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Προς: κ. Βρούτση Ιωάννη
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Αρ. Πρωτ. 507

Προς: κ. Χατζηδάκη Κωστή
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Θέμα: Έγγραφό μας αριθμ. 498/12.2.2013
Ορισμός συνάντησης
Κύριε Υπουργέ,
Η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος
(Α.Γ.Σ.Σ.Ε.) έχει ζητήσει με το παραπάνω έγγραφό της σχετική
συνάντηση, προκειμένου να θέσουμε υπόψη σας σειρά θεμάτων
που μας απασχολούν, πλην όμως, δεν λάβαμε από μέρους σας καμία ειδοποίηση.
Με την ευκαιρία θέλουμε να επισημάνουμε και πάλι, ότι οι συνταξιούχοι μέχρι σήμερα δεν αντιμετωπίζονται ως ισότιμοι Κοινωνικοί Εταίροι. Για κάποιους λόγους παραμένουν στα «αζήτητα»
και γενικότερα αντιμετωπίζονται ως αμελητέα ποσότητα.
Θεωρούμε, ότι μέσα από την διαδικασία του διαλόγου είναι δυνατόν να δρομολογηθούν λύσεις με την παρουσία μας, έχοντας υπόψη ότι οι συνταξιούχοι είναι φορολογούμενοι πολίτες, κοινωνικά ενεργοί, με απόλυτη δυνατότητα συμβολής στα θέματα που
τους αφορούν τουλάχιστον.
Παρακαλούμε για ορισμό συνάντησης.

Κοιν.:

Ο Γενικός Γραμματέας
Πέτρος Βογιατζής

1. Π. Κοκκόρη-Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας
2. Μέλη Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

Δ

Θέμα: Νέο αίτημά μας για συνάντηση
Κύριε Υπουργέ,
Τούτο είναι το 4ο έγγραφό μας!
Το πρώτο ήταν το Νοέμβριο του 2012.
Σιγή περισυλλογής ή σιγή αδιαφορίας;
Την επιλογή την αφήνουμε σε εσάς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
δεν δίνουμε, κι εμείς, τις ανάλογες εξηγήσεις.
Η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος
(Α.Γ.Σ.Σ.Ε.) εκπροσωπεί πανελλαδικά περισσότερα από 85.000 μέλη
στον ιδιωτικό τομέα.
Σημειώστε, κύριε Υπουργέ, ότι οι συνταξιούχοι δεν είναι «του περιθωρίου» ή κοινωνική ομάδα χωρίς συνεισφορά και συμμετοχή στα
δρώμενα. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να μας αντιμετωπίσετε θετικά κι
όχι να μας αγνοείτε συστηματικά και αναίτια.
Παρακαλούμε για ορισμό συνάντησης.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Νικ. Κ. Μουλίνος

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Νικ. Κ. Μουλίνος
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εν ζούμε δυστυχώς, μόνον, στην Ελλάδα της κρίσης. Έχουμε την τύχη να
ζούμε και στην χώρα της
μεγάλης υπομονής και γιατί όχι και
έλλειψη ουσιαστικού και τυπικού
ενδιαφέροντος.
Ζητήσαμε και ΖΗΤΟΥΜΕ συνάντηση:
 από το Υπουργείο Ανάπτυξης –
και διανύουμε ήδη τον 5º μήνα.
 από το Υπουργείο Εργασίας –
περιμένουμε δύο μήνες και κάτι.
Πάλι καλά!
Θέλουμε, όμως, να επαναλάβουμε

Κοιν.:

1.
2.
3.

Ο Γενικός Γραμματέας
Πέτρος Βογιατζής

Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Νότη Μηταράκη
Γενικό Γραμματέα Υποργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Σεραφείμ Τσόκα
Μέλη της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

για μια ακόμα φορά, ότι οι συνταξιούχοι δεν είναι περιθώριο ή
προς… ανάλωση με τα ταμεία που
«φτιάχτηκαν», ούτε βέβαια κοινωνικά βαρίδια.
Υπενθυμίζουμε με απόλυτα καλοπροαίρετη διάθεση πως οι συνταξιούχοι είναι φορολογούμενοι πολίτες, είναι ενεργοί πολίτες, με τεράστια κοινωνική και οικονομική συμβολή.
Και ακόμα: είναι πολίτες με κρίση
και κριτική ικανότητα.
Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας με
ειλικρινή όσο και αναγκαίο ρεαλι-

σμό και με οργανωμένη και με παραδεκτές απαιτήσεις δράση και στόχευση και περιμένουμε.
Θέλουμε να ελπίζουμε τελικά πως Η
ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ θα
φτάσει στον προορισμό της έστω
και αργά!
ΙΔΩΜΕΝ!

ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ!

Σ Ε Λ Ι Δ Α

2

Τα Νέα της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
 Ο Πρόεδρος και ο Γενικός
Γραμματέας της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., συνάδελφοι Ν. Κ. Μουλίνος & Πέτρος
Βογιατζής, ύστερα από σχετική
πρόσκληση παρέστησαν στην
έναρξη των εργασιών του 35ου
Συνεδρίου της Γ.Σ.Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχειακή
μονάδα στην Αλεξανδρούπολη.

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ
(Α.Γ.Σ.Σ.Ε.)
Γ' Σεπτεμβρίου 7

 Η Υποδιοικητής του ΙΚΑ κα
Βασιλική Τριανταφυλλίδη απέστειλε απαντητική επιστολή στην
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. επί σειράς θεμάτων
που είχαν τεθεί υπόψη της Διοίκησης του ΙΚΑ. Με τον τρόπο αυτό εγκαινιάζεται μια νέα δυνατότητα
προώθησης και επίλυσης διαφόρων θεμάτων στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Διοικητή του ΙΚΑ κ. Ρ. Σπυρόπουλου.

 Με την ευκαιρία της ανάληψης
των καθηκόντων του κ. Ν. Δομένικου, ως νέου Προέδρου του ΤΑΥΤΕΚΩ το Προεδρείο της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. υπό
τον συνάδελφο Ν. Κ. Μουλίνο και με
τη συμμετοχή του συναδέλφου Ιγνάτιου
Πλιάκου,
Προέδρου
της
Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. και μέλους του Δ/Σ του
ΤΑΥΤΕΚΩ πραγματοποίησε σύσκεψη
όπου τέθηκαν θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους συνταξιούχους.

104 32 Αθήνα
τηλέφωνα
επικοινωνίας:
210 5244908
210 5236391
ιστότοπος:
www.agsse.gr
e-mail:
agsse2006@gmail.com

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Νίκος Μουλίνος
Πρόεδρος της ΑΓΣΣΕ
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Γιάννης Ιορδανίδης
Γεώργος Δημητρόπουλος
Γιάννης Μητσιόπουλος
Χρήστος Σαββάκης
Ζαχαρούλα Ψαρρού
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΈΚΔΟΣΗΣ

Δέσποινα Παρσά

 Από γνωστό Δικηγορικό Γραφείο παρέχονται δωρεάν νομικές συμβουλές και
στήριξη σε διάφορα θέματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι συνταξιούχοι.

 Η ΑΓΣΣΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού επιδιώκει την
έκδοση σχετικής Κάρτας με ειδικές
παροχές στα μέλη της τόσο σε Μου Με απόφαση της Διοίκησης της σεία και αρχαιολογικούς χώρους, όσο και
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. συστήθηκε επιτροπή έκδοσης ε- σε κινηματογράφους, θέατρα, βιβλιοπωφημερίδας (τριμηνιαία κυκλοφορία και με λεία, κλπ.
περισσότερα από 100.000 φύλλα) προς ενημέρωση των συναδέλφων συνταξιούχων.
 Προωθούνται ενέργειες από Ομάδα Εργασίας (συντονιστής Γ. Ιορδανίδης) για την
έκδοση Κάρτας Υγείας στο
πλαίσιο ελεύθερης επιλογής
και με την ευθύνη των πρωτοβάθμιων οργανώσεών μας.
 Με
το
υπ΄
αριθμ.
497/12.2.2013 έγγραφό μας
ζητήσαμε, με συγκεκριμένα επιχειρήματα, τη συμμετοχή
εκπροσώπου της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
στο νέο Επικουρικό Ταμείο.

