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ΘΑ ΤΟΥΣ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΜΕ… ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ!!!
Η τρικομματική κυβέρνηση ΝΔΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, μετά από ένα –
μόλις– χρόνο διακυβέρνησης, αποτελεί ήδη ιστορική αναφορά! Η αποχώρηση της ΔΗΜΑΡ από το κυβερνητικό σχήμα, σφράγισε τα κοινωνικά αδιέξοδα μιας χρεοκοπημένης πολιτικής που εφαρμόστηκε από τους
πρώην κυβερνητικούς εταίρους οι οποίοι είναι εξίσου υπεύθυνοι!

Για τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους τη νεολαία, την ελληνική
οικογένεια, η πολιτική που εφάρμοσαν από κοινού, έχει τα γνωστά κα-

ταστροφικά αποτελέσματα. Τα μέτρα
που πήρε αυτή η κυβέρνηση για την
εργασία (βλ. ανεργία) για τη φορολογία, για τα εισοδήματα, στιγμάτισαν αρνητικά την ζωή των ελλήνων
για τις επόμενες δεκαετίες!
Για τους λόγους αυτούς δεν πρόκειται να ξεχάσουμε την τρικομματική
και τους εταίρους της! Θα τους θυμόμαστε με νοσταλγία!

Συμβούλιο Ευρώπης: Η λιτότητα γκρεμίζει το ασφαλιστικό στην Ελλάδα
Απώλειες 5 δισ. ευρώ για τα Ταμεία
λόγω του ενός εκατομμυρίου ανέργων.
Τον κώδωνα του κινδύνου για επικείμενη κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα εξαιτί-

ας των μέτρων λιτότητας, της διογκούμενης ανεργίας και των περικοπών σε μισθούς και συντάξεις, κρούει
προς την ελληνική κυβέρνηση και
την τρόικα η Επιτροπή Υπουργών
του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε α-
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Η απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με την απόφαση του ΣτΕ.
Αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) αλλά και αντίθετη στις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας κρίθηκαν, με μια απόφαση των πολιτικών δικαστηρίων, που ανατρέπει τα έως σήμερα δεδομένα, οι δύο μνημονιακοί
νόμοι 3833/2010 και 3845/2012 που επέβαλαν μείωση των αποδοχών, των επιδομάτων, κ.λπ. των εργαζομένων στο Δημόσιο τομέα.
Είναι η πρώτη απόφαση των πολιτικών
δικαστηρίων που έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι οι μνημονιακοί περιορισμοί στις αποδοχές,
δώρα, κ.λπ. των εργαζομένων είναι συμβατοί με τις επιταγές του
Συντάγματος και την Ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

πόφασή της που υιοθετήθηκε στις 12
Σεπτεμβρίου 2012.
Ανάλογες προειδοποιήσεις έχουν υπάρξει από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ,
αλλά και τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας.

ΧΡΕΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ: ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Αναλυτικές οδηγίες στις εφορίες για τους
όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής
της ρύθμισης «τελευταίας ευκαιρίας» των
ληξιπρόθεσμων οφειλών που είχαν οι
φορολογούμενοι έως 31/12/2012 δίνει το
υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιό του
που δόθηκε στη δημοσιότητα.
Από την 20/6/2013 αίτηση υπαγωγής
στη ρύθμιση μπορούν να υποβάλλουν
όσοι επιθυμούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε πολλές δόσεις.
Η ρύθμιση κρίθηκε απαραίτητη λόγω της
οικονομικής κρίσης και της αδυναμίας
πολλών οφειλετών να ανταποκριθούν
άμεσα στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο δίνοντας μία «τελευταία ευκαιρία» εξόφλησης των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων έως την 31/12/2012 οφειλών σε
πολλές μηνιαίες δόσεις.

