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4  Nοεμβρίου 2014 

                                                                                               Aρ. Πρωτ. : 71 

            
Προς : κ. Δημήτρη Στρατούλη, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ 
 

Κ. Βουλευτά, 

Με αφορμή την σημερινή μας συνάντηση θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τρία 

συγκεκριμένα σοβαρά προβλήματα και ζητάμε τη βοήθεια και συμπαράσταση σας 

για την επίλυση τους. 

 

1. Ορθή διατύπωση στη σύνταξη νομοθετικών ρυθμίσεων 

Ζητάμε στις αποφάσεις, εγκυκλίους και εν γένει τα έγγραφα της Δημόσιας Διοίκησης 

που εκδίδει η Πολιτεία και αφορούν τους να χρησιμοποιεί τον ευρύτερο, 

ακριβέστερο και ορθότερο ιατρικό όρο «ασθενείς με καρδιακή, νεφρική, ηπατική, 

πνευμονική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και μεταμοσχευμένοι συμπαγών οργάνων» 

αντί του εσφαλμένου και ξεπερασμένου από την πρόοδο της επιστήμης «ασθενείς 

με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και μεταμοσχευμένοι εκ νεφρού.» 

Άλλωστε η συγκεκριμένος όρος εδώ και πολλά χρόνια είναι αποδεκτός παγκοσμίως 

τόσο από την νομική όσο και από την ιατρική κοινότητα προσδιορίζοντας 

συγκεκριμένη κατηγορία χρόνια πασχόντων ασθενών. 

 

2. Αντισυνταγματικός διαχωρισμός στην παροχή της σύνταξης των ΑμεΑ 

λόγω της εφαρμογής μνημονιακών πολιτικών 

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 δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, 

επίδομα αδείας. 
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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 Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. Έτσι για αυτούς ισχύει το αρθρ. 10 παρ. 4 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου ΦΕΚ Α' 229/19.11.2012 με την εφαρμογή των οριζόντιων 

μνημονιακών μειώσεων στις συντάξεις τους όσο και στην παροχή των δώρων 

Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας. 

Το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» καταγγέλλει την 

αντισυνταγματική πολιτική της κυβέρνησης που διαχωρίσει τους ΑμεΑ ανάλογα με 

τον ασφαλιστικό τους φορέα και όχι με τη βιολογική τους κατάσταση ή το 

καθορισμένο από τα ΚΕΠΑ ποσοστό αναπηρίας τους. 

Αναλυτική πληροφόρηση για το συγκεκριμένο αντισυνταγματικό ζήτημα θα 

τις βρείτε στο συνημμένο παράστημα.   

 

3. Αδειοδοτήσεις/Αξιολογήσεις μεταμοσχευτικών μονάδων  

Στη χώρα µας είναι βεβαιωμένο ό,τι υπάρχει αναμφισβήτητη έλλειψη προσφοράς 
μοσχευμάτων και επί πλέον όχι καλά οργανωμένες μεταµοσχευτικές μονάδες που 

ενώ εξειδικεύονται εδώ και χρόνια στις μεταμοσχεύσεις υπολειτουργούν λόγω 
έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού ή υποδομών. Σήμερα, η κατάσταση όσον 

αφορά τη μεταμοσχευτική διαδικασία έχει επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο λόγω 
οικονομικής κρίσης και εφαρμοσμένων πολιτικών που σαν συνέπεια έχουν τη 
συνολική απορρύθμιση του Ε.Σ.Υ. 

Η μοναδική μονάδα μεταμόσχευσης ήπατος λειτουργεί στο Γενικό 

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο». Ωστόσο χρειάζεται άμεσα 
ενίσχυση τόσο σε ιατρικό-νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό αλλά και 

σε υλικοτεχνική υποδομή. 

