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Προς: κ. Γ. Κουτρουµάνη, Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης  
 

Κοιν.:  1. Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου  
 2. κ. Αν. Λοβέρδο, Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

    3. κ. Ι. Κουτσούκο, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  
 4. κ. Αθ. ∆ρέττα, Γεν. Γραµµατέα Κοινωνικής Ασφάλισης  
 5. ΕΣΑµεΑ 

    

Θέµα: Πλήρη εξαίρεση των µεταµοσχευµένων από ήπαρ ασθενών αλλά και των  
ηπατοπαθών ασθενών τελικού σταδίου από τις νέες µειώσεις κύριων και επικουρικών 
συντάξεων.  

 

Κύριε Υπουργέ, 

Με µεγάλη έκπληξη και απογοήτευση ακούσαµε τις πρόσφατες ανακοινώσεις σας για τις 
νέες µειώσεις στις συντάξεις, κύριες και επικουρικές. Ένα ακόµη µέτρο που πλήττει όλη 
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. 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Θα θέλαµε να σας υπενθυµίσουµε ότι οι µεταµοσχευµένοι µε ήπαρ ασθενείς ανήκουν σε 
µια από τις ποιο βαρείες κατηγορίες αναπηρίας. Μάλιστα η κείµενη νοµοθεσία καθορίζει 
το ποσοστό αναπηρίας τους σε 80% και άνω, λόγω και των χαµηλών ποσοστών 
επιβίωσης. Ωστόσο σε µεταµοσχευµένους από ήπαρ ασθενείς που λόγω παρενεργειών 
(νεφρική ανεπάρκεια, καρκίνος του δέρµατος κ.τ.λ.) έχουν υποστεί και άλλες βαρείες 
ιατρικές πράξεις (π.χ. µεταµόσχευση νεφρού) το ποσοστό αναπηρίας µπορεί να 
ξεπεράσει το προαναφερόµενο. 

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Πολιτεία έχει αναγνωρίσει την αναγκαιότητα αυτών που 
έχουν υποβληθεί σε µια τόσο βαριά ιατρική πράξη να έχουν το δικαίωµα πλήρης 
συνταξιοδοτήσεως εφόσον έχουν συµπληρώσει 15 χρόνια εργασίας, µε απόρροια να 
υπάρχουν αρκετοί µεταµοσχευµένοι από ήπαρ κάτω των 55 ετών που λαµβάνουν 
σύνταξη. 

Σ’ αυτό το σηµείο θα θέλαµε να σας επισηµάνουµε ότι µεταµοσχευµένοι από ήπαρ 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 
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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 
επαχθής στις συνθήκες που βιώνουµε σήµερα, στα πλαίσια της οικονοµικής κρίσης. 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Είναι ευδιάκριτο ότι οι ανακοινώσεις σας για νέες µειώσεις των κύριων ή επικουρικών 
συντάξεων, ατόµων που είναι κάτω των 55 ετών ή έχουν συντάξεις άνω των 1200€ 
καθίσταται αναγκαίο να εξαιρεθούν οι µεταµοσχευµένοι από ήπαρ. Αυτό το µέτρο τους 
καταδικάζει σε αφανισµό αυτών και των οικογενειών τους. Σας ζητάµε λοιπόν την 
προσωπική σας παρέµβαση προκειµένου να συνεχίσουµε να έχουµε το δικαίωµα 
συµµετοχής στη ζωή που µε τόσο αγώνα προσπαθούµε καθηµερινά να το 
διαφυλάξουµε.   

 

 Με εκτίµηση, 

 
Θεοδωρίδου Χριστίνα            Μουτζίδη ∆έσποινα 
 
Γ. Γραµµατέας Πρόεδρος 
    


