν από τις 3 Φεβρουαρίου
201 έως 30 Ιουνίου 2014.
Επίσης το Ε9 για το 2014 θα
υποβληθεί από τις 17 Φεβρουαρίου έως τις 30 Μαΐου 2014
ενώ η διαδικασία καταβολής
των τελών κυκλοφορίας για το 2015 θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου
2014 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους.
Οι περιοδικές δηλώσεις (ΦΠΑ-ΦΜΥ κλπ.) υποβάλλονται στις τακτές
ημερομηνίες που προβλέπονται από τον νόμο.
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Σε παγίδα μπορεί να εξελιχθεί η μείωση του
ποσοστού των αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρωθούν το 2014. Ανώτατο στέλεχος του
υπουργείου Οικονομικών αναφέρει στην «Καθημερινή» ότι το νέο σύστημα θα προβλέπει λιγότερες αποδείξεις σε σχέση με το τρέχον έτος και θα
ανέρχονται στο 10% του εισοδήματος. Ωστόσο,
σημειώνει ότι οι αποδείξεις θα είναι στοχευμένες
και θα πρέπει να προέρχονται από κατηγορίες
επαγγελμάτων που είναι ψηλά στη λίστα της φοροδιαφυγής.
Σύμφωνα με ρύθμιση που ψηφίστηκε το περασμένο Σάββατο από τη Βουλή, για τα εισοδήματα
του 2014, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν αποδείξεις αξίας ίσης με το 10%
του εισοδήματος, αντί 25% που ισχύει σήμερα.
Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων
δαπανών του φορολογουμένου είναι μικρότερο
από το ποσό που απαιτείται, επιβάλλεται φόρος
με συντελεστή 22% επί της διαφοράς. Για παράδειγμα, για εισόδημα 20.000 ευρώ απαιτούνται
το 2014 αποδείξεις ύψους 2.000 ευρώ. Με το
νέο σύστημα στοχευμένων αποδείξεων οι φορολογούμενοι θα πρέπει να μαζεύουν αποδείξεις
για παράδειγμα από συνεργεία αυτοκινήτων,
υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, δικηγόρους, γιατρούς, μπαρ και ταβέρνες.
Ωστόσο, για πολλά νοικοκυριά, ίσως τα περισσότερα, οι δαπάνες που κάνουν κατευθύνονται ως
επί το πλείστον στα σούπερ μάρκετ και γενικότερα σε είδη πρώτης ανάγκης. Οπότε θα πρέπει να
υπάρξει ειδική μέριμνα για ορισμένες κατηγορί-

ες φορολογούμενων. Δηλαδή ένας μισθωτός με
δύο παιδιά πιθανόν να μην καταφέρει να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες αποδείξεις. Πόσω δε
οι συνταξιούχοι η συντριπτική πλειονότητα των
οποίων καταναλώνουν τα απολύτως απαραίτητα. Το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να
αλλάξει το σύστημα δεδομένου ότι τα σούπερ
μάρκετ εκδίδουν πάντα αποδείξεις όπως επίσης
και τα πολυκαταστήματα. Δεν αποκλείεται πάντως κάποιες κατηγορίες φορολογούμενων με
χαμηλά εισοδήματα ή οι συνταξιούχοι να εξαιρεθούν από το μέτρο της συλλογής αποδείξεων.
Δηλαδή ένας συνταξιούχος με ετήσιο εισόδημα
9.600 ευρώ ή διαφορετικά 800 ευρώ μηνιαίως θα πρέπει να συγκεντρώσει αποδείξεις 960
ευρώ το 2014. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μήνα θα
πρέπει να δαπανά 80 ευρώ, σε δικηγόρους, γιατρούς και γενικότερα σε κλάδους της οικονομίας
που με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών βρίσκονται στις πρώτες θέσης τη φοροδιαφυγής. Αν ο ανωτέρω συνταξιούχος δεν καταφέρει να μαζέψει τις απαιτούμενες αποδείξεις θα
πληρώσει φόρο 211 ευρώ.
Όπως τονίζεται στον νόμο με απόφαση του
υπουργού Οικονομικών θα καθοριστούν οι δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση
αποδείξεων, ο τρόπος επιμερισμού των αποδείξεων μεταξύ των συζύγων, οι κατηγορίες των
φορολογούμενων που εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του μέτρου των
αποδείξεων.

NOMIKA ΘΕΜΑΤΑ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΩΣ 800€ ΓΙΑ ΤΟ
72,4% ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Είδος «υπό εξαφάνιση» έγιναν οι υψηλές συντάξεις στο ΙΚΑ μετά τις τελευταίες περικοπές (κλιμακωτές μειώσεις άνω των 1.000 ευρώ καθώς και στις διπλές συντάξεις)
οι οποίες περιόρισαν σε μόλις... 3.118 τους συνταξιούχους σε σύνολο 1.158.309 που
εξακολουθούν να λαμβάνουν σύνταξη άνω των 2.000 ευρώ και διπλασίασαν τον αριθμό των υψηλοσυνταξιούχων που «έπεσαν» σε συντάξεις μεταξύ των 1.100 ευρώ και
1.400 ευρώ.

