
                                             

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

            Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου  2012 

 

Προς: 

1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών  
 

2. Πανελλήνιο Σύνδεσμο Νεφροπαθών  
 

3. Πανελλήνιο Σύλλογο Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού 

 

Κοινοποίηση: 

Ε.Σ.Α.μεΑ. 

 

Θέμα: Κάλεσμα κοινού αγώνα.  

 

Αγαπητοί φίλοι, 

  

Όπως όλοι γνωρίζετε, η κυβέρνηση προτίθεται να πάρει μια σειρά μέτρων που μας οδηγούν 

στα πρόθυρα κοινωνικής εξαθλίωσης. Επί προσθέτως τα δυσάρεστα γεγονότα που 

λαμβάνουν χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα στον ΕΟΠΥΥ αλλά και γενικότερα στον 

τομέα της Υγείας δημιουργούν συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης, πρώτη φορά με τέτοια 

ένταση στην χώρα μας. 

 

Τα προβλήματα, οι αγωνίες αλλά και οι προσδοκίες μας είναι κοινά. Προτείνουμε λοιπόν, 

να συσπειρωθούμε όλοι με στόχο να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση μαζί.  

Για να επιτευχθεί αυτό προτείνουμε τα ακόλουθα:  

 

1. Να καθοριστεί συνάντηση Προέδρων ή εκπροσώπων των Συλλόγων στα γραφεία του 

Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέτων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» (Βερανζέρου 15, Αθήνα) ή σε 

όποιον άλλο χώρο συμφωνηθεί, μέσα στην παρούσα εβδομάδα για να καθοριστούν οι 

κοινές μας δράσης. 

 

2. Όλοι οι σύλλογοι να συζητήσουν και να συνυπογράψουν κείμενο κοινών θέσεων και να 

διαβιβαστεί στους αρμόδιους υπουργούς. 

 

3.  Να συμμετάσχουμε με ενιαίο μπλοκ στην πανελλήνια κινητοποίηση που διοργανώνει η 

ΕΣΑμεΑ στις 27
ης

 Δεκέμβρη 2012. 

 

Ευελπιστώντας στην κοινή και εποικοδομητική συνεργασία μας 

  

Με εκτίμηση,  

 

Νίκος Καραφόλας      Δέσποινα Μουτζίδου 

(Πρόεδρος ΔΣ «Συνεχίζω»)    (Πρόεδρος ΔΣ «ΗΠΑΡxω») 

 

 

 



                                             

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ 

 

 

 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΚ ΝΕΦΡΟΥ 

 

 

 
 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ «Συνεχίζω» 

 

 

 

 
 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΠΑΤΟΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΘΕΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΗΠΑΡxω»  

 



                                             

 

 

 

 

Με το παρόν, οι σύλλογοι μεταμοσχευμένων και νεφροπαθών ασθενών στην Ελλάδα 

γνωστοποιούν τις θέσεις τους στην πρόθεση της κυβέρνησης για οριζόντιες μειώσεις και 

περικοπές στις θεσπισμένες παροχές που δικαιούνται λόγω βαριάς και χρόνιας πάθησης. 

 

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης λαμβάνουν χαρακτηριστικά σκληρής ανθρωπιστικής 

κρίσης. Είναι επιβεβλημένο η Πολιτεία  να δημιουργήσει ένα «δίχτυ» προστασίας, ιδιαίτερα 

σε ασθενείς με τόσο σοβαρά προβλήματα υγείας όπως εμείς. 

 

Για το λόγο αυτό οι θέσεις μας είναι οι ακόλουθες: 

 

1. Πλήρης εξαίρεση μεταμοσχευμένων, ατόμων προς μεταμόσχευση, νεφροπαθών και 

των γονέων και κηδεμόνων αυτών από μειώσεις μισθών αλλά και οποιαδήποτε μορφή 

εργασιακής εφεδρείας. 

 

2. Nα μην πραγματοποιηθεί καμία περικοπή σε κύριες, επικουρικές και αναπηρικές 

συντάξεις όπως και στο εφάπαξ. 

