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κ. Ι. Βρούτση

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με την παρούσα θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας το ζήτημα της συνταξιοδότησης των
δημοσίων υπαλλήλων που πάσχουν από Κυστική Ίνωση μετά από 15ετή πραγματική
υπηρεσία, όπως ήδη συμβαίνει με τους ασθενείς που είναι ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικά
ταμεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, θέμα το οποίο είναι γνωστό στις
υπηρεσίες σας και χρονίζει και για το οποίο έχουν ήδη γνωμοδοτήσει θετικά και το
Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. Πιο συγκεκριμένα:
Όπως είναι γνωστό, η Κυστική Ίνωση είναι μια σοβαρότατη, κληρονομική,
πολυσυστηματική και θανατηφόρος νόσος με μειωμένο προσδόκιμο επιβίωσης, συχνές
νοσηλείες και καθημερινή θεραπευτική αγωγή. Για τους λόγους αυτούς βάσει του
άρθρου 37 παρ. 4 του ν. 3996/2011(ΦΕΚ Α’170) οι διατάξεις του ν. 612/1977 που
προβλέπουν τη συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη ασφαλισμένων που έπασχαν
συγκεκριμένα σοβαρά νοσήματα μετά από 15ετή πραγματική υπηρεσία,
επεκτάθηκαν και στους πάσχοντες από Κυστική Ίνωση. Οι πάσχοντες που δύνανται να
κάνουν χρήση των ευνοϊκών συνταξιοδοτικών διατάξεων του ν. 612/1977 είναι οι εξής:
τυφλοί, πάσχοντες από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή
μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και όσοι
υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση
νεφρού, αιμορροφιλία τύπου Α` ή Β`, καθώς και μεταμόσχευση από συμπαγή όργανα
(καρδιά, πνεύμονες ήπαρ και πάγκρεας), μεταμόσχευση μυελού των οστών και βρίσκονται
σε συνεχή ανοσοκαταστολή, πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, που επιφέρει
παραπληγία - τετραπληγία, ακρωτηριασμένοι κατά τα δύο άνω ή κάτω άκρα ή κατά το
ένα άνω και ένα κάτω άκρο και πάσχοντες από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική
διαταραχή. Η συγκεκριμένη διάταξη όμως εφαρμόζεται μόνο στους ασφαλισμένους των
ταμείων που υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας (νυν ΕΦΚΑ) και όχι στους
ασφαλισμένους του Δημοσίου, για τους οποίους υπάρχει νομοθεσία (Π.Δ. 169/2007) που

προβλέπει συνταξιοδότηση με τη συμπλήρωση δεκαπενταετίας εφόσον πάσχουν από
συγκεκριμένα νοσήματα, στα οποία όμως δεν περιλαμβάνεται η Κυστική Ίνωση.
Οι ειδικές παθήσεις που δικαιολογούν συνταξιοδότηση με τη συμπλήρωση
δεκαπενταετίας στο Δημόσιο είναι οι εξής: η υπερφωσφατασαιμία, η Βήτα ομόζυγος
μεσογειακή αναιμία, η δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και
υποβαλλόμενοι σε μετάγγιση, η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και
υποβαλλόμενοι σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, η αιμορροφιλία Α΄& Β΄, η
μυασθένεια ή μυοπάθεια, το διάχυτο γιγαντιαίο αιματολεμφαγγείωμα, η τυφλότητα, η
παραπληγία, μεταμοσχευμένοι ασθενείς, ακρωτηριασμένοι ασθενείς. Διαπιστώνεται
δηλαδή ότι οι παθήσεις για τις οποίες προβλέπεται η συνταξιοδότηση με ευνοϊκές
ρυθμίσεις είναι ίδιες και για το Δημόσιο και για τους υπόλοιπους ασφαλιστικούς φορείς
του Υπουργείου Εργασίας, όμως για το Δημόσιο δεν συμπεριλαμβάνεται η Κυστική
Ίνωση, ενώ συμπεριλαμβάνονται άλλα νοσήματα τα οποία είναι ίδιας ή μικρότερης
βαρύτητας από την Κυστική Ίνωση.
Επειδή ήδη με τις νέες θεραπευτικές εξελίξεις, το προσδόκιμο επιβίωσης των
ασθενών με Κυστική Ίνωση μεγαλώνει και συνακόλουθα αυξάνεται και ο αριθμός των
εργαζόμενων ασθενών στο Δημόσιο, σας παρακαλούμε να προβείτε σε όλες τις
απαιτούμενες ενέργειες και να αναλάβετε σχετική νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να
συμπεριληφθεί το νόσημα της Κυστικής Ίνωσης στις παθήσεις που δικαιολογούν τη
συνταξιοδότηση του δημοσίου υπαλλήλου με τη συμπλήρωση δεκαπενταετούς
υπηρεσίας. Σχετικά έχει γνωμοδοτήσει θετικά το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας με την
με αριθμό 30 Απόφαση της 274ης Συνεδρίασης της Ολομέλειας αυτού στις 12.4.2019
η οποία σας εστάλη ταχυδρομικά στις 18.9.2019 με αριθμό ΓΠ. 18016 (Σχετ.
11137/19).
Εξάλλου, για λόγους ίσης μεταχείρισης όλων των ασφαλισμένων πασχόντων από
Κυστική Ίνωση, εμείς θεωρούμε επιβεβλημένη την συμπερίληψη. Στη διάθεση σας για
κάθε λεπτομέρεια ή πληροφορία. (Κινητό τηλ. προέδρου ΔΣ: 6944-790876).
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