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ...ΠΑΛΙ Η
ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ!
Με έκπληξη διαπιστώσαμε τη νέα αναβολή της εκδίκασης προσφυγής για τις περικοπές των συντάξεων (κυρίων και επικουρικών) και του εφάπαξ που έγιναν στο πλαίσιο της μνημονιακής
νομοθεσίας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) είναι ουσιαστικά
αυτό το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί με τις αιτήσεις συναδέλφων-συνταξιούχων που υποστηρίζουν ότι οι προαναφερθείσες
περικοπές είναι στην ουσία αντισυνταγματικές και αντίθετες στην
Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Οι αιτήσεις, αρχικά κατατέθηκαν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αθηνών, αλλά ο πρόεδρος του ΣτΕ Σωτήρης Ρίζος και η αρμόδια
τριμελής επιτροπή, τις εισήγαγε στο ΣτΕ, προς συζήτηση με διαδικασίες εξπρές, λόγω σπουδαιότητας του θέματος που θίγουν,
αλλά καi καθώς ενδιαφέρουν μεγάλο αριθμό πολιτών. Ποιος λοιπόν ο λόγος της αναβολής; Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί την εκδίκαση αυτής της υπόθεσης που αφορά σχεδόν 3 εκ. πολίτες; Τι
σημαίνει η μη παρουσία του εκπροσώπου της κυβέρνησης;Για ποιο
ακριβώς λόγο δεν παρέστη το Δημόσιο; Η απόφαση της αναβολής
είναι σωστή νομικά και ηθικά;Τι θα κάνουν οι Πρόεδροι των Ανώτατων Δικαστηρίων για να επισπεύσουν τη διαδικασία;
Αυτά και πολλά ακόμη είναι τα εύλογα ερωτήματα όλων μας για
την κατάσταση στην οποία μας έχουν υποβάλλει, καθώς με τις
μειώσεις που έγιναν παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, ενώ παράλληλα παραβιάζεται και η συνταγματική
αρχή του κράτους δικαίου, όπως και η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης. Εφόσον οι αποφάσεις που θα εκδοθούν από
το ΣτΕ θα αποτελέσουν υποχρεωτικά «πιλότο» για τους δικαστές
των Πρωτοδικείων και των Εφετείων που έχουν στα χέρια τους
εκατοντάδες παρόμοιες εκκρεμείς υποθέσεις, μένει να απαντηθούν επίσημα και υπεύθυνα τα ερωτήματα που θέτουμε, ώστε να
μην υπάρχουν ασάφειες για τους λόγους που οδήγησαν σε άλλη
μια αναβολή εκδίκασης της εν λόγω προσφυγής.
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ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
Στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας
Συνταξιούχων Ελλάδος, για την παροχή βοήθειας και στήριξης, με κάθε δυνατό τρόπο, των συναδέλφων-συνταξιούχων, έχει ξεκινήσει μία συνεργασία
με το δικηγορικό γραφείο της δικηγόρου Αθηνών κας Χρύσας Βροντάκη.
Η παροχή νομικών συμβουλών πραγματοποιείται στα γραφεία της
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. κατόπιν ραντεβού και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Ζητήσαμε στην κα Βροντάκη να μας απαντήσει ορισμένες ερωτήσεις
για θέμα των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, που δυστυχώς, απασχολεί μεγάλη μερίδα των Ελλήνων, τα τελευταία χρόνια.
•Γνωρίζουμε ότι ασχολείστε με όλες τις υποθέσεις του Ποινικού και του Αστικού Κώδικα, όμως όπως είναι πλέον γνωστό σε όλους
μας, όλο και περισσότεροι απευθύνονται στα
δικηγορικά γραφεία για υποθέσεις δανείων.
Πως σχολιάζετε αυτή την εξέλιξη;
Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, το μεγαλύτερο ποσοστό των υποθέσεων που φτάνουν
στα χέρια μας έχουν να κάνουν με το φλέγον θέμα
των δανείων και των ρυθμίσεων που επιθυμούν
να κάνουν οι δανειολήπτες λόγω της αδυναμίας
τους να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.
Στατιστικά, περίπου το 50% με 60% των ανθρώπων που απευθύνονται σε έναν δικηγόρο, επιθυμούν είτε τον διακανονισμό των χρεών τους μέσω
κουρέματος των δανείων, είτε την υπαγωγή τους
στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Πράγμα το οποίο
είναι απόλυτα φυσιολογικό, εφόσον εργαζόμενοι
και συνταξιούχοι έχουν χάσει, μέσω περικοπών
αλλά και εξαιτίας των αυξήσεων σε φορολογία
και τιμές, περίπου το 40% του μηνιαίου εισοδήματος τους.
•Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι προϋποθέσεις
που πρέπει να έχει κάποιος για να μπορέσει
να υπαχθεί στον περιβόητο Νόμο Κατσέλη
(Ν. 3869/2010) για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά;
Στις ρυθμίσεις του νόμου μπορούν να υπαχθούν
όλα τα φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές και επαγγελματίες, (με εξαίρεση τους εμπόρους, οι οποίοι
έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στη διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα) όταν έχουν περι-

Και στα δικά μας...

Η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική η περικοπή μισθών, επιδομάτων ή/και συντάξεων των ένστολων υπαλλήλων του Δημοσίου είναι πολύ σημαντική. Δεν
αναφέρεται βέβαια σε εμάς, τους συνταξιούχους
του ιδιωτικού τομέα, αποτελεί όμως ένα προηγούμενο στο οποίο θα μπορέσουμε να στηριχτούμε.
Το σκεπτικό της απόφασης, ότι δηλαδή πρόκειται για προσωπικό του ‘πυρήνα του κράτους, έχει
σχέση με τους λόγους για τους οποίους η συγκεκριμένη ομάδα προσέβαλε τους σχετικούς νόμους.
Μπορεί όμως να σημαίνει την αρχή του τέλους και
την κατάργηση των νόμων αυτών. Οι μειώσεις
στις συντάξεις μας προέκυψαν από τους ίδιους
νόμους και για τους ίδιους λόγους, την αδυναμία
δηλαδή του κράτους να καταβάλλει τους μισθούς

έλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών χωρίς δόλο.
Να σημειώσουμε όμως εδώ ότι επειδή κάθε υπόθεση είναι διαφορετική, υπάρχουν περιπτώσεις
που μπορεί να γίνει εξωδικαστικός συμβιβασμός
με τους πιστωτές, ακόμη και αν οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν ισχύουν, αλλά πχ υπάρχουν αποδεικτέα σοβαρά προβλήματα υγείας. Για αυτό καλό
είναι οι δανειολήπτες να απευθύνονται σε κάποιον
δικηγόρο που θα μπορέσει να τους συμβουλεύσει
κατάλληλα.
•Αν υποθέσουμε ότι τελικά κάποιος καταφέρει να υπαχθεί στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, πότε θα εκδικαστεί η υπόθεση
και πότε θα μπορέσει να βρεθεί λύση;
Για το Τακτικό δικαστήριο θα πάρει δικάσιμο από
5ετία και πάνω, εντωμεταξύ όμως εκδίδεται προσωρινή διαταγή, ουσιαστικά προσωρινή απόφαση,
μέσα σε 1-2 μήνες. Αυτή ορίζει την καταβολή ενός
ελάχιστου ποσού σε μηνιαία βάση-σε εξαιρετικές
περιπτώσεις αυτή η καταβολή μπορεί να είναι και
μηδενική-μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης από το
Τακτικό δικαστήριο. Βασικός στόχος της όλης διαδικασίας είναι φυσικά η ρύθμιση των χρεών του
δανειολήπτη, αλλά με κύριο και πρωταρχικό μέλημα την προστασία της κύριας κατοικίας. Και προς
αυτή την κατεύθυνση και με αυτό το σκοπό λειτουργούν οι δικηγόροι στις αντίστοιχες υποθέσεις.
Βροντάκη Χρύσα
Δικηγόρος ΔΣΑ
Πανεπιστημίου 56, Αθήνα
210-3808428, 210-3847894, 6937310233

