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        3 Μαίου 2017 
                                                                                                                                           Αρ.Πρωτ.: 190 

            
 

Ανοιχτή Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα 
 
Θέμα:  Λήψη μέτρων για την αποτελεσματική προστασία των ατόμων με μεταμόσχευση ήπατος, 
των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους. 
 
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, 
 
Το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω», τακτικό μέλος της ΕΣΑμεΑ,  που 
εκπροσωπεί τους μεταμοσχευμένους ήπατος και τις οικογένειές τους επιθυμεί με την παρούσα 
επιστολή του, να εκφράσει τη μεγάλη αγωνία, αβεβαιότητα και ανασφάλεια, που βιώνουν τα 
άτομα με μεταμόσχευση ήπατος και οι οικογένειές τους, ενόψει της νέας συμφωνίας, με 
τοεπικείμενο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. 
Τα άτομα με μεταμόσχευση ήπατος και οι οικογένειές τους έχουν πληγεί με τον πιο σκληρό τρόπο 
από την οικονομική κρίση και τις οριζόντιες μνημονιακές πολιτικές. Τα μέτρα λιτότητας που 
επιβλήθηκαν όλα τα τελευταία χρόνια της κρίσης αύξησαν δραματικά τη διαχρονική ανεργία και 
τη φτώχεια των ατόμων με αναπηρία και υπονόμευσαν την πρόοδο εφαρμογής της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, την οποία η χώρα μας κύρωσε 
αποδεχόμενη την υποχρέωση εφαρμογής της με το Ν.4074/2012. 
 
Με το παρόν, θέτουμε υπόψη σας το πλαίσιο των μέτρων προστασίας που πρέπει να ληφθούν 
άμεσα κατά τη διαπραγμάτευση των μέτρων και των αντιμέτρων, έτσι ώστε να υπάρξει 
προστασία των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους. 
 
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, 
 
Απευθυνόμαστε σε εσάς διεκδικώντας η κυβέρνησή σας να εκπονήσει και να υλοποιήσει ένα 
πραγματικό πρόγραμμα δημόσιων πολιτικών για την ουσιαστική στήριξη των ατόμων με 
αναπηρία, την προώθηση της κοινωνικής τους ένταξης και την προστασία τους από περαιτέρω 
φτωχοποίηση. Αυτό το πρόγραμμα είναι απόλυτα απαραίτητο να τεθεί σε ισχύ, ανεξάρτητα από 
την πορεία της δεύτερης αξιολόγησης και είναι ουσιαστική υποχρέωση της Κυβέρνησής σας 
απέναντι στο 10% και πλέον του ελληνικού λαού. Ζητάμε την προσωπική σας δέσμευση ότι 
ενόψει της οριστικοποίησης των νέων μέτρων και αντιμέτρων που θα ληφθούν από την 
κυβέρνησή σας, θα προστατευτούν οι ελάχιστες ευεργετικές διατάξεις που αφορούν σε άτομα με 
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αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και στις οικογένειες που προστατεύουν άτομα με βαριές αναπηρίες. 
 
Πιο αναλυτικά και ενδεικτικά διεκδικούμε: 
 

1. Προστασία των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης και των πάσης φύσεως επιδομάτων 
αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό 
επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) και να συνεχίσετε 
να προστατεύετε όλα τα ανωτέρω επιδόματα, τα οποία έχουνσχεδιαστεί αποκλειστικά για 
την κάλυψη των αναγκών που πηγάζουν από την κάθε αναπηρία, όπως έχετε πράξει μέχρι 
σήμερα εσείς αλλά και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τα τελευταία επτά χρόνια της 
κρίσης. 

 
2. Να μην υπάρξει επαναϋπολογισμός των συντάξεων των ατόμων με αναπηρία, και στη 

χειρότερη περίπτωση να μην υπάρξει περικοπή της προσωπικής διαφοράς που θα 
προκύψει στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση θα μιλάμε για 
βαθύτερη φτωχοποίηση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα. 

 
3. Κατάργηση της άδικης διάταξης των άρθρων 7 και 27 του Ν.4387/2016, η οποία αφορά 

στην αναλογική μείωση του ποσού της εθνικής σύνταξης βάσει του ποσοστού αναπηρίας 
του δικαιούχου. Η σύνταξη δεν είναι επίδομα αναπηρίας, για να δίνεται με βάση τη 
βαρύτητα αναπηρίας και για το λόγο αυτό ζητάμε την άμεση εφαρμογή της χορήγησης του 
100% του ποσού που αντιστοιχεί στην Εθνική Σύνταξη σε όλους τους συνταξιούχους με 
αναπηρία ανεξαρτήτως ποσοστού. Υπογραμμίζουμε δε, ότι αν αυτόδεν λυθεί άμεσα από 
την κυβέρνησή σας, θα προσβάλλουμε αυτή τη διάταξη στο Συμβούλιο Επικρατείας ως 
αντισυνταγματική που παραβιάζει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης. 

 
4. Συνέχιση της καταβολής του ΕΚΑΣ σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και μετά 

το 2019 και επέκτασή του σε όλα τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, 
ανεξαρτήτου ηλικίας. 

