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Προς:   

1. Πανελλήνια Οµοσπονδία Νεφροπαθών 

2. Πανελλήνιο Σύνδεσµο Νεφροπαθών 

3. Πανελλήνιο Σύλλογο Μεταµοσχευθέντων εκ Νεφρού 

4. Σύλλογο Μεταµόσχευσης Καρδιάς και Φίλων της Μεταµόσχευσης «ΣυνεχίΖΩ» 

5. Σύλλογο Αθλούµενων Νεφροπαθών 

6. Αθλητικό Σύλλογος Μεταµοσχευµένων «∆ΡΟΜΕΑΣ» 
 

Κοιν.: EΣΑµεΑ                 

 

Θέµα: Κοινός αγώνας κατά της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 
2611/Β/08.11.2011) «Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας» 
 
 
Αγαπητοί φίλοι, 
  
Όπως όλοι γνωρίζετε, η σχετική Υπουργική απόφαση θίγει ανυπέρβλητα κάθε 
µεταµοσχευµένο. Αµετακίνητη άποψη µας είναι ότι το ποσοστό αναπηρίας 
προσδιορίζεται σε άνω του 80%  για κάθε µεταµοσχευµένο ανεξάρτητα από το 
όργανο που µεταµοσχεύτηκε.  
 
Για να αντιµετωπιστεί καίρια αυτή η ΑΝΟΜΗ, ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Υπουργική απόφαση πιστεύουµε ότι πρέπει η αντίδραση να 
προέρθει από το σύνολο των µεταµοσχευµένων ασθενών σαν µια συµπαγή γροθιά. 
Άλλωστε οι αγωνίες και τα προβλήµατα είναι κοινά αφού η τύχη µας έφερε να ζούµε 
σε µια χώρα όπου κατατάσσεται διαχρονικά στους ουραγούς της Ευρώπης τόσο προς 
την προσφορά οργάνων όσο και για τη µεταµοσχευτική δραστηριότητα γενικότερα. 
 
Για τους ως άνω λόγους προτείνουµε: 
 

1. Να καθοριστεί συνάντηση Προέδρων ή εκπροσώπων των Συλλόγων στα 
γραφεία του Σωµατείου Ηπατοµεταµοσχευθέτων Ελλάδος  (Βερανζέρου 15, 
Αθήνα) ή σε όποιο χώρο συµφωνηθεί, µέσα στην παρούσα εβδοµάδα για να 
καθοριστούν οι κοινοί µας αγώνες κατά της απαράδεκτης Υπουργικής 
απόφασης. 

 
2.  Να συµµετάσχουµε µε ενιαίο µπλοκ στην κινητοποίηση που διοργανώνει η 

Ε.Σ.Α. µε Α. στης 13ης ∆εκέµβρη 2011. 
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Όλοι οι µεταµοσχευµένοι οφείλουν να ενώσουν τις φωνές τους ώστε να 
ακουστεί όσο πιο δυνατά γίνεται ότι, δεν είµαστε διατεθειµένοι να 
παραδώσουµε και τα µοσχεύµατα µας στο «βωµό» της «δήθεν» 
οικονοµικής σωτηρίας της χώρας.  

 
Αναµένοντας τις απόψεις σας για κοινή δράση, 
 

Με εκτίµηση, 
 
Θεοδωρίδου Χριστίνα          Μουτζίδη ∆έσποινα 
 
Γ. Γραµµατέας Πρόεδροs  
   
 

 