και τις συντάξεις που το ίδιο είχε θεσπίσει και συμφωνήσει.
Επομένως, αφού οι λόγοι αυτοί κρίνονται ανεπαρκείς και οι αποφάσεις κρίνονται αντισυνταγματικές, η αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών
επιβάλλει την ίδια αντιμετώπιση και στις δικές μας
προσφυγές, ανοίγοντας το δρόμο για την επιστροφή των παρακρατήσεων και την επαναφορά των
συντάξεων στα κανονικά τους επίπεδα.
Οι πληροφορίες που αναφέρουν ότι το κράτος
σκέπτεται να προχωρήσει σε σταδιακή επιστροφή
είναι στο ίδιο πνεύμα με την πρόταση της ΑΓΣΣΕ
για την μετατροπή των μέχρι τώρα κρατήσεων σε
ομολογιακό δάνειο.

Και στα δικά μας λοιπόν!
Του Βασίλη Λουζιώτη

Yγεια
Ο ελληνικός καφές χαρίζει χρόνια στη ζωή!
Ποιος από εμάς θα φανταζόταν ότι η συστηματική κατανάλωση μυρωδάτου, ελληνικού καφέ θα αποτελούσε βασικό συστατικό στη συνταγή της μακροζωίας;
Κι όμως εκτός από άρωμα και γεύση φαίνεται ότι ο
καφές προσφέρει «υγεία» στο ενδοθήλιο, το κυτταρικό στρώμα της εσωτερικής επιφάνειας των αιμοφόρων αγγείων.
Αναλυτικότερα λίγα χρόνια πριν ομάδα επιστημόνων υγείας
παρατήρησε ότι σε ορισμένες περιοχές - μεταξύ των οποίων και το ελληνικό νησί της Ικαρία, οι κάτοικοι εμφάνιζαν
τα υψηλότερα ποσοστά υπερήλικων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Αυτό το αναμφισβήτητα πολύ σημαντικό εύρημα έγινε η κινητήριος δύναμη για την επιστημονική κοινότητα, η οποία
και αποφάσισε να διερευνήσει εις βάθος το θέμα και να
«λύσει» το μυστήριο της μακροζωίας στις συγκεκριμένες
περιοχές.
Στα πλαίσια των παραπάνω επιδημιολογικών παρατηρήσεων, η Α’ Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών με επικεφαλή τον καθηγητή Καρδιολογίας Χριστόδουλο Στεφανάδη, ξεκίνησε μια μελέτη καταγραφής των κλινικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών καθώς και των συνηθειών τρόπου ζωής των κατοίκων
μέσης και προχωρημένης ηλικίας του νησιού Ικαρίας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις οι υποψίες των επιστημόνων για
τους «υπεύθυνους» της μακροζωίας επιβεβαιώθηκαν με τα
αποτελέσματα της έρευνας. Σε άλλες πάλι, τα ευρήματα
εξέπληξαν τους πάντες.

Ο καφές διαπιστώθηκε ότι προσφέρει «υγεία» στο ενδοθήλιο, το κυτταρικό στρώμα της εσωτερικής επιφάνειας των
αιμοφόρων αγγείων, καθώς οι αναλύσεις έδειξαν ότι όσοι
έπιναν τακτικά ελληνικό καφέ, είχαν καλύτερη λειτουργία
του ενδοθηλίου σε σχέση με όσους έπιναν άλλα είδη καφέ
και κατ’ επέκταση παρουσίασαν μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης εμφράγματος του μυοκαρδίου.Ακόμα και στους ηλικιωμένους που είχαν υψηλή αρτηριακή πίεση, η κατανάλωση
ελληνικού καφέ σχετιζόταν με καλύτερη κατάσταση του ενδοθηλίου των αρτηριών.
Η μέτρια περιεκτικότητά του ελληνικού καφέ σε καφεΐνη
έναντι της υψηλής περιεκτικότητάς του σε πολυφαινόλες
και αντιοξειδωτικές ουσίες είναι η αιτία που τον κάνει να
ξεχωρίζει έναντι άλλων ειδών καφέ (Siasos et al, 2013).
Κάθε 150 ml (1 φλ.) καφέ -ανεξαρτήτως προέλευσης, μεθόδου καβουρντίσματος και αλέσματος- περιέχει 120 mg
πολυφαινόλες.
Δεν εξαιρούνται οι στιγμιαίος καφές και ο ντεκαφεϊνέ. Πρόσφατα σε δημοσίευση του επιστημονικού εντύπου Journal
of Agriculture and Food Chemistry, η υψηλότερη συνολική
αντιοξειδωτική δράση του κατέταξε τον καφέ σε καλύτερη
θέση συγκριτικά με άλλα ροφήματα που γνωρίζαμε ότι είναι
εξίσου πλούσια σε αντιοξειδωτικά.
Επίσης, δύο νέες έρευνες αναδεικνύουν τη συμβολή του
καφέ στην καλή υγεία. Η πρώτη έγινε από ιάπωνες ερευνητές και δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό έντυπο Stroke.
Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη ο καφές και το πράσινο τσάι

