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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η οικονομική κρίση όπως ήδη αντιληφθήκατε 

έπληξε και το περιοδικό μας. Η ασπρόμαυρη έκδοση 
της Αναγέννησης αποτελεί υποχρεωτική, αλλά ελπί-
ζουμε προσωρινή λύση. Έχουμε αναφερθεί επανει-
λημμένα στα αυξημένα έξοδα έκδοσης και αποστο-
λής της «Αναγέννησης». Δυστυχώς οι εξελίξεις μας 
υποχρεώνουν να διακόψουμε από το επόμενο κιό-
λας τεύχος την αποστολή του περιοδικού στα μέλη 

μας που συστηματικά αδιαφορούν για την καταβολή 
της συνδρομής τους, παρά τις επανειλημμένες εκ-

κλήσεις μας. Ζητάμε την κατανόηση σας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Πανελληνίου Συλλόγου 

Μεταμοσχευθέντων εκ νεφρού  

Υπογράφτηκε στα τέλη Απριλίου κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση, των υπουργών Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονομίας Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας καθώς και Υγείας και 
κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμό Φ 80000/
οικ.11385/1394/30-4-2010 Σύμφωνα με την 
απόφαση αυτή, εξωτερικοί ασθενείς ασφαλισμέ-
νοι του ΟΠΑΔ και άλλων ασφαλιστικών οργα-
νισμών αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων ( Ο.Γ.Α,  Ν.Α.Τ, Ο.Α.Ε.Ε. 
κ.λ.π.), που δικαιούνται περίθαλψη, σύμφωνα 
με ειδικές διατάξεις για τη θεραπεία σοβαρών 
ασθενειών, μπορούν να προμηθεύονται τα πε-
ριλαμβανόμενα στον κατάλογο φάρμακα από 
τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων αλλά 
και τα ιδιωτικά φαρμακεία, υπό προϋποθέσεις.

Τα συγκεκριμένα 89 φάρμακα, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονται αρκετά ανοσοκα-
τασταλτικά όπως το CERTICAN, MYFORTIC, 
PROGRAF, RAPAMUNE συνταγογραφούνται από 

τον θεράποντα ιατρό του  κρατικού νοσοκομείου 
ή της  ιδιωτικής κλινικής. Η συνταγή μαζί με την 
σχετική γνωμάτευση του ίδιου γιατρού προσκο-
μίζετε στο φαρμακείο του νοσοκομείου το οποίο 
και χορηγεί τα φάρμακα ΔΩΡΕΑΝ. Σε περίπτω-
ση μη δυνατότητας χορηγίας από το φαρμακείο 
του νοσοκομείου λόγω έλλειψης  αναγράφετε η 
ένδειξη “ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ” με υπογραφή και σφραγί-
δα του νοσοκομείου. Μετά από αυτό ο ασθενής 
μπορεί να προμηθευτεί τα φάρμακά του από ιδι-
ωτικά φαρμακεία δωρεάν.

 Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ επίσης προ-
μηθεύονται τα φάρμακα που αναφέρονται στον 
κατάλογο από το Φαρμακείο του Ιδρύματος. 
Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διάθεση 
των φαρμάκων αυτών από το φαρμακείο του 
Ιδρύματος, τα προμηθεύονται από τα Κρατικά 
Νοσοκομεία της περιοχής του ασφαλισμένου, 
με τη διαδικασία που αναφέρθηκε. 

Το ΔΣ του του Πανελλήνιου Συλλόγου Με-

Nέα διαδικασία χορήγησης των 89 ακριβών φαρμάκων
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ταμοσχευθέντων εκ νεφρού δέχεται καταρχήν 
την παραπάνω απόφαση ως θετικό μέτρο, θε-
ωρώντας ότι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
συμβάλει στην περιστολή των δημόσιων δαπα-
νών, σε μια εποχή που η οικονομία της χώρας 
δοκιμάζεται. Η εφαρμογή ωστόσο στη πράξη 
του παραπάνω μέτρου, ανέδειξε σε πολύ μι-
κρό χρονικό διάστημα την αδυναμία του. Μια 
επίσκεψη στα φαρμακεία των νοσοκομείων του 
Ευαγγελισμού, του ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ» είναι αρκετή 
για να αντιληφτεί κανείς τις διαστάσεις του προ-
βλήματος.