Τ Ε Υ Χ Ο Σ
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ο Κράτος ψηφίζει Νόμους,
τους οποίους πρέπει όλοι
να εφαρμόζουν, Πολίτες,
Οργανισμοί, Επιχειρήσεις αλλά
και το ίδιο το Κράτος. Τι γίνεται
όταν ένας Νόμος δεν είναι
«καλός»’; Ελέγχεται σε σχέση με
έναν ανώτερο νόμο, που είναι το
Σύνταγμα. Και πέρα από το Σύνταγμα; Εδώ υπάρχουν διεθνείς
κανόνες αλλά και οι θεμελιώδεις
αρχές του Δικαίου, οι οποίες ασχολούνται με την ουσία των
πραγμάτων, όχι με τις τυπικές
διαδικασίες.
Γιατί όλα αυτά; Όταν οι περισσότεροι από εμάς, τους σημερινούς
συνταξιούχους, αρχίσαμε να εργαζόμαστε συνήψαμε μία σύμβαση με τους ασφαλιστικούς μας
φορείς, δηλαδή στην ουσία με το
Κράτος που ελέγχει ΟΛΟΥΣ τους
φορείς. Μπορεί να μην υπογράψαμε κάποιο συγκεκριμένο χαρτί, αλλά η σύμβαση ήταν σαφής:
Οι εργαζόμενοι θα δίναμε κάθε
μήνα ένα μέρος του μισθού μας
στον ασφαλιστικό μας φορέα (το
Κράτος), το ίδιο και ο εργοδότης
μας, και το Κράτος θα μας έδινε
μία σύνταξη όταν έφτανε η ώρα,
με βάση τα χρόνια ασφάλισης
και το ποσό των εισφορών μας.
Δεν έλεγε πουθενά «θα σας δώσω
σύνταξη, ΑΝ ΕΧΩ ΛΕΦΤΑ».
Οι περισσότεροι από εμάς τηρήσαμε τους όρους της σύμβασης
(δεν είχαμε και περιθώρια επιλογής, ήταν παράνομο να μην πλη-

ρώσουμε). Τώρα ο άλλος συμβαλλόμενος, το Κράτος, μας λέει
«Ξεχάστε τι είπαμε και συμφωνήσαμε.
Κακοδιαχειρίστηκα
τα
χρήματα που μου εμπιστευτήκατε να διαχειριστώ και τώρα δεν
έχω αρκετά για να καταβάλω αυτά που σας οφείλω».
Υπάρχει μία βασική αρχή του Δικαίου, από τις παλαιότερες που
υπάρχουν σε όλους τους Ευρωπαϊκούς κώδικες που λέει “Pacta
sunt servanda”, δηλαδή «Οι
συμφωνίες πρέπει να τηρούνται».
Είναι ευθύνη των μερών που
συμφωνούν, να κάνουν ό,τι είναι
απαραίτητο για να τηρήσουν τη
συμφωνία. Δεν αρκεί κάποιος να
πει «Δεν μπορώ πια να τηρήσω τη
συμφωνία». Και θα περίμενε κανείς από τους σπουδαγμένους Υπουργούς που χειρίζονται τα θέματα αυτά κάτι παραπάνω από
το: «Δεν έχουμε χρήματα, δεν
πληρώνουμε». Αυτό είναι το εύκολο. Η υποχρέωση για την καταβολή των συντάξεων που είχαμε συμφωνήσει δεν αναιρείται
έτσι εύκολα.
Τι θα μπορούσαν να κάνουν; Ο
καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του, και οι ειδικοί θα
έπρεπε να ξέρουν και να μπορούν να επιλέξουν τις κατάλληλες λύσεις. Πάντως θα μπορούσαν να εκποιήσουν μέρος της περιουσίας (για ποιο άλλο λόγο έχει
περιουσία το κράτος, εκτός από
το να την χρησιμοποιήσει σε πε-

ρίπτωση ανάγκης;) Θα μπορούσαν να θεωρήσουν τις περικοπές
των συντάξεων σαν «δάνειο» και
να υποσχεθούν (γραπτά, με νόμο) την επιστροφή του, με τόκο,
σε ορισμένο χρόνο.
Αυτό θα περιμέναμε από ένα
Κράτος που σέβεται τους πολίτες
του και το «λόγο» του. Διαφορετικά υπάρχουν και τα δικαστήρια...
Βασίλης Λουζιώτης