Σεξ μετά το έμφραγμα:
Πότε να μπείτε στο παιχνίδι
Το σοκ του εμφράγματος επηρεάζει
τόσο την ψυχολογία όσο και τον τρόπο ζωής των ασθενών. Το τελευταίο
πράγμα που σκέφτονται και τους απασχολεί είναι το σεξ αφού όπως προκύπτει από μελέτες ανησυχούν ότι η
ερωτική πράξη θα τους προκαλέσει και
άλλο επεισόδιο.
Όπως τεκμηριώθηκε από σχετική μελέτη σε
1879 ανθρώπους και δημοσιεύθηκε στο
επιστημονικό περιοδικό American Journal
of Cardiology περισσότερο από το 50% των
ανδρών και το 60% των γυναικών αρνούνται να ακούσουν τις σχετικές συμβουλές
των ειδικών όταν παίρνουν εξιτήριο από
το νοσοκομείο, γεγονός που αυξάνει κατά
40% τις πιθανότητες η σεξουαλική τους
ζωή ένα χρόνο μετά το έμφραγμα να είναι
ανύπαρκτη.
Για πρώτη φορά δυο παγκόσμιοι οργανισμοί
η Αμερικανική Εταιρεία Καρδιάς (ΑΗΑ) και
η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιολογίας (ESC),
εξέδωσαν οδηγίες για το πότε οι καρδιοπαθείς μπορούν να μπουν στο...ερωτικό
παιχνίδι ενώ ήδη δημοσιοποιήθηκαν στις
επιθεωρήσεις «Circulation» και «European
Heart Journal».
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Οδηγός ...επιβίωσης
Οι νέες οδηγίες αναφέρουν πως όσοι έχουν
υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό ή πάσχουν από οποιοδήποτε καρδιολογικό πρόβλημα επιβάλλεται να ενημερώνονται λεπτομερώς για το σεξ από τον
θεράποντα ιατρό τους.
Παράλληλα επισημαίνουν πως παρότι παρέχουν τις κατευθυντήριες γραμμές, η περίπτωση κάθε ασθενή θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά ώστε να προσαρμόζονται οι
οδηγίες ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του
κάθε ασθενούς.
Η συζήτηση του γιατρού με τον ασθενή για
το σεξ πρέπει να αρχίζει πριν ο ασθενής λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο και να συνεχίζεται στη διάρκεια της περιόδου συστηματικής παρακολούθησης.
Οι συστάσεις αναφέρουν χαρακτηριστικά
ότι οι ασθενείς πρέπει να ξέρουν τα εξής:
Όσοι έχουν πάθει έμφραγμα δίχως επιπλοκές και δίχως να νιώθουν πόνο στο στήθος
ή άλλα συμπτώματα, μπορούν να αρχίσουν
το σεξ έπειτα από μία εβδομάδα.
Όσοι έχουν κάνει μπάι πας γενικώς μπορούν
να ξαναμπούν στο παιγνίδι σε διάστημα έξι
ή οκτώ εβδομάδων, εφόσον οι πληγές έχουν
επουλωθεί πλήρως.
Εάν υπάρχουν αμφιβολίες για το αν ένας
ασθενής είναι αρκετά υγιής για σεξουαλική δραστηριότητα, πρέπει να υποβάλλεται
σε τεστ κοπώσεως σε κυλιόμενο διάδρομο,
για να ελέγχεται πόση καταπόνηση αντέχει
η καρδιά του.
Τρώγοντας έρχεται η όρεξη
Βάση των οδηγιών οι ασθενείς πρέπει να
ξεκινούν από τα προκαταρκτικά και στη συνέχεια να προχωρούν στις ολοκληρωμένες
επαφές.
Εντούτοις στην περίπτωση που κάποιος νιώσει πόνο στο στήθος ή εκδηλώσει άλλα
συμπτώματα στη διάρκεια του σεξ, πρέπει
να ενημερώσει άμεσα τον γιατρό του.

μειώνουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. Η έρευνα
αφορούσε 83.200 ανθρώπους ηλικίας 45 έως 74 ετών, οι
οποίοι είχαν τεθεί υπό ιατρική παρακολούθηση επί 13 χρόνια. Η δεύτερη έρευνα έγινε στην Αυστραλία και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο British Medical Journal.
Οι επιστήμονες διευκρινίζουν δε ότι η ωφέλεια σε σχέση με
το προσδόκιμο ζωής αφορά και αυτούς που πίνουν καφέ
χωρίς καφεΐνη.
Ένδειξη ότι, όποιος και αν είναι ο βιολογικός μηχανισμός
μέσω του οποίου ο καφές σχετίζεται θετικά με τη διάρκεια
της ζωής, η καφεΐνη δεν ευθύνεται για τη μακροζωία.
Του Αθανάσιου Μπούκαλη
Νευροχειρουργού - Ιδρυτή της
International Medical Rights

Ιστοσελίδα : https://www.facebook.com/Athanasis.Boukalis.IMR
e-mail: dr_athanasis@hol.gr