Επειδή οι μεταμοσχεύσεις δεν είναι προσωπική ή συντεχνιακή υπόθεση και με 
αίσθημα ευθύνης, απέναντι στους μεταμοσχευμένους ασθενείς και ιδιαίτερα στους 

συνανθρώπους μας που περιμένουν εναγωνίως ένα μόσχευμα  προτείνουμε τα 
ακόλουθα : 

• Στελέχωση επιστημονικού ιατρικού προσωπικού στον εποπτεύοντα και 
εποπτευόμενο φορέα  

Κατά την άποψη µας, το επιστημονικό ιατρικό προσωπικό που θα στελεχώνει, 

τόσο τον εποπτεύοντα φορέα (Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων) µε σκοπό 
την έκδοση άδειας λειτουργίας µεταµοσχευτικής µονάδος όσο και τον 

εποπτευόμενο φορέα (μεταµοσχευτική μονάδα) θα πρέπει να είναι τελείως 
ανεξάρτητα μεταξύ τους ώστε να επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία και η 
αποτελεσματική εποπτεία αυτών.  

• Αδειοδοτήσεις- Αξιολογήσεις μεταμοσχευτικών μονάδων ήπατος 

Να προχωρήσουν οι αδειοδοτήσεις μεταμοσχευτικών μονάδων ήπατος και να 
αξιολογούνται για το παραγόμενο έργο τους σύμφωνα πάντα με τις 
προϋποθέσεις της υπάρχουσας νομοθεσίας.  
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Με εκτίμηση, 
 
 

 

 

Για το Δ.Σ. 

 

 

               Γ.Γραμματέας                        Πρόεδρος 

               Περρής Ιωάννης                                                      Θεοδωρίδου Χριστίνα 

 
 

 
 
Συν. : Παράρτημα όσον αφορά τον αντισυνταγματικός διαχωρισμός στην παροχή της 

σύνταξης των ΑμεΑ λόγω της εφαρμογής μνημονιακών πολιτικών. 
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Παράρτημα της από 02/07/2014 επιστολής του νέου Δ.Σ. 

Προς τα μέλη του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» 
και κάθε ενδιαφερόμενο. 

  

Με το παρόν θέλουμε να σας ενημερώσουμε για άλλη μια φορά για το θέμα της άδικης 

μείωσης των συντάξεων. 

Προσπαθούμε και επιμένουμε γιατί το θεωρούμε κατ’ εξοχή άδικο μέτρο που πλήττει 
ένα μεγάλο μέρος των ΑμεΑ μειώνοντας τη σύνταξή του και βέβαια είναι γνωστό πως 

ακολουθούν και  άλλες μειώσεις μικρότερες ή μεγαλύτερες στις συντάξεις Έτσι το 
προηγούμενο Δ.Σ εντόπισε το πρόβλημα , το επεξεργάστηκε και στράφηκε εναντίον 

του τόσο πολιτικά με υπομνήματα, παραστάσεις αναφορές στους αρμόδιους υπουργούς 
όσο και νομικά αναθέτοντας την υπόθεση – μετά από ομόφωνη απόφαση- σε 
εξειδικευμένο γραφείο προκειμένου να προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια. 

Ποιο είναι το πρόβλημα που μας λέτε  και ποιους αφορά ;    

Με τον μνημονιακό νόμο 4093/2012: «Η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων  

συντάξεων και μερισμάτων, άνω των 1.000 ευρώ, που καταβάλλονται από οποιαδήποτε 
πηγή και για οποιαδήποτε αιτία (=άρα και οι αναπηρικές), μειώνεται ως εξής: «Για 
συνολικό ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων: 

αα. Άνω των 1.000,00 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού 
κατά 5% (δηλαδή από το πρώτο ευρώ) κ.ο.κ…… 

Όμως στον πιο πάνω νόμο υπήρχαν εξαιρέσεις και δεν μειώνονταν οι συντάξεις τους  
των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω τόσο για τους συνταξιούχους του 
Δημοσίου όσο και για τους λοιπούς συνταξιούχους (ΙΚΑ ΝΑΤ,ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΕΤΑΑ κλπ)  

όμως μερικές ημέρες μετά (φοβερός σχεδιασμός και μελέτη) με την εκδοθείσα Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχο-μένου  αφαιρέθηκαν οι πιο πάνω εξαιρέσεις . Όμως για τους 

συνταξιούχους του Δημοσίου με νεώτερο νόμο τον Ιανουάριο 2013 (ν. 4111/2013) 
αποκαταστάθηκε  η αδικία και επανήλθαν οι προστατευτικές εξαιρέσεις μαζί με τα δώρα 
Χριστουγέννων Πάσχα και επιδόματος αδείας. Για τους άλλους όμως που έχουν τα ίδια 

ή μεγαλύτερα ποσοστά αναπηρίας και συνταξιοδοτούνται από τα παραπάνω  
ασφαλιστικά ταμεία ;;;; Εδώ βρίσκεται η αδικία για την εξαφάνιση της οποίας 

παλεύουμε.  