 

3. Oι Σύλλογοι τονίζουν ότι οποιαδήποτε συζήτηση περί εισοδηματικών ορίων στην 

παροχή αναπηρικών και προνοιακών επιδομάτων πρέπει να γίνει με την παρουσία της 

ΕΣΑμεΑ  και σκοπό την εξαίρεση από τα επιδόματα αναπηρίας και προνοίας ΜΟΝΟ των 

λίγων περιπτώσεων υψηλών εισοδημάτων κι όχι την κατακρεούργηση του εισοδήματος 

της συντριπτικής πλειοψηφίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες που υπάγονται στην 

φτωχό-μεσαία οικονομικά τάξη. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στα εξής επιδόματα: 

 

3.α  Στο διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων. Ωστόσο προτείνουμε 

επίσης το συγκεκριμένο επίδομα να επεκταθεί και στους ασθενείς που είναι 

ενταγμένοι σε λίστα αναζήτησης μοσχεύματος οποιουδήποτε ζωτικού οργάνου. 

(ηπατικού, καρδιακού, πνευμονικού κ.τ.λ.)    

3.β  Στο προνοιακό επίδομα, ανασφάλιστων, έμμεσα ασφαλισμένων, απόρων καθώς 

και για άτομα με βαριά αναπηρία που αδυνατούν να ασκήσουν κάθε βιοποριστικό 

επάγγελμα.   

3.γ  Στα έξοδα οδοιπορικών για την μεταφορά των νεφροπαθών στη μονάδα τεχνητού 

νεφρού. 

   3.δ  Στο ετήσιο επίδομα αεροθεραπείας νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων.   

 

4. Τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών ευεργετικών διατάξεων στους μεταμοσχευμένους, 

νεφροπαθείς και των γονιών και κηδεμόνων αυτών.  

 

5. Την ένταξη των μεταμοσχευμένων στις ευεργετικές διατάξεις των φοροαπαλλαγών 

ασθενών με βαριά αναπηρία με ποσοστό 80% και άνω, αφού ο νέος Κανονισμός 

Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας (ΚΕΒΑ) τους προσδιορίζει πλέον ποσοστό αναπηρίας 80%. 

 

6. Την εισαγωγή μέτρων «θετικής διάκρισης» στους μεταμοσχευμένους ώστε να 

επιστρέφουν στην εργασία σε εγγυημένο για την υγεία τους εργασιακό χώρο αντί να 

είναι σε καθεστώς πρόωρης αναπηρικής σύνταξης 

 

7. Την άμεση και τακτική χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή 

προμήθεια της επιβεβλημένης φαρμακευτικής αγωγής όσο και η έγκαιρη ιατρική 

παρακολούθηση. Επί προσθέτως διασφαλίζεται άτομα με χρόνιες παθήσεις να μην 

γίνονται κοινωνικοί όμηροι των διαφόρων συντεχνιακών συμφερόντων. 

 



                                             

 

 

 

8. Την άμεση ομαλοποίηση λειτουργίας των ΚΕΠΑ τερματίζοντας την ταλαιπωρία χιλιάδων 

ασθενών για τον προσδιορισμό των νέων  ποσοστών αναπηρίας τους.  

 

9. Την ιατρική επανεξέταση όλων των δικαιούχων αναπηρικών συντάξεων και επιδομάτων, 

επισημαίνοντας περιπτώσεις αναπήρων «μαϊμού» ώστε να αποκατασταθεί η 

δικαιοσύνη. 

 

10. Την επέκταση ρυθμίσεων και παροχών των νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων εκ 

νεφρού και προς τους άλλους μεταμοσχευμένους ή υπο-μεταμόσχευση ασθενείς. (π.χ. 

τέλη κυκλοφορίας, αδείας δακτυλίου και δελτίου στάθμευσης, αγορά αφορολόγητου 

αυτοκινήτου, δωρεάν 1000 τηλεφωνικές μονάδες κ.τ.λ.). Επίσης να προβλεφθεί 

επέκταση των ρυθμίσεων για μετάθεση του Δημοσίου στους μεταμοσχευμένους 

ασθενείς και προς μεταμόσχευση κάθε συμπαγούς οργάνου. 

 

  

Οι μεταμοσχευμένοι, υπο-μεταμόσχευση και νεφροπαθείς ασθενείς δεν είμαστε 

διατεθειμένοι να δεχτούμε  έκπτωση στις ζωές μας, συνέπειας αποφάσεων ή παραλείψεων 

της Πολιτείας διαχρονικά. Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς να κάνουν δεκτά τα 

αιτήματα μας γιατί τα επακόλουθα μιας διαφορετικής και συνάμα ισοπεδωτικής αντίληψης 

θα έχουν αμείλικτες επιπτώσεις  σε ανθρώπους που αγωνίζονται καθημερινά για τη 

βιωσιμότητα τους. 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ  

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΚ ΝΕΦΡΟΥ 

  

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ «Συνεχίζω»  

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΠΑΤΟΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΘΕΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΗΠΑΡxω»  

 

  