Οι ατελείωτες ουρές των ταλαιπωρημένων 
ασθενών που περιμένουν επί ώρες για να πά-
ρουν τα φάρμακά τους θυμίζουν σκηνές από 
χώρες του τρίτου κόσμου. 

Το πρόβλημα γίνεται οξύτερο στα φαρμακεία 
των μεταμοσχευτικών κέντρων όπως του ΓΝΑ 
«ΛΑΪΚΟ», το οποίο λειτουργεί μόνο τις τρείς 
από τις πέντε ημέρες της εβδομάδας  από 10.00 
π.μ. -13.00 μ.μ. Κανείς επίσης δεν έλαβε υπόψη 
του το γεγονός ότι τα εξωτερικά μεταμοσχευτι-
κά ιατρεία εξυπηρετούν συχνά μέχρι τις τρείς ή 
και τέσσερις το απόγευμα. Όταν λοιπόν πάρεις 
τη συνταγή σου στις τέσσερις και το φαρμακείο 
έχει κλίσει στη μια, πως θα εξυπηρετηθείς;

Θα πρέπει να  ξαναπάς   στο  νοσοκομείο παλι  

την επομένη ημέρα για να εξυπηρετηθείς. Αν 
όμως έχεις έρθει από τη επαρχία θα πρέπει να 
παραμείνεις στην Αθήνα με την γνωστή οικονο-
μική επιβάρυνση. 

Είναι λοιπόν προφανές ότι όταν κάποιος αρ-
μόδιος αποφασίζει να λάβει κάποια μέτρα που 
υποτίθεται ότι θα εξυπηρετήσουν κάποιο στό-
χο, οφείλει από πριν να έχει μεριμνήσει για την 
πρόληψη ή την αντιμετώπιση των πιθανών επι-
πλοκών τους.

Καλούμε λοιπόν τους υπεύθυνους σε κάθε 
χώρο να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα που θα 
απαλλάξουν τους ασθενείς από την περιττή τα-
λαιπωρία. 

Αρκετά βάσανα έχουμε! Η πρόφαση της οι-
κονομικής κρίσης δεν είναι πάντα επαρκείς δι-
καιολογία.

Προτείνουμε και απαιτούμε: 
1) Παράταση του ωραρίου λειτουργίας του 

φαρμακείου στα κρατικά νοσοκομεία.
2) Εξυπηρέτηση των ασθενών από όλα τα 

κρατικά νοσοκομεία, ανεξάρτητα από το νοσο-
κομείο συνταγογράφησης.

3) Λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου που θα 
απλοποιεί τη διαδικασία για τους ασθενείς από 
την επαρχία.
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 A/A  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 
 1.  ALIMTA  PEMETREXED DISODIUM
 2.  ANZEMET  DOLASETRON MESILATE
 3.  ARANESP  DARBEPOETIN ALFA
 4.  AVASTIN  BEVACIZUMAB
 5.  AVONEX  INTERFERON BETA 1A
 6.  BEROMUN  TASONERMIN
 7.  BETAFERON  INTERFERON 
   BETA 1B RECOMBINANT
 8.  CAELYX  DOXORUBICIN
 9.  CAMPTO  IRINOTECAN
 10.  CERTICAN  EVEROLIMUS
 11. COPAXONE  GLATIRAMER ACETATE
 12.  CYMEVENE  GANCICLOVIR SODIUM
 13.  ENBREL  ETANERCEPT
 14.  EPREX  EPOETINUM ALFA
 15.  ETHYOL  AMIFOSTINE TRIHYDRATE
 16. FLEBOGAMMA IMMUNOGLOBUL 
   IN HUMAN NORMAL
 17.  GAMMAGARD  SD IMMUNOGLOBUL
   IN HUMAN NORMAL
 18.  GRANOCYTE  LENOGRASTIM
 19.  GRANULOKINE  FILGRASTIM
 20.  HEPSERA  ADEFOVIR DIPIVOXIL
 21.  HERCEPTIN  TRASTUZUMAB
 22.  HUMIRA  ADALIMUMAB
 23.  HYCAMTIN TOPOTECAN 
   HYDROCHLORIDE
 24. INTRAGLOBIN  F IMMUNOGLOBUL
   IN HUMAN NORMAL
 25.  INTRATECT  IMMUNOGLOBUL
   IN HUMAN NORMAL
 26.  INTRONA  INTERFERON ALFA 2B
 27.  KEPIVANCE  PALIFERMIN
 28.  KINERET  ANANKIRA
 29.  KIOVIG  IMMUNOGLOBUL
   IN HUMAN NORMAL
 30.  LEUSTATIN  CLADRIBINE
 31.  LUCENTIS  RANIBIZUMAB
 32.  MABCAMPATH  ALEMTUZUMAB
 33.  MABTHERA  RITUXIMAB
 34.  MACUGEN  PEGAPTANIB SODIUM
 35.  MIRCERA  METHOXY
   POLYETHYLENE GLYCOL 
   – EPOETIN BETA
 36.  MYFORTIC  MYCOPHENOLIC ACID
 37.  MYOCET  DOXORUBICIN
 38.  NAVELBINE  VINORELBINE DITARTATE
 39.  NEORECORMON  EPOETIN BETA
 40.  NEULASTA  PEGFILGRASTIM
 41.  NEXAVAR  SOPAFENIB
 42.  OCTAGAM  IMMUNOGLOBUL
   IN HUMAN NORMAL
 43.  ORENCIA  ABATACEPT