 Κάθε Κυριακή 18:00-19:00,

Kontrachannel.
 Τριμηνιαία έκδοση της ΑΓΣΣΕ
 Μηνιαίο ηλεκτρονικό

ενημερωτικό δελτίο

ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ!
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Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Athens 23/4/2013
To:
Independent Expert on the effects of foreign dept office of the High
Commission for Human Rights (OHCHR)
Dear Sir(s),

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

Η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία
Συνταξιούχων Ελλάδος παρουσιάζει σε
γενικές γραμμές τα οικονομικά μέτρα
που εφαρμόστηκαν και αφορούσαν τη
μείωση των μισθών, τη μείωση των συντάξεων, κύριων και επικουρικών, την
αύξηση των φόρων (άμεσων και
έμμεσων), την επιβολή εκτάκτου τέλους
αλληλεγγύης, την επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας με την πληρωμή μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ κ.λπ..
Κατά την τελευταία τριετία, περίοδο
προσφυγής στο μηχανισμό στήριξης,
με επιπτώσεις στους συνταξιούχους:
1. α) Μείωση της κύριας σύνταξης στις
μεγάλες συντάξεις πάνω από 1.000€
έως 50% και σε αυτές κάτω των 1.000€
έως 30%.
β) Μείωση των επικουρικών συντάξεων στις μεγάλες επικουρικές έως 60%
και στις μικρότερες έως 40%.
2. α) Μείωση στις δαπάνες υγείας στον
προϋπολογισμό από 1,2 δισ. € στα 800
εκατ.€.
β) Μείωση στις δαπάνες των φαρμάκων με τη συμμετοχή του συνταξιούχου με 15% σε ορισμένα φάρμακα, σε
άλλα 25% και σε άλλα 75% και ακόμη
σε πολλά η συμμετοχή φτάνει στο
100%.
3. Αύξηση άμεσων φόρων με κατάργηση του αφορολόγητου ορίου, αναπροσαρμογή των φορολογικών συντελε-

Ζητείται φάρμακο
για τον ΕΟΠΥΥ!
Το... αντίδοτο στη «μεγάλη
τρύπα» του ΕΟΠΥΥ αναζητούν στο υπουργείο Υγείας,
καθώς όπως έχει διαπιστώσει η τρόικα, οι δαπάνες
του Οργανισμού είναι εκτός ελέγχου και επηρεάζουν αρνητικά το πρόγραμμα δημοσιονομικής
προσαρμογής.
Σύμφωνα με πληροφορίες,
για το τρέχον έτος η απόκλιση από τον στόχο υπο-

στών, αύξηση Φ.Π.Α., κατάργηση φοροαπαλλαγών, επιβολή μέσω ΔΕΗ τέλους ακινήτου, αύξηση τελών κυκλοφορίας κ.λπ..
4. Η ύφεση συνεχώς αυξάνεται για πέμπτη χρονιά με σύνολο περίπου 20%
του ΑΕΠ και σταθερό κάθε χρόνο πάνω
από 5% φθάνοντας μέχρι και 7%. Με
το Δ.Ν.Τ. να κάνει «λάθος» στον πολλαπλασιαστή και να τον υπολογίσει 1% αντί 1,7% για να μειώσει την ύφεση κατά 0,5%.
5. Η ανεργία καλπάζει από 9% το 2009
έφτασε 27,2% τον Ιανουάριο του 2013,
με 1.348.742 ανέργους σε σύνολο
3.617.771 απασχολούμενων και οδηγούμαστε σε 15.000 απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και θα ακολουθήσουν
και άλλοι 15.000.
6. Οι συνταξιούχοι σήμερα στην Ελλάδα είναι 2,7 εκατ. περίπου. Άνω των 75
ετών είναι 800.000 (ποσοστό 29,6%),
σύνταξη κάτω των 600€ παίρνουν το
60%, ενώ το 80% των συνταξιούχων του
ΙΚΑ παίρνουν σύνταξη κάτω των
1.000€, σύμφωνα με δημοσιευμένα
στοιχεία. Εξάλλου έως 450€ λαμβάνει
το 31,4% των συνταξιούχων από την
κύρια σύνταξη και μόλις το 14,8%
λαμβάνει άνω των 1.050€.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους συνταξιούχους του ΟΓΑ ποσοστό 59,6%
λαμβάνει ποσό μέχρι 400€ και άνω των
800€ μόλις το 0,1%.

