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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Το ΔΣ του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω»  διαπίστωσε, ήδη 

από το προηγούμενο χρόνο πως το Ελληνικό Δημόσιο με μια σειρά πρόχειρων, 
αντιφατικών και αλληλοσυγκρουόμενων νόμων κατ' επιταγή των μνημονιακών του 

δεσμεύσεων αποφάσισε να επιτεθεί για άλλη μια φορά στο ευκολότερο θύμα του, τους  
συνταξιούχους περικόπτοντας την ήδη μειωμένη - από προηγούμενες παρεμβάσεις του-  

σύνταξή τους αρκεί να ξεπερνά (αθροιστικά ή μεμονωμένα)  το «ιλιγγιώδες» ποσό των 
1000 €.  
Από την επιδρομή αυτή στις συντάξεις (ορθώς) εξαιρούνται οι συνταξιούχοι με ποσοστό 

αναπηρίας 80% και άνω αρκεί όμως να είναι συνταξιούχοι του Δημοσίου γενικά, με 
γνωματεύσεις Ανώτατης Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής ΤΗΣΥΕ (αρθρ. 1 παρ 3 

ν.4111/2013) και παρ. 4 για τα Δωρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας. 
Όμως από την εξαίρεση αυτή των μειώσεων στις συντάξεις έμειναν εκτός οι 
συνταξιούχοι με το ίδιο (80%) ή και μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας, από 

ασφαλιστικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. Έτσι για αυτούς ισχύει το αρθρ. 10 παρ. 4  της Πραξ. Νομοθ. Περιεχ. 

ΦΕΚ Α' 229/19.11.2012 όπου από τις εν λόγω μειώσεις θα εξαιρούνται μόνο οι 
συνταξιούχοι των παρ. 1&2 του αρθρ. 42 του ν. 1140/1981 δηλαδή οι τετραπληγικοί 
και παραπληγικοί. Πέραν τούτου ουδέν και ας μη μιλήσουμε για δώρα και επιδόματα 

αδείας.  
Επειδή το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» πιστεύει πως «όλα 

τα ζώα της φάρμας είναι ίσα» και πως δεν πρέπει να  ισχύει το «....μερικά είναι πιο ίσα 
από τ' άλλα»  του George Orwell έχει ξεκινήσει από τη προηγούμενη χρονιά μια σειρά 
ενημερωτικών εκδηλώσεων για τα μέλη του στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη με 

αποκλειστικό σχεδόν θέμα το πιο πάνω κομφούζιο  τόσο για τους συνταξιούχους του 
Δημοσίου - γιατί συνέχιζαν να λαμβάνουν μειωμένες τις συντάξεις τους παρά τον νόμο 

-, όσο βέβαια και για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους. Επίσης σε συνάντηση 
αντιπροσωπίας μελών του ΔΣ με τον Υφυπουργό Εργασίας κ Κεγκέρογλου του θέσαμε 
το θέμα και την εξόφθαλμη αδικία.  

Τέλος ήδη από τον προηγούμενο έτος ήρθαμε σε συνεννόηση με εξειδικευμένο 
Δικηγορικό Γραφείο στην Αθήνα (Παν. Φλέσσας & Συνεργάτες) και έχουμε ασκήσει 

Προσφυγή - Αγωγή Αποζημίωσης.         
 

Για το Δ.Σ. 
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