Η σπουδαιότητα της στοματικής
υγιεινής
Η σημασία και η σπουδαιότητα της στοματικής υγιεινής είναι σημαντικότατη, διότι έχει
σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του ανθώπου. Στην στοματική κοιλότητα παραμένουν
υπολλείματα τροφών, τα οποία γίνονται φορείς μικροβίων όπως στρεπτόκοκκος, σταφυλόκκοκος κλπ. που αποτελούν βασικό
αίτιο για να προκληθούν μυοκαρδίτιδες και
περικαρδίτιδες, δηλαδή σοβαρές καρδιακές
παθήσεις.
Παράλληλα, τα άτομα που δεν έχουν τη δυνατότητα πλήρους σύνθλιψης των τροφών
τις καταπίνουν αμάσητες με αποτέλεσμα να επιφέρουν σημαντικές επιβαρύνσεις στο
πεπτικό σύστημα και ιδίως στο στομάχι.
Για τον λόγο αυτό η ημερήσια στοματική φροντίδα θεωρείται κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη. Σήμερα υπάρχουν πολλές δυνατότητες πρόληψης της φθοράς των ούλων,
του οστικού τόξου και των δοντιών και κατ’επέκταση προστασίας των προερχόμενων
παθήσεων την υγείας. Η ευαισθητοποίηση του ατόμου έγκειται στη σωστή πληροφόρηση. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες για καλή φροντίδα, που παρέχει εξασφάλιση
«δια βίου» καλής υγιεινής της στοματικής κοιλότητας.
Πρώτο μέλημα η επίσκεψη κατά χρονικά διαστήματα στον οδοντίατρο για καθαρισμό
και έλεγχο δοντιών, τερηδόνας και φατνίων (ούλων). Διατίθενται από φαρμακεία βασικά βοηθήματα στοματικής φροντίδας, όπως το νήμα καθαρισμού, το μεσοδόντιο
βουρτσάκι καθώς και διαλύματα για πλύσεις του στόματος που καταστρέφουν τα μικρόβια. Εξυπακούεται ότι το βούρτσισμα των δοντιών μετά το γεύμα και το δείπνο
αποτελούν μόνιμη ημερήσια στοματική φροντίδα.
Η επιμέλεια και η συστηματική πρόληψη αποτελούν την ασπίδα της υγείας. Δεν πρέπει
να μας διαφεύγει η ιστορική προτροπή του μεγάλου Έλληνα φιλοσόφου και πατέρα
της ιατρικής, Ιπποκράτη, «Το προλαμβάνειν βέλτιστον του θεραπεύειν».
Η αμέλεια και η έλλειψη φροντίδας αποτελούν την απαρχή των δεινών,δηλαδή την
καταστροφή των δοντιών και την εμφάνιση της περιοδοντολογίας, δηλαδή της πάθησης που προκαλεί την πτώση των δοντιών.
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία είκοσι πέντε (25) έτη η οδοντιατρική επιστήμη έχει
πραγματοποιήσει τεράστια άλματα προόδου. Η μεταμόσχευση τεχνητών οστών και τα
εμφυτεύματα παρέχουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής αντικατάστασης των δοντιών κι εξομάλυνση της αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας της μάσησης. Ωστόσο
κανένα εμφύτευμα ή υποκατάστατο (τεχνητή οδοντοστοιχία) δεν μπορεί να συγκριθεί
με το φυσικό του ανθρώπου δόντι. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση σημαντικής βλάβης,
ο ασθενής υφίσταται ταλαιπωρία κι επιβάρυνση σημαντικού κόστους για κάλυψη των
σχετικών υλικών και οδοντιατρικής περίθαλψης. Ακόμη όμως και στην περίπτωση εμφυτευμάτων εφόσον υπάρξει αμέλεια στη φροντίδα, θα επέλθει και πάλι φθορά και
ξανά τρέξιμο στον οδοντίατρο με ταλαιπωρία, χρηματικό κόστος και ό,τι άλλο πρόσθετο με αυτά συνεπάγεται. Προσέξτε λοιπόν τα δόντια σας σαν κόρη οφθαλμού.
Της Ράνιας Μπορέτου
Χειρούργου Οδοντιάτρου, Πτυχιούχου CAU Γερμανίας

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις!

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΟ SUCCESS STORY!
Από τον
Γιάννη Θ. Μητσιόπουλο
Οικονομολόγου,
Επικεφαλή Ομάδας
Τεκμηρίωσης ΑΓΣΣΕ
Η κατάρτιση του προϋπολογισμού για το 2014 σε μεγάλο βαθμό
εξαρτάται από την «επιθυμία» της συγκυβέρνησης να προκύψει
πρωτογενές πλεόνασμα. Το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος θα σημάνει και την «επιτυχία» ή όχι της κυβερνητικής πολιτικής λιτότητας.
Σ’ αυτή την περίπτωση, που το πρωτογενές πλεόνασμα «επιτευχθεί» και έχουμε success story η συγκυβέρνηση θα «πανηγυρίζει», ανεξάρτητα εάν οφείλει σε προμηθευτές 6 δις ευρώ,
ανεξάρτητα εάν έχει στραγγίξει οικονομικά τον συνταξιούχο, τον
εργαζόμενο, τον μισθωτό, ανεξάρτητα εάν έχει διαλυθεί ο ΕΟΠΥΥ, εάν αυξάνονται καθημερινά οι αυτοκτονίες, οι λιποθυμίες
των παιδιών στα σχολεία κ.ο.κ. Το success story καλά κρατεί!
Έτσι, η κατάρτιση του προϋπολογισμού για το 2014 δεν θα γίνει, σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθη που διαθέτει η οικονομία
και σύμφωνα με τα έσοδα και τις αντίστοιχες δαπάνες που θα
προγραμματισθούν για να προκύψει το πρωτογενές ισοζύγιο και
πέραν αυτού οι τόκοι και οι λοιπές αμυντικές δαπάνες και ότι

προκύψει ως πλεόνασμα ή έλλειμμα αλλά θα καταρτισθεί βάσει
του τι θέλει να παρουσιάσει η συγκυβέρνηση.
Συνεπώς, δεν μιλάμε για κατάρτιση προϋπολογισμού αλλά για
«δημιουργική λογιστική» ή για «ευφάνταστη μαγειρική» που θα
ικανοποιήσει τη συγκυβέρνηση και θα κοροϊδέψει το λαό ότι όλα
πάνε καλά και έρχεται η ανάκαμψη και φθάνει η ανάπτυξη και
βγαίνουμε στις αγορές και δώσε ελπίδα στον μελλοθάνατο που
βρίσκεται εδώ και τέσσερα χρόνια, περίπου, στην εντατική.
Γιατί ο προϋπολογισμός του 2014 απειλείται από τα ίδια τα
μεγέθη της οικονομίας αλλά και από πολλούς αστάθμητους και
απρόβλεπτους παράγοντες που θα πυροδοτήσουν τους στόχους
του. Αυτά τα οικονομικά μεγέθη και οι παράγοντες της οικονομίας είναι:
1. Η ύφεση, που βρίσκεται γύρω στο -4% και η συγκυβέρνηση
την προβλέπει στο 0,6%, για το 2014, πράγμα πολύ δύσκολο και
ακατόρθωτο και θα διαψευσθεί για άλλη μια φορά στις μακροοικονομικές της προβλέψεις.
2. Η ανεργία, που βρίσκεται στο 27,9% και θα αγγίξει το 30% το 2014,
ενώ η συγκυβέρνηση προβλέπει μείωση της ανεργίας στο 26%.
3. Το δημόσιο χρέος, που βρίσκεται στα 321 δις ευρώ ή 175,5%
του ΑΕΠ και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για «κούρεμα» ή άλλη
σοβαρή και αξιόπιστη λύση.
4. Το δημοσιονομικό κενό, που η τρόικα το ανεβάζει στα 2,9 δις
ευρώ και η συγκυβέρνηση θα ήθελε να είναι στα 500 εκατ. ευρώ.
5.Το χρηματοδοτικό κενό, για το 2014, είναι δύσκολο να καλυφθεί, γιατί δεν θα μπορέσει η χώρα να βγει στις αγορές και
δεν είναι σε θέση να εκδώσει ομολογιακό δάνειο. Συνεπώς, η
χρηματοδότηση από τους δανειστές και το τρίτο μνημόνιο είναι