λογίζεται ότι θα φθάσει τα
650 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο διετίας 2013-2014 τρόικα και οικονομικό επιτελείο εκτιμούν ότι το «κενό»
θα φθάσει το 1 δισ. ευρώ.
Στο ποσό αυτό δεν συνυπολογίζονται τα συσσωρευμένα χρέη παλαιότερων ετών
του ΕΟΠΥΥ. Μαζί με τις οφειλές αυτές το ποσό εξακοντίζεται στα 2,5 δισ. ευρώ.
Σε τροπολογία η οποία κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπεται ότι ο ΕΟΠΥΥ θα
επιχορηγηθεί άμεσα με το
ποσό του 1,5 δισ. ευρώ για
την εξόφληση των οφειλών

προς τους παρόχους που
δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2011.
Για την εξόφληση προβλέπεται υποχρεωτική έκπτωση από τους παρόχους, ενώ
παρέχεται η δυνατότητα
καταβολής προκαταβολής
στους δικαιούχους, ύστερα
από πρόχειρο λογιστικό
έλεγχο.
Τα μέτρα που θα ληφθούν
για να μειωθεί το έλλειμμα
στον ΕΟΠΥΥ δεν θα επιβαρύνουν τους ασφαλισμένους, αύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Απ ό τη δ ρά ση τη ς Α .Γ .Σ .Σ .Ε .
«Κόκκινα Δάνεια»: Ανεπαρκείς οι ρυθμίσεις που προβλέπει το Ν/Σ 11/62013.
Σχετικά με το υπό ψήφιση από τη
Βουλή Ν/Σ που αφορά το
«πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο νόμο 3869/2010», η
Διοίκηση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. διαπιστώνει ότι για άλλη μια φορά, δεν
έχουν ληφθεί υπόψη, σε κανένα σημείο του προς ψήφιση Ν/Σ, οι ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν οι
Έλληνες συνταξιούχοι.
Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. με επιστολή που
έστειλε στις 10/6/13, τόσο στους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης, όσο και στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, υποβάλλει συγκεκριμένες προτάσεις γα την ουσια-

στική βελτίωση του υπό ψήφιση Ν/
Σ, η υιοθέτηση των οποίων θα ανακουφίσει σε ένα βαθμό την τραγική
οικονομική κατάσταση των συνταξιούχων της χώρας.
Οι λύσεις που θα επιλεγούν πρέπει
απαραίτητα να περιλαμβάνουν:
 Επέκταση του μέτρου με κοινωνικά κριτήρια προκειμένου να συμπεριληφθούν περισσότερες κατηγορίες δανειοληπτών.
 Η διαγραφή τμήματος των οφειλών.
 Η επιμήκυνση της χρονικής
διάρκειας της αποπληρωμής.
 Τη χορήγηση άτοκης περιόδου
χάρητος.

Τ Ε Υ Χ Ο Σ
Σ Ε Λ Ι Δ Α

Άμεση λύση για
τον ΕΟΠΥΥ, χωρίς
«εκπτώσεις» στην
υγεία
Η όψιμη διαπίστωση (;) από την
Τρόικα και το Υπουργείο Υγείας για
την μαύρη τρύπα του 1 δισ. € την διετία 2013-2014 στον ΕΟΠΥΥ δικαιώνει άλλη μια φορά την ανησυχία συνταξιούχων και εργαζομένων για το
μέλλον του Οργανισμού αλλά κυρίως για το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας που προσφέρει.
Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. καλεί την κυβέρνηση
να βρει άμεσα λύση για την βιωσιμότητα του ΕΟΠΥΥ, λύση που δεν θα επιβαρύνει άλλο τους Έλληνες ασφαλισμένους και θα εξασφαλίζει αξιοπρεπείς παροχές υγείας για όλους.

Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. ΠΛΗΤΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!
Με πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η Κυβέρνηση προέβη τυπικά μεν στη κατάργηση
της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης –απολύοντας
3.000 εργαζόμενους– ουσιαστικά όμως αυτό
που καταργείται είναι η ιστορία του τόπου
και η ίδια η Δημοκρατία. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο όχι μόνο για επικράτηση
Μ.Μ.Ε. ως εκφραστών ιδιωτικών και ιδιοτελών συμφερόντων, αλλά οδηγεί μαθηματικά
και στον αφελληνισμό της ενημέρωσης.
Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.),
συμπαρίσταται στους εργαζόμενους της Ε.Ρ.Τ.
και ενώνει τη φωνή της με τη λαϊκή απαίτηση
για παραμείνει ανοικτή η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση.

Τ ι ι σ χ ύ ει γι α τ η ν
απ ασ χ ό λησ η σ υ ν τ αξ ι ού χ ω ν
Μια σειρά από αλλαγές στο καθεστώς απασχόλησης των συνταξιούχων εφαρμόζονται τα τελευταία
χρόνια, βάσει των μνημονιακών
νόμων του 2011 και 2010. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ
ΓΣΕΕ) με ειδική έκδοση ενημερώνει

τους ασφαλισμένους για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό την περίοδο
των Μνημονίων, και ειδικά για το
θέμα της απασχόλησης συνταξιούχων ξεκαθαρίζει ότι η εργασία κατά
τη διάρκεια συνταξιοδότησης οδηγεί σε περιορισμούς ή ακόμη και δι-

ακοπή της σύνταξης.
Αναλυτικά, το άρθρο 42 του Ν
3996/2011 διευκρινίζει διατάξεις
του Ν. 3863/2010 που αφορά ζητήματα συνταξιούχων που συνεχίζουν
να εργάζονται.
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Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η
ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Σ.

ΒΑΣΙΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ
Το τελευταίο χρονικό διάστημα καλλιεργείται από την κυβέρνηση ένα κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας για έξοδο από τη κρίση που μαστίζει τη χώρα. Εσείς συμμερίζεστε αυτή την αισιοδοξία;
Β.Α.: Κάθε άλλο! Ο εφιάλτης που βιώνουν οι συνταξιούχοι της χώρας (μαζί με το σύνολο του ελληνικού λαού) κάθε άλλο παρά πλησιάζει στο τέλος του. Παρά τα αντιθέτως λεγόμενα δυστυχώς δεν φαίνεται φως στο βάθος του τούνελ!
Καθημερινά τα εισοδήματα των ελλήνων απομειώνονται δραματικά, οι επιχειρήσεις
κλείνουν, η ανεργία –ιδίως των νέων– καλπάζει ασυγκράτητη!
Που βλέπουν λοιπόν τη βελτίωση οι κυβερνώντες και όσοι άλλοι ισχυρίζονται το ίδιο; Η
βελτίωση ίσως κάποιων οικονομικών δεικτών δεν μπορεί να αποκρύψει την σκληρή
πραγματικότητα που είναι η δυστυχία της κοινωνίας και η ανθρωπιστική κρίση που βιώνει ο λαός και ο τόπος!
Ο Βασίλης ΑποστολόΔηλαδή τα συνεχόμενα μέτρα που λαμβάνονται και φτωχοποιούν συνταξιούχους ερπουλος διετέλεσε ως εργαζόμενους και κοινωνία, οι λαϊκές θυσίες, δεν θα συμβάλλουν στην ανάκαμψη της
γαζόμενος στο Σιδηρόοικονομίας;
δρομο Πρόεδρος στην
Β.Α.: Δεν χρειάζεται να έχει κανείς ιδιαίτερες οικονομικές γνώσεις για να διαπιστώσει
Πανελλήνια Ένωση Τεότι με τέτοια ισοπεδωτικά μέτρα που στοχεύουν δήθεν στη διάσωση της χώρας από την
χνικών Μηχανοστασίου
χρεοκοπία τροφοδοτείται η ύφεση, ογκούται η ανεργία, τα κρατικά έσοδα μειώνονται
Εργοστασίων
Σήμερα είναι Γ.Γ. της
παρά την υπέρογκη φορολογία που επιβάλλεται, και σε κάθε περίπτωση τα μέτρα αυτά
ΠΟΣΣ (Παν/μια Ομομέχρι σήμερα φέρνουν αντίθετο αποτέλεσμα. Αυτή τη διαπίστωση δεν θέλουν ή δεν μποσπονδία Συντ/χων Σιδη- ρούν να κατανοήσουν ότι πολιτικοί σωτήρες όλων των αποχρώσεων που τη μόνη συνταροδρομικών) καθώς και
γή που επιβάλλουν είναι η μείωση των εισοδημάτων!
μέλος της Διοίκησης της
Ας τους δείξουμε με τους αγώνες μας ότι υπάρχει και άλλος δρόμος από αυτόν που μας
ΑΓΣΣΕ.
επιβάλλουν τον οποίο αργά ή γρήγορα θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν!

