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Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2016 
 

Προς: 

κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο 

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

Σταδίου 29, Αθήνα 

 

Κοινοποίηση 

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

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 μνημονιακών δεσμεύσεων – όπου εκτός 

από την Δημόσια Υγεία κύριο στόχο της έχει και τούς θεσμούς της κοινωνικής 

Πρόνοιας προς τους αδύναμους.   Ήδη έχουν εφαρμοσθεί – και με τα τρία μέχρι 

στιγμής μνημόνια – μια σειρά από επώδυνα οικονομικά μέτρα που αφορούν το 

περιορισμό των μισθών και των συντάξεων και των ΑμεΑ, συμπεριλαμβανομένων, 

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. 
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«Εν αρχή (λοιπόν) ην» ο Ν. 4093/2012 και πιο συγκεκριμένα με την Υποπαράγραφο 

Β.3 στοιχ α. ορίζεται :  

«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, μειώνεται ως εξής… » 

Όμως με το στοιχ. δ της ίδιας υποπαραγράφου προβλέπεται εξαίρεση ήτοι :  

1. «δ. Εξαιρούνται των ανωτέρω μειώσεων οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, γενικά, οι 

οποίοι είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά 

ποσοστό 80% και άνω,» 

Την ίδια ακριβώς ρύθμιση εισήγαγε και η υποπαράγραφος ΙΑ5 του πρώτου άρθρου 

του ν. 4093/2012 όσον αφορά τους λοιπούς κοινωνικ/λιστικούς  φορείς που 

εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

Και εδώ «Από τις ανωτέρω μειώσεις εξαιρούνται οι συνταξιούχοι δηλ. και οι 

μεταμοσχευμένοι συμπαγών οργάνων και οι ασθενείς  που βρίσκονται στο τελικό 

στάδιο της χρόνιας νεφρικής, ηπατικής και καρδιακής ανεπάρκειας. 

Μετά τα πιο πάνω, ξεκινά μια σειρά παλινωδιών και σπασμωδικών κινήσεων σε 

χρονικό διάστημα περίπου δύο μηνών, μετά την ψήφιση του πιο πάνω, σε μερικές 

ημέρες ήτοι στις 19/11/2012 εκδόθηκε η Πράξη Νομοθετικού με την οποία 

καταργήθηκαν όλες οι πιο πάνω εξαιρέσεις. Όμως οι αυτοσχεδιασμοί και οι 

παλινωδίες συνεχίζονται και τον Ιανουάριο 2013 με την ψήφιση του ν. 4111/2013 

όπου εξαιρούνται  των ανωτέρω μειώσεων οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, γενικά, οι 

οποίοι είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας  80% και άνω….»  

Για του λοιπούς φορείς δεν προβλέπεται τίποτα στον εν λόγω νόμο και παραμένουν 

εν ισχύ οι διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. 

Το παράδοξο λοιπόν είναι πως εξαιρούνται και πολύ σωστά, των ανωτέρω μειώσεων 

οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, γενικά, οι οποίοι είναι ανάπηροι με ποσοστό 

αναπηρίας 80% και άνω, ενώ αντιθέτως για τούς ασφαλιστικούς φορείς που 

εποπτεύονται από το Υπ. Εργασίας ισχύει το «Από τις μειώσεις εξαιρούνται (ΜΟΝΟ) 
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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.  

Δηλαδή δεν εξαιρούνται εν αντιθέσει με τους συνταξιούχους του Δημοσίου, των πιο 

πάνω μειώσεων ούτε από την εξαφάνιση του δώρου Χριστουγέννων Πάσχα όλοι όσοι 

υπάγονται στο Υπ. Εργασίας ούτε καν οι έχοντες ποσοστό αναπηρίας 100%. Δείγμα 

και αυτό της ευαισθησίας και του πολιτισμού της εποχής μας. Ειδικότερα, δε, οι 

παραπάνω διατάξεις πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να συμπεριλάβουν 

όλους τους μεταμοσχευμένους ανεξάρτητα από τον φορέα (Δημόσιο ή ιδιωτικό) ως 

παράνομες, διότι θίγουν τον πυρήνα του δικαιώματος της κοινωνικής μας 

ασφάλισης και του δικαιώματός μας στην υγεία, καθώς προσβάλλεται η 

υποχρέωση ίσης αντιμετώπισης μας σχετικώς. 

Συνεπώς, οι παραπάνω διατάξεις εισάγοντας μια τέτοια διακριτική μεταχείριση εις 

βάρος των ασφαλισμένων των ασφαλιστικών φορέων πλην Δημοσίου, χωρίς 

κανένα επιστημονικό έρεισμα, χωρίς κανενός είδους αιτιολογία – πόσο μάλλον 

ειδικής όπως απαιτείται ή έστω κάποιας γενικότερης διαβούλευσης, εξοβελίζοντας 

άνευ λόγου και αιτίας τους ανάπηρους από τις συνταγματικά οριζόμενες και ηθικά 

επιβεβλημένες προστατευτικές ρυθμίσεις που ορθώς  κατέχουν οι συνταξιούχοι 

του Δημοσίου, είναι μη σύννομη και γι’ αυτό πρέπει να τροποποιηθεί άμεσα 

προκειμένου να συμπεριλάβει και να ρυθμίσει με όμοιο τρόπο όλες τις όμοιες 

περιπτώσεις. 

