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 Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2013 

Προς: 

1. κ. Ιωάννη Στουρνάρα  

Υπουργό Οικονομικών 

Νίκης 5-7, 

Αθήνα 

 

2. κ. Γιάννη  Βρούτση 

Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

Σταδίου 29,   

Αθήνα 

 

3. κ. Γιώργο Μαυραγάνη 

Υφυπουργό Οικονομικών 

Καραγιώργης Σερβίας 10,  

Αθήνα 

 

4. κ. Θεοχάρη Θεοχάρη 

Γ.Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 

Καραγιώργης Σερβίας 10,  

Αθήνα 

 

5. κ. Παναγίωτη Κοκκόρη 

Γ.Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Σταδίου 29,   

Αθήνα 

 

Σχετικό:  

Επιστολή του Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» και του Συλλόγου 

Μεταμόσχευσης Καρδιάς και Φίλων της Μεταμόσχευσης «Συνεχίζω» στις 20/09/2012 προς 

το Υπουργείο Οικονομικών 

 

Θέμα: Απαλλαγή από τέλη ταξινόμησης αγοράς αναπηρικού αυτοκινήτου, τέλη κυκλοφορίας 

αναπηρικού ή μη αναπηρικού αυτοκινήτου, δελτίο στάθμευσης ΑμεΑ,  άδεια δακτυλίου 

στους μεταμοσχευμένους συμπαγών οργάνων. 

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ, Αξιότιμε κε Υφυπουργέ, Αξιότιμε κε Γ.Γραμματέα, 

Σύμφωνα με τους Ν. 490/1976, 1798/1988, 1882/1990 και σειρά Υπουργικών Αποφάσεων 

ορίζεται ότι οι ΑμεΑ δικαιούνται απαλλαγή αναφορικά με: 

• Τέλη ταξινόμησης αγοράς αναπηρικού αυτοκινήτου 

• Τέλη κυκλοφορίας με αναπηρικό και μη αναπηρικό αυτοκίνητο (ιδιαίτερα 
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αγορασθέν προ της αναπηρίας)  

• Δελτίο στάθμευσης ΑμεΑ 

• Άδεια δακτυλίου 

Το παράλογο είναι ότι, στις συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις ενώ συμπεριλαμβάνονται 

στη λίστα ασθενειών που δικαιούνται τις προαναφερόμενες παροχές οι νεφροπαθείς και οι 

μεταμοσχευμένοι εκ νεφρού, αγνοούνται πλήρως οι υπόλοιποι μεταμοσχευμένοι συμπαγών 

οργάνων (μεταμοσχευμένοι ήπατος, καρδιάς, πνεύμονα κ.τ.λ.) 

Το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» που εκπροσωπεί τους 

ηπατοπαθείς ασθενείς τελικού σταδίου και τους μεταμοσχευμένους από ήπαρ (σύνολο 400 

άτομα πανελλαδικά) και ο Σύλλογος Μεταμόσχευσης Καρδιάς και Φίλων της 

Μεταμόσχευσης «Συνεχίζω» που εκπροσωπεί τους καρδιοπαθείς τελικού σταδίου και 

μεταμοσχευμένους καρδίας (σύνολο 100 άτομα πανελλαδικά) ζητά τη θετική σας 

ανταπόκριση όσον αφορά το διαχρονικό αίτημα μας για ισονομία και ισοπολιτεία με την 

επέκταση των παραπάνω παροχών και στους ιδίους. 

Σ’ αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι το δίκαιο αίτημα μας ενισχύεται από: 

1. H ανεξάρτητη αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» σε επιστολή της με αριθμό 

πρωτοκόλλου 141081/17172/2011 στις 4.7.2011 προς το Υπουργείο 

Οικονομικών/Γ.Γ. Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων/Γεν.Δνση Τελωνειακών 

Οικονομικών Συστημάτων γνωμοδοτεί θετικά σε αίτημα του Σωματείου 

Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» για επέκταση των συγκεκριμένων 

παροχών. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι πρέπει 

να υπάρξουν ενιαία κριτήρια στην αντιμετώπιση όλων των ομάδων 

μεταμοσχευμένων, με γνώμονα τη νομιμότητα.»   

2. Η Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης σε επιστολή με αριθμό πρωτοκόλλου Φ 80000/1414/133 

στις 13.08.2010 προς το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» 

αναφέρει «…έχει ήδη μεριμνήσει ώστε οι μεταμοσχευθέντες ήπατος να δικαιούνται 

με τις ίδιες προϋποθέσεις των παροχών υγείας που αναφέρονται για τους 

μεταμοσχευθέντες νεφρού καθώς και άλλων συμπαγών οργάνων.» 

3. Σύμφωνα με το ΦΕΚ  Β' 1506/04.05.2012 "ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ" όπου καθορίζονται για κάθε ασθένεια τα ποσοστά 

αναπηρίας, ορίζει στους μεταμοσχευμένους συμπαγών οργάνων (νεφρό, ήπαρ, 

καρδιά, πνεύμονα) το ίδιο ποσοστό αναπηρίας (80%). 

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ,  Αξιότιμε κε Υφυπουργέ,  Αξιότιμε κε Γ.Γραμματέα, 

Θα θέλαμε με την παρούσα να σας παρακαλέσουμε όπως ληφθούν υπόψη τα 

προαναφερόμενα και να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις μέσω έκδοσης σχετικής 

Υπουργικής Απόφασης έτσι ώστε οι μεταμοσχευμένοι συμπαγών οργάνων (ήπαρ, καρδιά, 

πνεύμονα) αλλά και οι ασθενείς που πάσχουν από ανεπάρκεια τελικού σταδίου ζωτικού τους 
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οργάνου (ήπαρ, καρδιά, πνεύμονα) να τυγχάνουν ίδιας και ίσης μεταχείρισης από την 

Πολιτεία σε σχέση με άλλους συνασθενείς τους (νεφροπαθείς ή μεταμοσχευμένοι εκ 

νεφρού). 

Ευελπιστώντας στην άμεση ανταπόκριση σας στο καθ’ όλα δίκαιο αίτημα μας, 

 

 

 

Με εκτίμηση,  

 

 

 

 

Δημήτρης Μαγγίνας       Χριστίνα Θεοδωρίδου 

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

 

 

Συνημμένα: 

 

1. Επιστολή της ανεξάρτητης αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» με αριθμό πρωτοκόλλου 

141081/17172/2011 στις 4.7.2011 

 

2. Επιστολή της Διεύθυνσης Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με αριθμό πρωτοκόλλου Φ 80000/1414/133 

στις 13.08.2010  

 

3. Επιστολή στις 20/09/2012 του Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος 

«ΗΠΑΡxω» και του Συλλόγου Μεταμόσχευσης Καρδιάς και Φίλων της 

Μεταμόσχευσης «Συνεχίζω» προς το  Υπουργείο Οικονομικών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


