
Βερανζέρου 15 · 106 77 · Αθήνα · T/F: 210 3800550 · www.shpel.gr · e-mail: info@shpel.gr 

                                                 8 Νοεµβρίου 2011 
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Προς: Προς το Συνήγορο του Πολίτη ( Θέµατα Υγείας )  
 
Aφορά: Το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ειδικότερα την 
έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την αναθεώρηση του ΚΕΒΑ 
     

Την 1η  Νοεµβρίου 2011 η ΕΣΑµεΑ (ο 3βάθµιος κοινωνικοσυνδικαλιστικός µας 
φορέας) µας πληροφόρησε πως µόλις την 27η Οκτωβρίου 2011 έλαβε γνώση 
επί του Κειµένου των  εργασιών της Επιτροπής που αφορούσε στην 
αναθεώρηση σηµαντικών Κεφαλαίων του  ΚΕΒΑ (Κανονισµός Εκτίµησης 
Βαθµού Αναπηρίας). Σηµειωτέον πως ο αναθεωρηµένος ΚΕΒΑ, ουδέποτε 
δόθηκε, όπως αρχικά είχε συµφωνηθεί  προς διαβούλευση στην Ε.Σ.ΑµεΑ και 
στους φορείς της. Η αναθεώρηση έγινε από την συσταθείσα Ειδική 
Επιστηµονική Επιτροπή (δυνάµει του αρθρ. 7 του Ν. 3863/10 ,  Η Επιτροπή 
καθορίζει επίσης και τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των 
ασφαλισµένων καθορίζεται επ’ αόριστον, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν. 
3846/2010).  

   
Στο πόρισµα της πιο πάνω επιτροπής, που λειτουργεί στην Γενική Γραµµατεία 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπό την Προεδρία της κ. Γεν. γραµµατέως 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αθηνάς ∆ρέττα, αναφερόµεθα και ζητάµε την 
απόσυρση ή άλλως την τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν τους 
µεταµοσχευθέντες εξ ήπατος και τα ποσοστά αναπηρίας που αυτή τροποποιεί. 
Πιο συγκεκριµένα  ενώ η εν λόγω επιτροπή στο πόρισµα για το οποίο 
αναφερόµεθα περιγράφει ως επιπλοκές της µεταµόσχευσης ήπατος και της 
απαραίτητης φαρµακευτικής αγωγής µε ανοσοκατασταλτικά φάρµακα για τη µη 
απόρριψη του µοσχεύµατος: λοιµώξεις, νεφρική ανεπάρκεια, σακχαρώδης 
διαβήτης, υπερλιπιδαιµία, καρδιαγγειακά νοσήµατα, αρτηριακή υπέρταση, δεν 
τις λαµβάνει καθόλου υπόψη και προσδιορίζει το ποσοστό αναπηρίας 50% έως 
67% για τον πρώτο χρόνο µετά την πραγµατοποίηση της χειρουργικής 
επέµβασης. Από το δεύτερο χρόνο σε 10% !!!!!!!!! 
Σε αντίθεση η µεταµόσχευση καρδιάς προσδιορίζεται σε 80% εφ’ όρου ζωής 
και η µεταµόσχευση νεφρού τον πρώτο χρόνο >80% και µετέπειτα από 50% 
έως 67%.  
 
Από τα παραπάνω καθίσταται φανερό πως το εν λόγω πόρισµα έχει συνταχθεί  
πρόχειρα και ταυτόχρονα είναι αντεπιστηµονικό. Κρίνοντας όµοιες 
περιπτώσεις- µεταµόσχευση συµπαγών οργάνων- όπου χορηγούνται όµοια 
φαρµακευτικά σκευάσµατα – ανοσοκατασταλτικά – τα οποία όπως είναι φυσικό 
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– µε την δια βίου χορήγησή τους προκαλούν πλείστες όσες παρενέργειες και 
αλλοιώσεις άλλων οργάνων, όλων όµως  των µεταµοσχευµένων και όχι µόνο 
των της καρδιάς ή του νεφρού. 
 
Εν τούτοις το πόρισµα της ειδικής επιστηµονικής επιτροπής αξιολογεί εντελώς 
διαφορετικά δίνοντας εκ διαµέτρου αντίθετα, ποσοστά αναπηρίας σε όµοια 
κατά βάση περιστατικά. 
 
Επειδή πιστεύουµε πως µε γνώµονα τη νοµιµότητα αλλά και την ιατρική 
επιστήµη πρέπει να υπάρχουν ενιαία κριτήρια στην αντιµετώπιση όλων των 
µελών της οµάδος των µεταµοσχευµένων συµπαγών οργάνων. 
Επειδή σε σχετική επαφή µας µε την Γενική Γραµµατέα κ. Αθηνά ∆ρέττα µας 
παρέπεµψε σε µελλοντική τροποποίηση του πορίσµατος χρησιµοποιώντας το 
πασπαρτού άλλοθι της τρόικα. 
Επειδή δεν έχουµε προσφύγει στην Ελληνική ∆ικαιοσύνη 
Επειδή η δηµοσιονοµική επιβάρυνση είναι µηδαµινή – τα µέλη µας είναι 350 
άτοµα εκ των οποίων τα 35 είναι µεταµοσχευµένα παιδιά σε αντίθεση µε άλλες 
οµάδες όπως των µεταµοσχευµένων εκ νεφρών που είναι πολύ πιο 
πολυάριθµες, 
 
Παρακαλούµε όπως µεριµνήσετε κατά νόµο για την επίλυση του αναφερθέντος 
θέµατός µας µε  την απόσυρση ή άλλως την τροποποίηση των διατάξεων που 
αφορούν τους µεταµοσχευθέντες εξ ήπατος και τα ποσοστά αναπηρίας που 
αυτή τροποποιεί.      
 
 
Με εκτίµηση, 
 
Θεοδωρίδου Χριστίνα          Μουτζίδη ∆έσποινα 
 
Γ. Γραµµατέας Πρόεδροs  
   
 
 