Πρέπει  λοιπόν 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. 
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Για τα πιο πάνω και όσα παρακάτω θα αναφέρουμε : 

Ζητάμε 

 

 1. Την άρση της: κατάφωρης αδικίας και εξόφθαλμης παραβίασης θεμελιωδών 

διατάξεων περί ισότητας όχι μόνο του Ελληνικού Συντάγματος αλλά και του 

Δημοκρατικού πολιτισμού παγκοσμίως (ορ. Βασικό σύνθημα Γαλλικής επανάστασης), 

ενδεικτικό της εφαρμογής στην πράξη η ισονομία όπως, είναι και ο Ενιαίος Πίνακας 

Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (ΦΕΚ Β’ 1506/4-5-2012) σύμφωνα με τον οποίο 

όλοι οι μεταμοσχευμένοι συμπαγών οργάνων και οι ασθενείς  που βρίσκονται στο 

τελικό στάδιο της χρόνιας νεφρικής, ηπατικής και καρδιακής ανεπάρκειας άνευ 

διακρίσεων έχουν κατ’ αρχήν  ποσοστό αναπηρίας 80% το οποίο προσαυξάνεται σε 

περιπτώσεις υποτροπής και επιμόλυνσης ή απόρριψης του μοσχεύματος. Η 

μεταμόσχευση –μια από τις πλέον απαιτητικές και πολύπλοκες επεμβάσεις και η άνευ 

άλλου τινός  απαραίτητη ανοσοκαταστολή είναι πηγή συνεχών προβλημάτων υγείας 

και εφ’ όρου ζωής φαρμακοληψίας ισχυρών φαρμάκων  με την συνεχώς 

επιδεινούμενη επιβάρυνση της υγείας όλων των μεταμοσχευμένων ανεξάρτητα 

φυσικά από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο  υπάγονται. 

Έτσι σύμφωνα με τις επίμαχες διατάξεις είναι πολύ πιθανό να έχουμε ένα 

μεταμοσχευμένο συμπαγών οργάνων που συνταξιοδοτείται από το Δημόσιο  με 

ποσοστό αναπηρίας 80% με πλήρη τη σύνταξή του – αφού εξαιρείται των μειώσεων 

του Νόμου 4093/2012  καθώς και τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα 

αδείας μιας και έχουν επανέλθει με την ΠΝΠ /19.11.2012 & τον ν. 4111/25.01.2013 

από την άλλη δε μεριά άλλο μεταμοσχευμένο συμπαγών οργάνων που 

συνταξιοδοτείται από φορέα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας με ποσοστό αναπηρίας 90% ο οποίος όμως έχει υποστεί τις 

μειώσεις του Νόμου 4093/2012 και φυσικά δεν λαμβάνει κανενός είδους δώρο. 
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2. Την θέσπιση επιδόματος για τους καρδιοπαθείς τελικού σταδίου που 

υποστηρίζονται από μηχανική καρδιά – πρακτικά μια εξωτερική καρδιά που 

αντικαθιστά επί 24ώρου βάσεως την ανίκανη να ανταπεξέλθει στο έργο της, 

φυσιολογική καρδιά τους. 

Θεωρούμε πως το πιο αίτημα αυτό είναι δίκαιο και εύλογο δεδομένου ότι δύο 

άνθρωποι – ο ασθενής και ο απαραίτητος ακόμα και για την ασφάλειά του, συνοδός 

του- δεν μπορούν να εργασθούν . 

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% καθώς και οι καρδιοπαθείς τελικού σταδίου υποστηριζόμενοι 

μηχανικά για να μην εξαθλιωθεί ακόμα περισσότερο η ζωή μας και οι οικογένειες μας. 

Προς επίρρωση των επιχειρημάτων μας σας καλούμε να ανατρέξετε μεταξύ πολλών 

άλλων και στα : 

• Χρυσόγονος, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Αθήνα, Αντ. Σάκκουλας, 

2002, σελ. 514-535 

• Κατρούγκαλοc. Τα κοινωνικά Δικαιώματα, Αντ.Σάκκουλας, Αθήνα, 2004, σελ 

143-188 
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Με εκτίμηση, 

 

Για το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» 

 

Χριστίνα Θεοδωρίδου                                     

 

Για το Πανελλήνιο Σύλλογο Μεταμοσχευμένων Καρδιάς-Πνεύμονα «Συνεχίζω» 

 

Δημήτρης  Μαγγίνας 

                                                                                          

            

                                                                                     

 


