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Προς:  κ. ∆. Ρέππα Υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

 

Κοιν.:  1. Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου 
 2. κ. Ευ. Βενιζέλο, Αντιπρόεδρο Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονοµικών 
 3. κ. Χ. Καστανίδη, Υπουργός Εσωτερικών 

 4. κ. Γ. Κουτρουµάνη, Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης 
    5. κ. Αν. Λοβέρδο, Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 6. ΕΣΑµεΑ 
  

   
Θέµα: Πλήρη εξαίρεση των µεταµοσχευµένων από ήπαρ ασθενών αλλά και των  
ηπατοπαθών ασθενών τελικού σταδίου από το µέτρο της εργασιακής εφεδρείας 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Με µεγάλη απογοήτευση και ανησυχία παρακολουθούµε τον καταιγισµό ανακοινώσεων 
που οι συνέπειες τους θα είναι να πλήξουν άµεσα την οικονοµική µας κατάσταση και κατ’ 
επέκταση τη βιωσιµότητα µας. Μετά τις νέες µειώσεις στις συντάξεις, κύριες και 
επικουρικές, τα τέλη ακινήτων, τις µελλοντικές καταργήσεις φοροαπαλλαγών προστίθεται 
και η εργασιακή εφεδρεία.  Ένα ακόµη µέτρο που βέβαια πλήττει ολόκληρη την κοινωνία, 
πρωτίστως όµως καταδικάζει σ’ εξόντωση και αφανισµό ασθενείς µε σοβαρά, χρόνια και 
εξειδικευµένα προβλήµατα υγείας όπως η µεταµόσχευση ήπατος και µάλιστα µε χαµηλά 
στατιστικά επιβίωσης. 

Είναι ευρέως γνωστό ότι ακόµα και τα «χρυσά» χρόνια που η χώρα µας βάδιζε σε 
µεγάλους ρυθµούς ανάπτυξης, ένα από τα τµήµατα της ελληνικής κοινωνίας που 
ταλαιπωρούταν διαχρονικά από την ανεργία ήταν τα άτοµα µε αναπηρία. Εκτός λοιπόν το 
πρόβληµα υγείας που είχαν να αντιµετωπίσουν, έδιναν καθηµερινά και τον αγώνα της 
ένταξης τους στην εργασία. 

Με έκπληξη ανακαλύπτουµε ότι για µια ακόµη φορά τα άτοµα µε αναπηρία γίνονται 
πρώτος στόχος ακόµη και στις σηµερινές ειδικές συνθήκες ζωής που αναγκαζόµαστε να 
ζήσουµε λόγω της οικονοµικής κρίσης. Αντί να υπάρξει µέριµνα από την Πολιτεία για µια 
διαφορετική προσέγγιση των θεµάτων που αφορούν τα άτοµα µε αναπηρία αντιθέτως 
µπαίνουν πρώτα στη µέγγενη τόσο βάναυσων µέτρων. 

Επικύρωση των προαναφεροµένων είναι η αντίφαση που ανακαλύπτει κανείς στην 
παράγραφο που αναφέρεται στα άτοµα µε αναπηρία στο προ-ψήφιση  νοµοσχέδιο 
«Καθορισµός των κριτηρίων και της διαδικασίας κατάρτισης των πινάκων κατάταξης του 
πλεονάζοντος προσωπικού του άρθρου 37 παρ. 7 του Ν. 3986/2011». 
Αναφέρει χαρακτηριστικά: 
«4. Σε κάθε περίπτωση, προηγούνται του λοιπού πλεονάζοντος προσωπικού όλων των 
προαναφερθεισών κατηγοριών ανεξαρτήτως της συνολικής βαθµολογίας τους, κατά σειρά 
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προτεραιότητας: (α) τα άτοµα µε αναπηρία 50% και άνω, (β) οι έχοντες σύζυγο ή την 
επιµέλεια τέκνου µε αναπηρία τουλάχιστον 67% και (γ) ο ένας εκ των δύο συζύγων 
εφόσον και οι δύο χαρακτηρίζονται ως πλεονάζον προσωπικό.» 
 
Κύριε Υπουργέ, 

Εφ όσων η ίδια η Πολιτεία αναγνωρίζει τη δυσκολία των ατόµων µε αναπηρία και των 
οικογενειών τους στα θέµατα ανεύρεσης και ένταξης στην εργασία µε το να τους 
τοποθετεί πρώτους για επαναπρόσληψη (του λοιπού πλεονάζοντος προσωπικού όλων των 
προαναφερθεισών κατηγοριών ανεξαρτήτως της συνολικής βαθµολογίας τους) γιατί δεν 
τους εξαιρεί ευθύς εξ αρχής από αυτή την πανθοµολογούµενη απάνθρωπη διαδικασία;  
Μάλιστα για τους µεταµοσχευµένους από ήπαρ είναι υπέρµετρα και αδικαιολόγητα σκληρή 
αφού η ίδια η Πολιτεία έχει θεσµοθετήσει να είναι οι πρώτοι που θα επαναπροσλάβει. 
Επίσης θα θέλαµε να σας υπενθυµίσουµε ότι οι µεταµοσχευµένοι µε ήπαρ ασθενείς 
ανήκουν σε µια από τις ποιο βαρείες κατηγορίες αναπηρίας και µάλιστα είναι επιβαρηµένοι 
µ’ ένα πρόσθετο κόστος που προκύπτει από τις αναγκαίες και ειδικές εξετάσεις που είναι 
αναγκασµένοι να υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα για τη βιωσιµότητα του 
µοσχεύµατος τους και κατ’ επέκταση και τη δική τους. Επίσης πρέπει να τονισθεί και η 
διαχρονική αδυναµία της Πολιτείας να παρέχει την κατάλληλη και ειδικευµένη ιατρική 
περίθαλψη σε τέτοιες εξειδικευµένες ιατρικές πράξεις όπως η µεταµόσχευση ήπατος. Η 
έλλειψη µοσχευµάτων, η ευτελής και πολλές φορές ανύπαρκτη ιατρική εµπειρία, ειδικές 
επεµβάσεις όπως συγγενικές µεταµοσχεύσεις ήπατος ή θεραπείες ώστε να 
αντιµετωπιστούν οι συχνές επιπλοκές-παρενέργειες αναγκάζουν ασθενείς να απευθυνθούν 
σε κέντρα του εξωτερικού. Όλα αυτά έχουν σαν επακόλουθο το κόστος επιβίωσης ενός 
ηπατοπαθούς ασθενούς να γίνεται ιδιαίτερα δυσβάστακτο στις συνθήκες που βιώνουµε 
σήµερα, στα πλαίσια της οικονοµικής κρίσης. 

 
Κύριε Υπουργέ, 

Πιστεύουµε ακράδαντα ότι η Πολιτεία οφείλει να επανεξετάσει το θέµα. Εµείς που 
αγωνιστήκαµε σκληρά για τη φυσική µας επιβίωση δεν θα επιτρέψουµε να µας αφανίσει η 
οποιαδήποτε εφεδρεία. Ζητάµε λοιπόν την πλήρη εξαίρεση των µεταµοσχευµένων 
από ήπαρ από την εργασιακή εφεδρεία ώστε να έχουµε το δικαίωµα διεκδίκησης ενός 
καλύτερου µέλλοντος, εµάς και των οικογενειών µας.   

 

 Με εκτίµηση, 

 
Θεοδωρίδου Χριστίνα                Μουτζίδη ∆έσποινα 
 
Γ. Γραµµατέας     Πρόεδρος 
    