Έτσι λοιπόν το παράρτημα αυτό αφορά τους συνταξιούχους ιδιωτικών ασφαλιστικών 
φορέων (που εποπτεύονται από το Υπουργ. Εργασ. Κοιν. Ασφαλ. Και Πρόνοιας) ΑμεΑ 

με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω των οποίων η οποιουδήποτε είδους σύνταξη ή το 
άθροισμα αυτών ξεπερνά τα 1000€.   

 

 

 

Τι έκανε το Σωματείο  και τι πρέπει να κάνω εγώ ; 

Το σωματείο όπως έχουμε πει πολλές φορές αποφάσισε ομόφωνα και προσέφυγε στη 

Δικαιοσύνη με αίτημα να καταργηθεί αυτή η αδικία και να εξαιρεθούν οι συνταξιούχοι 
του ιδιωτικού τομέα με ποσοστό αναπηρίας 80% από τις μειώσεις των συντάξεών τους. 

Σήμερα βρισκόμαστε στο στάδιο της αναμονής προκειμένου κατ’ εξαίρεση –επειδή 
αφορά πολύ κόσμο – να εισαχθεί προς συζήτηση το συντομότερο δυνατόν, στην 
Ολομέλεια του ΣτΕ.  
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Αν κερδίσουμε θα καταργηθεί ο νόμος και θα πάψουν οι μειώσεις των συντάξεών μας 

που γίνονταν με βάσει αυτόν. (ΠΝΠ για την ακρίβεια ) αλλά για το μέλλον  ότι χάσαμε 
μέχρι την κατάργησή του, τα χάσαμε και για να τα αναζητήσουμε θα πρέπει να 

κάνουμε ατομική προσφυγή οπότε «αντε πάλι από την αρχή Δικαστήρια κλπ» για τον 
καθένα από εμάς που θίγεται δηλαδή απαντώντας και στο δεύτερο ερώτημα «Τα 

χρήματα, όμως, που μας παίρνουν σήμερα και έως τότε δεν θα τα πάρουμε πίσω, παρά 
μόνον μετά από δικαστικές αποφάσεις, που θα πρέπει να υπολογίσουν τα ποσά για τον 
κάθε έναν από εμάς βάσει των προσωπικών στοιχείων του κάθε ενός από εμάς! 

Επομένως, επιβάλλεται να κινηθούμε και ατομικώς δικαστικά σήμερα για να μην 
χάνεται πολύτιμος χρόνος.  

Το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί νομικά το σωματείο μας σε σχέση με τα πιο 
πάνω το οποίο μας έκανε την εξής προσφορά σε σχέση με τις ατομικές προσφυγές. 

Η προσφορά η οποία και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας: 

α) Σύνταξη, Κατάθεση και Υποστήριξη Προσφυγής - Αγωγής αποζημίωσης στο 
Διοικητικό Πρωτοδικείο και το Εφετείο, 

β) 45 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα, 

γ) 50 ευρώ για την αμοιβή του συμβολαιογράφου, (όχι από τον καθένα αλλά η 
συμβολ/κη πράξη κοστίζει τόσο οπότε αν πάμε 10 δίνουμε 5€ αν πάμε 20 δίνουμε 2,5€ 

κλπ 

δ) 8% αμοιβή του δικηγόρου επί του όποιου ποσού επιδικασθεί στο κάθε ένα αδικημένο 

μέλος μας που θα προσφύγει κατά του άδικου αυτού νόμου. 
 
 

 
 

Για το Δ.Σ. 

 

 

          Γ.Γραμματέας                   Πρόεδρος 

          Περρής Ιωάννης                                                      Θεοδωρίδου Χριστίνα 

 


