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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 
H κατάρρευση θεσµών και κράτους συνεχίζεται… Ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό 
διάστηµα συντελείται µια ολοκληρωτική συντριβή κάθε έννοιας ηθικής και αισθητικής.  
 
Για τους µεταµοσχευµένους από ήπαρ αυτή την ηθική παρακµή, τη βιώνουµε στο πετσί 
µας από τις αρχές Νοεµβρίου µε τη δηµοσιοποίηση της σχετικής Υπουργικής 
Απόφασης ΕΚΤΡΩΜΑ (ΦΕΚ 2611/Β/08.11.2011) «Ενιαίος Πίνακας 
Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας» που φέρει την υπογραφή του Υπουργού 
Εργασίας κ. Κουτρουµάνη και την επιµέλεια της Γενικής Γραµµατέως του Υπουργείου 
Εργασίας κ. ∆ρέττα και της «µεγάλου κύρους» επιστηµονικής επιτροπής που 
συνεργάστηκαν. 
 
Από σήµερα λοιπόν 09/01/2012, το σύγχρονο νοµοθετικό «επίτευγµα» του Υπουργείου 
Εργασίας που σαν στόχο έχει την ευρωπαϊκή σύγκληση της χώρας µας µέσω του 
εξωρθολογισµού  του προσδιορισµού των ποσοστών αναπηρίας καθορίζοντας τα εξής : 
 

• Μεταµόσχευση ήπατος ΠΑ: 10% (από 80% που ίσχυε στον προηγούµενο νόµο) 
ΕΝΩ 

• Παθολογική ενασχόληση µε τυχερά παιχνίδια ΠΑ: 20-35% 
• Πυροµανία ΠΑ: 20-35% 
• Κλεπτοµανία ΠΑ: 20-35% 
• Φετιχισµός ΠΑ: 20-30% 
• Παρενδυτικός φετιχισµός ΠΑ: 20-30% 
• Επιδειξιοµανία ΠΑ: 20-30% 
• Hδονοβλεψία ΠΑ: 20-30% 
• Παιδοφιλία ΠΑ: 20-30% 
• Σαδοµαζοχισµός ΠΑ: 20-30% 
 

Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ 
 

Καταδικάζουµε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης όπως και τη «µεγάλου κύρους» επιστηµονική επιτροπή : 
 

• που ενώ από το Νοέµβριο µας διαβεβαίωναν ότι θα τροποποιηθεί ο νόµος µέχρι 
το τέλος του χρόνου δεν έγινε τίποτα µε συνέπεια να βρίσκετε σε ισχύ το 
ΕΚΤΡΩΜΑ από σήµερα 

• που κατάφεραν να υποβιβάσουν µ’ αυτό το βάναυσο τρόπο ίσως το µεγαλύτερο 
ιατρικό επίτευγµα του 20ου αιώνα, τη µεταµόσχευση συµπαγών οργάνων που 
χάρις σ’ αυτό βρίσκονται στη ζωή χιλιάδες συνάνθρωποί µας. Επίσης κατά τη 
γνώµη µας θα ήταν πολύ ωφέλιµο για την κοινωνία να κοινοποιήσουν τα 
ονόµατα των ιατρών που στελέχωσαν τη «µεγάλου κύρους» επιστηµονική 
επιτροπή µε σκοπό τη διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας. 
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Καλούµε τον Υπουργό να αναλάβει έστω και τώρα τις ευθύνες του και να τροποποιήσει 
το ΕΚΤΡΩΜΑ όσο το δυνατών γρηγορότερα. Ήδη η καθυστέρηση είναι µεγάλη µε 
επακόλουθο συνάνθρωποι µας µε σοβαρά και χρόνια προβλήµατα όπως οι 
µεταµοσχευµένοι από ήπαρ να υπόκεινται σοβαρές επιπτώσεις στην ήδη ευάλωτη υγεία 
τους. 
 
 
 
Θεοδωρίδου Χριστίνα          Μουτζίδη ∆έσποινα 
 
Γ. Γραµµατέας           Πρόεδροs 

 