 
5. Την αποκατάσταση των αδικιών που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι αναπηρίας και 

γήρατος του ιδιωτικού τομέα με την ψήφιση των εφαρμοστικών νόμων του 2ου μνημονίου 
και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του Ν.4093/12 και της Π.Ν.Π. 4111/2013 και την 
εναρμόνισή τους με τα ισχύοντα στο δημόσιο τομέα, καθώς επίσηςκαι των αδικιών που 
έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι γήρατος γονείς ατόμων με βαριές αναπηρίες του ιδιωτικού 
τομέα. 

 
6. Την κατάργηση των μειώσεων στις επικουρικές συντάξεις και στο εφάπαξ των ατόμων με 

αναπηρία. 
 

7. Διατήρηση των φοροαπαλλαγών και του αφορολόγητου ορίου, όπως αυτό ισχύει σήμερα 
για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειες που έχουν στη φροντίδα 
του άτομα με βαριές αναπηρίες. 

 
8. Απαλλαγή όλων των ατόμων με αναπηρία με ποσοστό τουλάχιστον 67%, ανεξαρτήτως 

κατηγορίας αναπηρίας και των οικογενειών που βαρύνονται φορολογικάάτομα με βαριά 
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αναπηρία, από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και από τον ΕΝΦΙΑ, χωρίς εισοδηματικά 
κριτήρια για την α΄ κατοικία, καθώς και τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος προστασίας των 
ατόμων με αναπηρία στον ΕΝΦΙΑ. 
 

9. Τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, 
επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών 
οργάνων κ.λπ.) να μην προσμετρούνται στον υπολογισμό των εισοδηματικών κριτηρίων 
που αφορούν στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και τις οικογένειες που έχουν 
μέλη τους άτομα με αναπηρία για τη φοροαπαλλαγή, την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, το 
πλαφόν των συντάξεων ή για την εφαρμογή οποιωνδήποτε μέτρων προστατεύουν την 
αναπηρία. Είναι σημαντικό να τονίσουμε για ακόμη μία φορά ότι τα επιδόματα δίνονται 
στα άτομα με αναπηρία για την αντιμετώπιση του πρόσθετου κόστους διαβίωσης που 
προκύπτει από την αναπηρία και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση εισόδημα προς 
φορολόγηση. 

 
10. Στο επίδομα στέγασης, ενοικίου ή δανείου ατόμου με αναπηρία και ιδιαίτερα ατόμου με 

βαριά αναπηρία, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πρόσθετες ανάγκες που πηγάζουν από 
την αναπηρία και συνεπώς πρέπει να προβλεφθεί ειδική ενίσχυση για την υποστήριξη των 
ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών τους ώστε να μπορέσουν να 
μείνουν στα σπίτια τους. 

 
11. Στην ενίσχυση των οικογενειακών επιδομάτων πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη ενίσχυση στις 

οικογένειες στις οποίες διαβούν μέλη τους με αναπηρία και ζουν υπό την προστασία του 
οικογενειακού τους περιβάλλοντος. 

 
12. Μηδενική συμμετοχή των ασφαλισμένων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στα 

συνταγογραφούμενα φάρμακα και στα τεχνικά βοηθήματα, στα είδη ειδικής διατροφής 
και τις βιταμίνες. 

 
13. Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου δράσης για την ένταξη των ατόμων με 

αναπηρία στην εργασία, μέσω του οποίου θα μπορέσουν να ικανοποιηθούν και να 
προωθηθούν αφενός πάγια αιτήματα του αναπηρικού κινήματος της χώρας, αφετέρου οι 
σχετικές απαιτήσεις της Σύμβασης του ΟΗΕ για ταδικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
(βλ. άρθρο 27 «Εργασία και Απασχόληση»), η οποία πλέον αποτελεί μέρος του εθνικού 
θεσμικού μας πλαισίου (Ν.4074/2012 - Αρ. ΦΕΚ 88 Α'/11.04.2012). 

 
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, 
 
Τα άτομα με μεταμόσχευση ήπατος, καθώς και όλα τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και 
οι οικογένειές τους, ζητούν το αυτονόητο: προστασία από την ελληνική Πολιτεία, μέσα στην 
κρίση. 
 
Ζητάμε από την κυβέρνησή σας, να προστατέψει τους μεταμοσχευμένους ήπατος, καθώς και όλη 
την αναπηρική οικογένεια. Το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» και τα 
μέλη μας είναι αποφασισμένοι να αγωνιστούν με κάθε πρόσφορο μέσο για να διασφαλίσουν τα  
δικαιώματα των μεταμοσχευθέντων ήπατος ώστε ζουν με αξιοπρέπεια στη χώρα μας. 
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Μετά Τιμής, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν.:  1. Πρόεδρο Βουλής των Ελλήνων 
 2. Υπουργό Επικρατείας, κ. Χρ. Βερναρδάκη 
 3. Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, κ. Δ. Λιάκο 
 4. Κοινοβουλευτικές ομάδες ελληνικού κοινοβουλείου 
 5. Εθνική Συνομοσπονία Ατόμων με Αναπηρία 