 A/A  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
 44.  OVAPAC  PACLITAXEL
 45.  PACLITAXEL / GENERICS  PACLITAXEL
 46.  PACLITAXEL / HOSPIRA  PACLITAXEL
 47.  PACLITOL  PACLITAXEL
 48.  PACLIXEL  PACLITAXEL
 49.  PATAXEL  PACLITAXEL
 50.  PAXENE  PACLITAXEL
 51.  PAXENE PACLITAXEL  PACLITAXEL
 52.  PEGASYS  PEGINTERFERONE 
   ALFA 2 A
 53.  PEGINTRON  PEGINTERFERON 
   ALFA – 2B
 54.  PENTAGLOBIN  IMMUNOGLOBUL
   IN HUMAN NORMAL
 55.  PROGRAF  TACROLIMUS
 56.  RAPAMUNE  SIROLIMUS
 57.  REBIF  INTERFERON BETA 1A
 58.  REMICADE  INFLIXIMAB
 59.  REMODULIN  TREPROSTINIL SODIUM
 60.  RETACRIT  EPOETIN ZETA
 61.  REVATIO  SILDENAFIL
 62.  REVLIMID  LENALIDOMIDE
 63.  RILUTEK  RILUZOLE
 64.  ROFERON – A  INTERFERON ALFA 
   2A RECOMBINANT
 65.  SANDOGLOBULIN IMMUNOGLOBUL
   IN HUMAN NORMAL
 66.  SANDOSTATIN  LAR OCTREOTIDE
   ACETATE
 67.  SIMULECT  BASILIXIMAB
 68.  SPRYCEL  DASATINIB
 69.  SUBCUVIA  IMMUNOGLOBUL
   IN HUMAN NORMAL
 70.  SUTENT  SUNITINIB
 71.  TARCEVA  ERLOTINIB
 72.  TASIGNA  NILOTINIB
 73.  TAXOL  PACLITAXEL
 74.  TAXOPROL  PACLITAXEL
 75.  TAXOTERE  DOCETAXEL
 76.  TEMODAL  TEMOZOLOMID
 77.  THELIN  SITAXENTAN SODIUM
 78.  TORISEL  TEMSIROLIMUS
 79.  TRACLEER  BOSENTAN
 80.  TRISENOX  ARSENIC TRIOXIDE
 81.  TYSABRI  NATALIZUMAB
 82.  TYVERB  LAPATINIBE
 83.  VECTIBIX  PANITUMUMAB
 84.  VELCADE  BORTEZOMIB
 85.  VENTAVIS  ILOPROST
 86.  VIVAGLOBIN  IMMUNOGLOBUL
   IN HUMAN NORMAL
 87.  VOLIBRIS  AMBRISENTAN
 88.  YONDELIS  TRABECTEDIN
 89.  ZAVESCA  MIGLUSTAT

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ 89 ΑΚΡΙΒΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
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 Δύο Συναντήσεις με την νέα Διοίκηση του Γε-
νικού Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών πραγματο-
ποίησε αντιπροσωπεία του Δ.Σ. Συλλόγου μας 
στις 07/04/2010 και 07/05/2010 αντίστοιχα.