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ
Άρθρο του
Μανώλη Φωτόπουλου
Πρώην Προέδρου Του
Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
«Τα καλά και συμφέροντα»
Είναι η ονομασία του νέου «κόμματος» που
συζητείται ότι θα ιδρυθεί για να σώσει τον
ελληνικό λαό από την πείνα, τη δυστυχία, την
ανεργία, την ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης, τους δυσβάσταχτους φόρους και την
Ελλάδα από τη χρεοκοπία.
Στο υπό ίδρυση κόμμα θα συμμετέχουν:
Οι 300 της Βουλής, μνημονιακοί, αντιμνημονιακοί, ψηλοί, κοντοί, χοντροί, αδύνατοι, δεξιοί, ακροδεξιοί, κεντρώοι, αριστεροί και όλοι
οι αυτοαποκαλούμενοι αριστεροί.
Όπως λέγεται η ιδέα της ίδρυσης νέου κόμματος ανήκει στους βουλευτές όλων των
κομμάτων οι οποίοι προέρχονται από το

συνδικαλιστικό κίνημα, όλους αυτούς που
με τόση «αφοσίωση» και χωρίς να «αποβλέπουν» σε τίποτα υπηρέτησαν με «αυταπάρνηση» το συνδικαλιστικό κίνημα.
Το κυρίαρχο σύνθημα του νέου κόμματος θα είναι:
«Κάτω τα χέρια από τα προνόμια μας, γιατί
λεφτά υπάρχουν αλλά μόνο για τους βουλευτές»
Σημείωση: Την ώρα που πετσοκόβονται μισθοί και συντάξεις οι μισθοί των βουλευτών
εκτινάχθηκαν στα 8.284 ευρώ το μήνα, αυτά
τουλάχιστον ακούστηκαν από τις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα και γράφτηκαν στον ημερήσιο τύπο.

μονόδρομος.
6. Τα έσοδα του κράτους για το 2013 είναι: 52.126 δις ευρώ και
για το 2014 είναι: 54.546 δις ευρώ
7. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού για το 2013
είναι: 52.572 δις ευρώ και για το 2014 είναι: 49.449 δις ευρώ. Η
ανεργία, που βρίσκεται στο 27,9% και θα αγγίξει το 30% το 2014,
ενώ η συγκυβέρνηση προβλέπει μείωση της ανεργίας στο 26%.
8. Το πρωτογενές πλεόνασμα (εικονικό!) για το 2013 είναι: 346
εκατ. ευρώ και για το 2014 είναι άγνωστο πόσο και ποιο θα
είναι, δεν έχει «μαγειρευτεί» ακόμη. Ωστόσο, οι περικοπές στις
πρωτογενείς δαπάνες δις ευρώ.
Συνεπώς, μ’ αυτό το οικονομικό αδιέξοδο, που υπάρχει στον
προϋπολογισμό είναι βέβαιο ότι θα μειωθούν οι εργοδοτικές εισφορές και τα Ασφαλιστικά Ταμεία θα οδηγηθούν σε οικονομική κατάρρευση, με περαιτέρω μειώσεις των συντάξεων. Παρ’ ότι
η συγκυβέρνηση «ορκίζεται» ότι δεν θα πάρει άλλα οριζόντια
μέτρα ταυτόχρονα διαρρέει ότι θα πάρει κάθετα, πλάγια, διαγώνια ή άλλου είδους μέτρα. Έχει βάλει στο μάτι τα «Ευγενή»
Ταμεία. Στοχεύει σε μείωση συντάξεων 8% στις ΔΕΚΟ και στις
Τράπεζες.
Οι μειώσεις των συντάξεων, κύριων και επικουρικών, δεν θα
πρέπει να μειωθούν άλλο. Αντίθετα θα πρέπει να βρεθούν πόροι για τα Ασφαλιστικά Ταμεία και να συμπεριληφθούν στον
προϋπολογισμό και γι’ αυτό προτείνεται: α) καθιέρωση μόνιμου
Κοινωνικού Πόρου, β)αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των
Ασφαλιστικών Ταμείων, γ) «κούρεμα» των «κόκκινων δανείων»
των συνταξιούχων, δ)αφορολόγητο εισοδήματος από συντάξεις
μέχρι 10.000 ευρώ κ.ο.κ.

ΧΑΜΟΣ!
Άρθρο του
Πέτρου Βογιατζή
Γενικού Γραμματέα
της ΑΓΣΣΕ
Οι συντάξεις έχουν απώλειες κατά 50%, τα
επικουρικά εξαφανίζονται, τα επιδόματα εορτών και διακοπών καταργήθηκαν, τα εργασιακά
δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί με αγώνες
δεκαετιών χάθηκαν, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι ανύπαρκτη, το ΤΑΥΤΕΚΩ απέτυχε
παταγωδώς, ο ΕΟΠΥΥ πνέει τα λοίσθια, η ιδιωτική Νοσοκομειακή και Ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη οργιάζει βρίσκοντας λαμπρό πεδίο
δράσης και αποκαλύπτει ενίσχυση από την Κυβέρνηση.
Το μέλλον είναι σκοτεινό και αβέβαιο και η ανασφάλεια των συνταξιούχων τους οδηγεί στην
απελπισία και την απόγνωση.