ΣΟΚ: Το 29% των Ελλήνων δεν έχει να φάει!
Σε δεινή οικονομική θέση ένας
στους τρεις Έλληνες σύμφωνα με
έρευνα που διεξήγαγε και στην Ελλάδα η Διεθνής Συνομοσπονδία
Συνδικάτων.
Συγκεκριμένα το 29% δήλωσε ότι
δεν έχει την οικονομική δυνατότητα για την εξασφάλιση των βασικών
ειδών διαβίωσης, ενώ μόλις το 10%
φαίνεται να έχει την δυνατότητα αποταμίευσης.
Η έρευνα αναφέρει ότι το 87% των
ερωτηθέντων εκτιμά ότι η χώρα βαδίζει σε λάθος κατεύθυνση.
Επιπλέον, το 77% των ερωτηθέντων
Ελλήνων πιστεύει ότι οι μελλοντικές γενιές θα ζήσουν σε χειρότερες
συνθήκες απ' ότι οι γονείς τους.

Focus: Η Ελλάδα ζει ανθρωπιστική τραγωδία!
Για «ανθρωπιστική τραγωδία» και
όχι για «success story» κάνει λόγο

ζήτησαν βοήθεια από το πρόγραμμα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και
Οικογένειας (ΚΣΠΟ) των Παιδικών
Χωριών SOS Ελλάδος, σύμφωνα
με στοιχεία που παρουσίασε η οργάνωση. Το ποσοστό αύξησης είναι
σοκαριστικό αν αναλογιστεί κανείς,
ότι το 2009 το πρόγραμμα ΚΣΠΟ,
το οποίο περιλαμβάνει υλική, ψυτο γερμανικό περιοδικό Focus σε χολογική και εκπαιδευτική βοήένα ιδιαίτερα επικριτικό άρθρο του θεια, εξυπηρετούσε 47 οικογένειες
και προβλέπει ότι η Ελλάδα δεν και σήμερα 900!
πρόκειται να επιστρέψει στις αγορές πριν από το 2020. Υπογραμμίζονται τέλος οι κίνδυνοι που υπάρχουν για το ασφαλιστικό σύστημα
και το σύστημα υγείας της χώρας.

Ουδέν μονιμότερο του

προσωρινού: Διατηρεί-

Αύξηση-σοκ των οικο-

ται ως το 2016 η

γενειών που ζητούν

έκτακτη εισφορά στα

βοήθεια από τα Παιδικά

εισοδήματα

Χωριά SOS
Αύξηση πάνω από
1.690% παρουσίασε
από το 2009 έως το
2013, το ποσοστό
των οικογενειών που

Για δύο ακόμα χρόνια πέραν του
αρχικού σχεδιασμού και συγκεκριμένα μέχρι το 2016 αναμένεται να
διατηρηθεί η εισφορά αλληλεγγύης
στα εισοδήματα που κυμαίνεται από 1% έως 4%.!

