
 
Σύλλογος Μεταμόσχευσης Καρδιάς και Φίλων των Μεταμοσχεύσεων «Συνεχίζω» 

Πατριάρχου Φωτίου 5, Νέα Σμύρνη 171 24 
Μέλος της European Heart and Lung Transplant Federation 

 
Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» 

Βερανζέρου 15, 106 77 Αθήνα 

                                                

 

 
 

  
 

 
 

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2014 

 

 
 
Προς: 
κ. Βασίλειο Κεγκέρογλου 
Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
Σταδίου 29, 
Αθήνα. 
 
Κοινοποίηση 
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία 
 
 
Κύριε Υφυπουργέ, 
 
Με την παρούσα θέλουμε να σας επισημάνουμε την τραγική κατάσταση που έχουν περιέλθει τα άτομα με 
αναπηρία και ειδικότερα οι μεταμοσχευμένοι συμπαγών οργάνων  εξ αιτίας  της  πολιτικής τόσο του 
υπουργείου Υγείας όσο και του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων .  
 
Η πολιτική αυτή – που αποτελεί υλοποίηση μνημονικών δεσμεύσεων – εκτός από την Δημόσια Υγεία κύριο 
στόχο της έχει και τούς θεσμούς της κοινωνικής Πρόνοιας προς τους αδύναμους.   Ήδη έχουν εφαρμοσθεί – 
και με το τελευταίο μνημόνιο (Νοέμβριος 2012) – μια σειρά από επώδυνα οικονομικά μέτρα που αφορούν 
το περιορισμό των μισθών και των συντάξεων, όπως αυτή του Ν. 4093/2012 με την οποία οι μειώσεις 
επεκτείνονται σε παντός είδους συντάξεις  και μερίσματα που καταβάλλονται από οποιαδήποτε πηγή και 
για οποιαδήποτε αιτία δηλαδή ακόμα και οι αναπηρικές εφόσον ξεπερνούν το «ιλιγγιώδες» ποσό των χιλίων 
(αριθμός 1.000) ευρώ. 
 
Το παράδοξο είναι πως εξαιρούνται των ανωτέρω μειώσεων οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, γενικά, οι οποίοι 
είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, σύμφωνα με γνωμάτευση της Ανωτάτης Στρατιωτικής 
Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ), ενώ αντιθέτως για τούς ασφαλιστικούς φορείς που εποπτεύονται από το 
Υπ. Εργασίας ισχύει το «Από τις ...μειώσεις εξαιρούνται (ΜΟΝΟ) όσοι λαμβάνουν το μηνιαίο εξωϊδρυματικό 
επίδομα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν.1140/1981 (Α' 68), όπως ισχύουν». 
 
Το ίδιο επαναλαμβάνεται και στην από 21/11/2012 με αριθ. Πρωτ. Φ 80020/οικ 26785/987 εγκύκλιο του ΥΠ. 
ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. προς τις διευθύνσεις του Υπουργείου και όλους τους εποπτευόμενους ασφαλιστικούς φορείς 
της κ. Γεν Διευθύντριας κα Δρ. Αρτέμιδος Αναγνώστου- Δεδούλη.  
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Δηλαδή δεν εξαιρούνται των πιο πάνω μειώσεων ούτε καν οι έχοντες ποσοστό αναπηρίας 100%. Δείγμα και 
αυτό της ευαισθησίας και του πολιτισμού της εποχής μας.  
 
Ζητάμε να υπαχθούν και οι ασφαλιστικοί φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο σας, στην παραπάνω 
εξαίρεση προκειμένου να καταργηθεί  η κατάφορα άδικη και εξόφθαλμα αντισυνταγματική αυτή διάκριση.  
  
Επίσης ο νέος κανονισμός υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων με τις αναλογιστικές μελέτες 
βιωσιμότητας-θνησιμότητας  θα επιφέρει νέες ραγδαίες μειώσεις στις συντάξεις από 16-45% 
(Ελευθεροτυπία) παρά τις για το αντίθετο «στεντόριες» δηλώσεις και δεσμεύσεις τόσο του κ. 
Πρωθυπουργού όσο και του κ. Αντιπροέδρου και Υπ. Οικονομικών. 
 
Για τα πιο πάνω και όσα παρακάτω θα αναφέρουμε : 
  
Ζητάμε την εξαίρεση των μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω των 
παραπάνω νέων μειώσεων των πενιχρών συντάξεών μας. 
 
Τέλος θέλουμε να επισημάνουμε πως η μνημονική δέσμευση της κυβέρνησης για πλεόνασμα 2,9 δις ευρώ 
φέτος, θα προέλθει από την έτι περεταίρω μείωση  των δαπανών στο Υπουργείο Εργασίας, στο Υπουργείο 
Παιδείας και στο Υπουργείο Υγείας που τις υπολογίζουν 2,5 δις ευρώ. 
 
Η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης στα 1,9 δις ευρώ από 2,35 το 2013 με την ταυτόχρονη αύξηση της 
συμμετοχής των ασφαλισμένων από 9% το 2009 στο 32% το 2014 χωρίς να υπολογίσουμε την κατακόρυφη 
αύξηση της φορολογίας, ( της όποιας, ακόμα και ελάχιστης περιουσίας και εισοδηματων που) έχει οδηγήσει 
τους μεταμοσχευμένους σε απόγνωση, δεδομένου πως λόγω της φύσεως της  ασθένειάς μας είμαστε 
αναγκασμένοι να καταναλώνουμε δια βίου ιατρικές υπηρεσίες και φάρμακα. 
 
Για τα παραπάνω προσβλέπουμε στη συμπαράσταση του Υπουργείου σας και ζητάμε να λάβετε τα 
κατάλληλα μέτρα προκειμένου να μην εξαθλιωθεί ακόμα περισσότερο η ζωή μας. 
Αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική τότε θα υλοποιηθεί το γνωστό ανέκδοτο όπου  η «λογιστική» εγχείρηση 
επέτυχε απολύτως, αλλά οι ασθενείς απέθαναν… κυριολεκτικά.   
 
Για όσα αναφέρουμε παραπάνω, πιστεύουμε, ότι το Υπουργείο σας και εσείς προσωπικά θα ανταποκριθείτε 
και θα λάβετε τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για τις νομοθετικές παρεμβάσεις που απαιτούνται άμεσα. 
Πιστεύουμε ότι σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις της Κυβέρνησης θα λάβετε υπόψη σας τα ιδιαίτερα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μεταμοσχευμένοι συμπαγών οργάνων με αναπηρία 80% για να μην 
εξαθλιωθεί ακόμα περισσότερο η ζωή μας και οι οικογένειες μας. 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Δημήτρης Μαγγίνας                                                                                                           Χριστίνα Θεοδωρίδου 
(Πρόεδρος ΔΣ «Συνεχίζω»)                                                                                               (Πρόεδρος ΔΣ «ΗΠΑΡxω») 

    