Μπροστά σε αυτά τα μαύρα σύννεφα που έρχονται, μπροστά σε αυτή την καταιγίδα που άμεσα
αναμένεται δεν έχουμε άλλη ελπίδα από την
συσπείρωση και την οργανωμένη δράση. Το μοναδικό καταφύγιο είναι τα συνδικάτα.
Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. οργανώνεται για τη μαζικότητα, την
αναγνώριση και είναι πλέον καταφανές ότι δεν
υπάρχει άλλη ελπίδα. Πρέπει να αναγνωριστεί
ότι το τελευταίο διάστημα η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. έχει να
επιδείξει μεγάλη δραστηριότητα με την έκδοση
της εφημερίδας, πανελλαδικής κυκλοφορίας «Ο
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ», την τηλεοπτική εκπομπή,
την καταλυτική παρουσία του Προέδρου σε πολλά μέσα ενημέρωσης(τηλεοράσεις, ραδιόφωνα,
εφημερίδες), την εγγραφή νέων ομοσπονδιών
στην δύναμη της.
Στόχος και σκοπός της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. είναι και θα
παραμείνει η λειτουργία της στους γνωστούς
άξονες:
- Ορθολογικός ρεαλισμός
- Διευρυμένη συλλογικότητα
- Πρωτοβουλίες αυτενέργειας
Στο πλαίσιο αυτό μόνον, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέα αφετηρία και νέα προοπτική
στο συνάδελφο συνταξιούχο.

ΕΙΜΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟΣ (Επιτέλους) !
Είμαι πολύ υπερήφανος. Έγινα επιτέλους
πλούσιος! Επί 35 χρόνια δούλεψα πολλές
ώρες κάθε μέρα, με πίεση και ένταση, αλλά
πλούσιος δεν έγινα. Είχα ένα ικανοποιητικό
μισθό, δεν παραπονιέμαι, αλλά δεν κατάφερα να γίνω πλούσιος. Έφτιαξα ένα σπίτι και
σπούδασα δύο παιδιά, αλλά πλούσιος δεν
Από τον
ήμουν ποτέ. Μέχρι τώρα...
Βασίλη Λουζιώτη Τώρα πια αισθάνομαι τη μεγάλη ικανοποίηση να ανήκω και εγώ στην μεγάλη ομάδα
των πλουσίων αυτής της χώρας. Δεν με πιστεύετε; Να σας δείξω τη φορολογική μου δήλωση!
Πώς έγινε; Μα ήταν τελικά απλό:
Πρώτα-πρώτα αλλάζουμε το αφορολόγητο, έτσι ώστε να φορολογήσουμε από μικρότερο εισόδημα και με μεγαλύτερο συντελεστή. Έπειτα λέμε, δεν μπορεί, αφού ζεις, θα έχεις εισόδημα,
άρα ορίζουμε ελάχιστο 3000 ευρώ. Αν έχεις αυτοκίνητο έχεις περισσότερο εισόδημα. Αν έχεις
και σπίτι, τότε σίγουρα έχεις μεγαλύτερο εισόδημα. Δεν έχει σημασία που επί 30 χρόνια το σπίτι μου ήταν στο αφορολόγητο όριο. Τώρα έχω μεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα! Με αυτά και
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άλλα παρόμοια, λέει το υπεύθυνο Κράτος: Δεν με ενδιαφέρει τι σύνταξη παίρνεις. Εγώ ξέρω
ποια είναι η πραγματική σου φοροδοτική ικανότητα, και έτσι θα σε φορολογήσω αναλόγως,
δηλαδή περισσότερο.
Είδατε πόσο εύκολο είναι να γίνει κανείς πλούσιος; Δεν χρειάζεται να προσπαθήσει δουλεύοντας περισσότερο, φτιάχνοντας μία επιχείρηση, τίποτα απ’ αυτά. Το μόνο που χρειάζεται είναι
να εκλέξει μία βουλή που θα ψηφίσει κάποιους νέους νόμους, μία κυβέρνηση που θα εκδώσει
κάποιες νέες αποφάσεις και εγκυκλίους, να αλλάξει τα νούμερα ώστε να γίνουμε όλοι πλούσιοι. Κάτι που πρέπει να μας κάνει όλους υπερήφανους!
Για να σοβαρευτούμε όμως, η φορολόγηση με βάση το ‘τεκμαρτό’ και όχι το πραγματικό εισόδημα είναι άδικη. Το Κράτος δεν μπορεί να βρει το πραγματικό εισόδημα κάποιων λίγων,
γι’ αυτό φορολογεί τους πολλούς με κριτήρια που δεν έχουν καμιά βάση, πράγμα που είναι
αντίθετο με τις βασικές αρχές της φορολογίας.
Το θέμα είναι πολύ σοβαρό, ιδιαίτερα για τους συνταξιούχους. Το Κράτος μας δίνει βεβαίωση
για το εισόδημά μας και ύστερα λέει: «Δεν την δέχομαι, εγώ θα σας φορολογήσω με άλλο
τρόπο»! Τόσο καλά, τόσο απλά... Ίσως θα πρέπει να επανέλθω στο θέμα σε επόμενο φύλλο.
Καλού-κακού όμως δεν θα αναφέρω ότι το σπίτι μου έχει δύο τουαλέτες, γιατί μπορεί να βάλω
σε κάποιους κι άλλες ιδέες!

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ
ΛΟΓΙΑ ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΛΙΟ
Δεν σταματάς να γελάς επειδή γερνάς. Γερνάς επειδή σταματάς να γελάς Michael Pritchard
Γέλα, καρδιά μου, γέλα. Βρες χρόνο να γελάς, αυτό είναι η μουσική της ψυχής Γιάννης Ρίτσος
Όσο γελάμε, τίποτα δεν χάθηκε Σαίξπηρ
Το γέλιο στον τόπο μας αρχίζει να εξελίσσεται σε ποινικό αδίκημα Φρέντυ Γερμανός
Το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο είναι το γελαστό πρόσωπο Αλβέρτος Αϊνστάιν
Πάρε μου το ψωμί, αν θέλεις, πάρε μου τον αέρα, αλλά μη μου παίρνεις το γέλιο σου P.Neruda

Ανέκδοτα Ιατρικά, για να θεραπεύσουμε την μιζέρια
Λάθος ώρα!