Το πρόβλημα
ρευστότητας
«γονατίζει» ΙΚΑ, ΟΑΕΕ
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ φαίνεται ότι εντοπίζεται στο μεγαλύτερο ασφαλιστικό ταμείο της χώρας το ΙΚΑ.
Ήδη τους δύο πρώτους μήνες του
έτους παρουσιάστηκαν απώλειες
στα έσοδα της τάξης του 14%, ποσοστό διπλάσιο από την πρόβλεψη που υπάρχει στον Προϋπολογισμό. Η εκτίμηση αρμόδιων παραγόντων της κοινωνικής ασφάλισης είναι ότι εάν δεν υπάρξει πρόσθετη κρατική επιχορήγηση, το ΙΚΑ κινδυνεύει να εγγράψει
έλλειμμα έως το τέλος του έτους,
που θα κυμανθεί κοντά στο 1,4
δισ. ευρώ. Αντίστοιχο πρόβλημα
φαίνεται ότι έχει το ΕΤΕΑ, το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, που ουσιαστικά μετράει μόλις ένα μήνα ζωής. Παρά το γεγονός ότι πήρε υπό τη σκέπη του
σχεδόν το 95% των επικουρικών
συντάξεων, δηλαδή έχει περίπου
1.600.000
συνταξιούχους
και
2.500.000 ασφαλισμένους, το ΕΤΕΑ εκτιμάται ότι θα καταγράφει ελλείμματα, που έως το τέλος της
χρονιάς
θα
φτάσουν
τα
164.000.000 ευρώ περίπου. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων
Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) επίσης αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα
καταβολής των τρεχουσών εισφορών. Αποτέλεσμα είναι ότι το
έλλειμμα για τον ΟΑΕΕ έως το τέλος του έτους αναμένεται να φτάσει τα 249.000.000 ευρώ.
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Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΗΣΑΠ

ΕΥΘΥΜΙΟ ΡΟΥΣΙΑ
Μπορεί σήμερα το συνδικαλιστικό κίνημα να πείσει για τις προθέσεις του και τι πρέπει
να γίνει για το μέλλον;
Ε.Ρ.: Το Συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας έχει χάσει το μπούσουλά του, έχει χάσει την
πυξίδα του και άγεται και φέρεται ανάλογα όπως φυσάει ο άνεμος και ανάλογα με το ποιο
κόμμα είναι στην εξουσία.
Έχει ξεχάσει ποιος είναι ο προορισμός και ποιες οι αρμοδιότητες και τι πρέπει να πρεσβεύει.
Ειδικά τα τελευταία 30 χρόνια όταν μιλάμε για συνδικαλιστικά κινήματα εννοούμε τις συμβιβασμένες ηγεσίες που έχουν ταυτιστεί και συμβαδίζουν με την εκάστοτε εξουσία κάνοντας
συνδιοίκηση, απαλλαγμένοι από την εργασία. Ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο παρά για αυτά που ετάχθησαν, δηλαδή να προασπίζουν τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι μεν κεφαλές των συνδικαλιστικών κινημάτων να καταλαμβάνουν
κυβερνητικούς θώκους, οι δε εργαζόμενοι να αισθάνονται αηδία και περιφρόνηση και αυτό
το βλέπουμε καθημερινά.
Ο Ευθύμιος Ρουσιάς Όταν σε μία χώρα που έχουν μειωθεί κατά 50% και πλέον οι μισθοί και οι συντάξεις, υπάρυπηρέτησε σε υψηλές χουν 1.500.000 άνεργοι, υπάρχουν 500.000 σπίτια χωρίς κανέναν εργαζόμενο, υπάρχει άγρια
θέσεις ευθύνης στον
φορολογία, υπάρχουν αυξήσεις σε ΔΕΗ-ΔΕΚΟ, δεν υπάρχει φαρμακευτική και νοσοκομειαΟργανισμό και σήμεκή περίθαλψη και στις απεργιακές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις η συμμετοχή είναι μηρα είναι Πρόεδρος
του Συλλόγου Συντα- δενική και δεν προβληματίζει καθόλου τις συμβιβασμένες ηγεσίες του συνδικαλισμού, τι
άλλο περιμένουμε να δούμε. Στην ερώτηση εάν το συνδικαλιστικό κίνημα μπορεί να πείσει
ξιούχων ΗΣΑΠ.
σήμερα, δεν είναι εύκολη η απάντηση. Μπορεί όμως να γίνει και για να γίνει χρειάζονται να
γίνουν πολλά.
Πρώτο και απαραίτητο είναι οι συνδικαλιστές να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου και όχι του εργατοπατέρα,
να έχουν αφήσει εκτός συνδικαλισμού την κομματική και πολιτική ταυτότητα και να μην αποβλέπουν να θερίσουν
καρπούς από τον συνδικαλισμό. Να γίνει ριζική ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήματος πάνω σε νέες βάσεις να προωθηθούν νέοι άνθρωποι με νέες ιδέες και οράματα, χωρίς καμία εξάρτηση πολιτική και κομματική. Τότε
μόνο το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας θα πείσει ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να είναι εις θέση να προβάλλει και να διεκδικήσει τα δίκαια αιτήματα εργαζομένων και συνταξιούχων.
Όλα αυτά θα γίνουν μέσα από τις γραμμές και τα προγράμματα των συνδικαλιστικών μας φορέων, τους οποίους
όμως θα επιλέξουμε εμείς και μόνο εμείς. Ενωμένοι, από τη μία πλευρά το υγιές πλέον συνδικαλιστικό κίνημα και από την άλλη εργαζόμενοι και συνταξιούχοι θα κάνουμε το καθήκον μας που έχουμε απέναντι στην κοινωνία και να
αφήσουμε μια παρακαταθήκη για τα παιδιά μας. Είναι υποχρέωση όλων μας.
Ποια είναι η θέση του συνταξιούχου σήμερα μετά την λαίλαπα των μνημονίων;
Ε.Ρ.: Και Σήμερα ο Συνταξιούχος έχει γίνει ο σάκος του μποξ, πάνω στον οποίο οι ερασιτέχνες μποξέρ της εξουσίας
κάνουν εκπαίδευση. Τα μέτρα που εφαρμόζουν τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι κυβερνώντες έχουν φτάσει τον συνταξιούχο στο έσχατο σημείο, δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια και το μόνο που του απομένει είναι ο φυσικός θάνατος.
Τα μέτρα που έφεραν τα μνημόνια δεν έχουν προηγούμενο. Άγριο ψαλίδι στις συντάξεις, ακόμη και σε αυτές τις πενιχρές συντάξεις του ΟΓΑ, μείωση ή σχεδόν κατάργηση των δαπανών για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή
περίθαλψη, αύξηση των τιμολογίων ΔΕΗ και των ΔΕΚΟ, μία νέα φοροκαταιγίδα που έχει καταργήσει τελείως το αφορολόγητο. Όλα αυτά έχουν επιβαρύνει πάρα πολύ τον ανήμπορο να αντιδράσει συνταξιούχο. Και όλα αυτά
όπως μας λένε οι εκάστοτε κυβερνώντες γίνονται στο όνομα της σωτηρίας της πατρίδας μας.
Όπως όμως βαδίζουν στο τέλος και να σωθεί η πατρίδα, δεν θα υπάρχουν κάτοικοι εν ζωή για να κατοικήσουν τη
χώρα αυτή γιατί οι μεν εργαζόμενοι νέοι θα έχουν μεταναστεύσει σε άλλες χώρες προς ανεύρεση εργασίας, οι δε συνταξιούχοι θα έχουν πεθάνει είτε από την πείνα είτε από τις ασθένειες, σωματικές και ψυχικές, που προκαλεί αυτή η
νοσηρή κατάσταση. Δεν πρέπει όμως να τους κάνουμε τη χάρη, πρέπει οι συνταξιούχοι να αφυπνιστούν και να συνειδητοποιήσουν ότι είναι μεν απόμαχοι της εργασίας, όχι όμως απόμαχοι της ζωής και να αγωνιστούν και να διεκδικήσουν αυτά που τους αναλογούν. Οι Συνταξιούχοι δεν πρέπει και δεν είναι οι φτωχοί συγγενείς αλλά οι ισότιμοι
πολίτες αυτής της χώρας, με τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις.
Αυτό θα γίνει όταν ο Συνταξιούχος βγει από το λήθαργο που σκόπιμα τον έχουν ρίξει οι κυβερνώντες και τα κρατικοδίαιτα τηλεοπτικά κανάλια και αγωνιστεί μαζί με τους εκπροσώπους του συνδικαλιστές, έχοντας πάντα στο μυαλό του τη λαϊκή παροιμία «εάν δεν κλάψει το παιδί η μάνα δεν θα του δώσει να φάει». Τότε και μόνο θα καταλάβουν οι κυβερνώντες ότι οι συνταξιούχοι δεν είναι για το περιθώριο αλλά είναι μία κοινωνική ομάδα που έχει προσφέρει πολλά σε αυτόν τον τόπο και χρειάζεται θετική αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.

