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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
H συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 27/01/2014 παρουσία του α) κ. Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης & Πρόνοιας κ. Κεγκέρογλου β) της κας Γεν. Γραμμ. Πρόνοιας κα. Ε Μπέκου  από τη μια μεριά 
και των Προέδρων του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» κας Χρ. Θεοδωρίδου που 
ηγείτο πολυμελούς αντιπροσωπείας του ΔΣ και του Συλλόγου Μεταμοσχευμένων Καρδίας και Φίλων της 
Μεταμόσχευσης «Συνεχίζω» κ. Δημ.  Μαγγίνας με το  Γραμματέας του συλλόγου κ. Ανδρέα Κωνσταντίνου.  
  
Στον κ. υφυπουργό επιδόθηκε κοινό υπόμνημα σε ότι αφορά 1) τη μείωση των συντάξεων με τον Ν. 
4093/2012  ειδικότερα δε την μη εξαίρεση από τις μειώσεις, των μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων με 
ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω των ασφαλιστικών φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο 
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας  σε αντίθεση με του συνταξιούχους του Δημοσίου που έχουν 
αξιολογηθεί από την ΑΣΥΕ με το ίδιο ποσοστό αναπηρίας Ν 4111/13 και 2) το θέμα των επικουρικών 
συντάξεων και τις επερχόμενες  αλλαγές βλ. μειώσεις, λόγω αλλαγής στο τρόπο υπολογισμού των 
φορολογικών κρατήσεων και των συνεχών αναλογιστικών μελετών κατ' εφαρμογή του Ν 3863/10. 
 
Ο κ. υφυπουργός δήλωσε την αλληλεγγύη του στα δίκαια αιτήματά μας και πως θα τα υποστηρίξει όπου 
και όπως μπορεί αν και δεν είναι μέσα στο πλαίσιο των άμεσων  αρμοδιοτήτων του.   
 
Τέλος καταθέσαμε συμπληρωματικό υπόμνημα προς τον κ. υφυπουργό με το οποίο ζητάμε στις 
αποφάσεις, εγκυκλίους κ.λ.π. διοικητικά έγγραφα του υπουργείου να αναγράφεται ο ευρύτερος, 
ακριβέστερος και ορθότερος ιατρικός όρος "ασθενείς με καρδιακή, νεφρική, ηπατική 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." 
 
 
 
Δημήτρης Μαγγίνας                                                                                                           Χριστίνα Θεοδωρίδου 
 
(Πρόεδρος ΔΣ «Συνεχίζω»)                                                                                               (Πρόεδρος ΔΣ «ΗΠΑΡxω») 

            

                                                                                     