Ο …τελικός!

- Γιατρέ, κάθε πρωί
που ξυπνάω αισθάνομαι τρομερό πονοκέφαλο, ναυτία και δεν
με κρατάνε τα πόδια
μου. Μετά από ένα
τέταρτο όμως, όλα μου
περνάνε.. Τι να κάνω?
- Να σηκώνεστε ένα
τέταρτο αργότερα.

- Γιατρέ, κάθε βράδυ
βλέπω το ίδιο όνειρο,
ποντίκια να παίζουν
ποδόσφαιρο.
- Πάρε αυτά τα φάρμακα
σήμερα το βράδυ…πριν
κοιμηθείς και αύριο θα
είσαι καλά.
- Να τα πάρω από αύριο,
γιατί σήμερα έχουν
τελικό;

Ο σκοπός αγιάζει
τα μέσα!
- Να παίρνετε όλα τα χάπια
που σας έδωσα. Το πρωί το
κόκκινο χάπι με ένα ποτήρι
νερό, το μεσημέρι το πράσινο
χάπι με ένα ποτήρι νερό, και
το βράδυ το μπλε χάπι με ένα
ποτήρι νερό.
- Μα τι έχω, γιατρέ μου?
- Δεν πίνετε πολύ νερό.

Στον
οδοντίατρο

- Πόσα θέλετε γιατρέ, για να
μου βγάλετε το
χαλασμένο δόντι?
- 200 Ευρώ.
- 200 Ευρώ για δουλειά λίγων
λεπτών?
- Αν θέλετε, μπορώ να κάνω
την εξαγωγή πάρα πολύ
αργά…

Μικρές ιατρικές συμβουλές!
- Γιατρέ μου, η καρδιά μου χτυπάει ακανόνιστα.
- Μην ανησυχείτε.
Σε λίγο θα σταματήσει!!!

- Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω τσάι
με πονάει το δεξί μου μάτι.
- Το κουταλάκι το βγάζετε?

- Γιατρέ, πάσχω από αμνησία.
- Τότε θα πληρώσετε προκαταβολικά.

- Γιατρέ, έσπασα το χέρι μου σε δυο μέρη.
- Να αποφεύγετε αυτά τα δύο μέρη.

- Γιατρέ μου, μπορώ να έχω και μια
δεύτερη γνώμη?
- Βεβαίως! Ελάτε ξανά αύριο.

- Γιατρέ, Θα πεθάνω?
- Γιατρός : δεν μπορώ να σου υποσχεθώ τίποτα.

Το πρώτο σταυρόλεξο
Δημοσιεύτηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 1913 στην εφημερίδα Κόσμος της Νέας Υόρκης. Δημιουργήθηκε από τον Άρθουρ Γουάιν, έναν άγγλο δημοσιογράφο που επιμελείτο τη σελίδα ψυχαγωγίας της εφημερίδας. Αφού είχε εξαντλήσει και ανακυκλώσει όλα
τα διαθέσιμα παζλ της εποχής εκείνης, δημιούργησε ένα γρίφο σε σχήμα ρόμβου, που
έμοιαζε αρκετά με το σημερινό σταυρόλεξο. Η σταυρολεξομανία είχε αρχίσει, κι έφθασε
στο αποκορύφωμά της στην Αμερική μετά το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμο. Στον B’

ΛΥΣΕΙΣ:

Οριζοντίως
1 – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
2 – ΥΠ- ΡΕ- ΝΙΑ
3 – ΝΑΠΑ – ΡΕ
4 – ΤΡΟΠΗ
5 – ΕΞΠΕΡ – ΓΑΡ
6 – ΧΙ- ΠΟΤΑ
7 – ΝΑΣΕΡ – ΣΟΣ
8 – ΙΚΕΣΙΑ
9 – ΑΗΡ – ΣΤΡΑΣ

Καθέτως
1 – ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ
2 – ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ
3 – ΠΟΠ – ΣΕΡ
4 – ΤΡΑΠΕΖΕΣ
5 – ΑΕ – ΗΡ – ΡΙΣ
6 – ΑΤ
7 – ΕΝΕΡΓΟΣ
8 – ΙΙ- ΑΤΟΜΑ
9 – ΣΑΜΑΡΑΣ

Παγκόσμιο Πόλεμο πολλοί άγγλοι σταυρολεξάδες χρησιμοποιήθηκαν από τις συμμαχικές
υπηρεσίες αντικατασκοπίας για να σπάνε τους κώδικες των ναζί.
Στις μέρες μας, το σταυρόλεξο αποτελεί μία σταθερή αξία. Το βρίσκουμε παντού, από τις
εφημερίδες και τα εξειδικευμένα περιοδικά, ως το διαδίκτυο. Οι γιατροί πιστεύουν ότι κάνει καλό στην υγεία, καθώς ακονίζει το μυαλό και συμβάλλει στην αποφυγή δυσάρεστων
καταστάσεων τύπου Αλτσχάιμερ.

Οριζοντίως
1 – κατά καιρούς…
πετσοκόβονται
2 – συγκοπτόμενη πρόθεση- λαϊκή προσφώνηση- και έτσι η νέα
3 – Πόλη της Κύπρου – νότα
4 – χαρακτηρίζει και τη έκβαση
5 – Είναι ασυναγώνιστος –
αρχαιοελληνικός σύνδεσμος
6 – Σύμβολο αποτελέσματοςέχουν τους ρέκτες τους
7 – Παλιά ηγετική μορφή της
Αιγύπτου – εκπομπή κινδύνου
8 – θερμή παράκληση
9 – στοιχείο του σύμπαντος –
λάμπει

Καθέτως
1 – πολλές φορές δεν έχει
καλή φήμη
2 – χαρακτηρίζει και την αγωνία
3 – κατηγορία μουσικής –
τίτλος ευγενείας
4 – Στην εποχή μας ,
αμφιλεγόμενες
5 – Εταιρικά αρχικά – χημικό
σύμβολο – έχει τα ..πτερύγιά της
6 – άρθρο αντιστραμμένο
7 – Από τον τίτλο της
εφημερίδας μας
8 – οπτικά δοκάρια- κοινωνικές
μονάδες
9 – και αυτός θα μας…σώσει
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