Επισκεφτήκαμε  στις 07/04/2010 την  νέα  Δι-
οικήτρια του του Γενικού Λαϊκού Νοσοκομείου 
Αθηνών κ. Ζερβού Φανή και τον αναπληρωτή 
Διοικητή κ. Καλπατσόγλου Θέμη  εθιμοτυπικά 
αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων 
τους. Στη συνάντηση μας αυτή η αντιπροσωπεία 
μας   αποτελούμενη από τον πρόεδρο του Δ.Σ κ. 
Χ. Σβάρνα, το αντιπρόεδρο κ. Δημητρακόπου-
λο Απόστολο, τον  αναπληρωτή Γραμματέα  κ. 
Πανταζή Νικόλαο, τα μέλη Δ.Σ. κ. Μαυροειδή 
Φώτη και Τερζόπουλο Ανδρόνικο, συνεχάρη  
την νέα Διοικήτρια και  τον αναπληρωτή Διοι-
κητή  για τον διορισμό τους και τους  ευχήθηκε  
δημιουργική και επιτυχή  θητεία. Ο πρόεδρος 
ενημερώνοντας την Διοίκηση του Λαϊκού  για 
τα προβλήματα των μεταμοσχευμένων αναφέρ-
θηκε στο μεταμοσχευτικό Κέντρο του  Γενικού 
Λαϊκού Νοσοκομείου  Αθηνών που είναι το με-
γαλύτερο κέντρο της χώρας μας. Η  κατάσταση 
όμως την οποία  εμφανίζει τα τελευταία χρονιά  
τόσο στη μεταμοσχευτική μονάδα όσο και στα 
εξωτερικά Ιατρεία των μεταμοσχευμένων παρά 
τις βελτιώσεις που έχουν γίνει είναι απογοητευ-
τική και άκρως ανησυχητική. Οι μεταμοσχευ-
μένοι ασθενείς που παρακολουθούνται στο 
Γενικό Λαϊκό Νοσοκομείο  Αθηνών ξεπερνούν 
τους 1.800, ταλαιπωρούνται διαρκώς περιμέ-
νοντας αρκετές ώρες στα εξωτερικά Ιατρεία 
για να εξεταστούν στα τακτικά ραντεβού τους. 
Η διαδικασία εξέτασης ολοκληρώνεται σε δυο 
φάσεις. Η πρώτη φάση γίνεται με την αιμολη-
ψία την πρώτη ημέρα και η δεύτερη φάση την 
μεθεπόμενη ημέρα που έχουν βγει τα αποτελέ-
σματα των εξετάσεων και εξετάζεται ο μεταμο-

σχευμένος. Χρονοβόρα διαδικασία λόγω κακής 
λειτουργίας και συντονισμού των εργαστηριών 
του νοσοκομείου, που δημιουργεί κοινωνικά 
και οικονομικά προβλήματα σε ασθενείς που 
είναι εργαζόμενοι, πρόσθετα προβλήματα υγεί-
ας σε  ηλικιωμένους ασθενείς. Οι  ασθενείς  της 
επαρχίας  παραμένουν τρεις (3) ημέρες στην 
Αθήνα για να ολοκληρώσουν τις εξετάσεις τους 
και υποβάλλονται σε μεγάλη οικονομική επιβά-
ρυνση (έξοδα κίνησης, διαμονής, σίτισης).  

 Το υπάρχον Ιατρικό και νοσηλευτικό προσω-
πικό της μονάδος εργάζεται υπεράνθρωπα και 
πάνω από τα όρια του πολλές φορές κάτω από 
δύσκολες συνθήκες για να αντιμετωπίσει  τις δι-
αρκώς αυξανόμενες ανάγκες της μονάδας. Την 
εικόνα των ελλείψεων και της κακής οργάνωσης 
συμπληρώνουν οι απαρχαιωμένες και ανεπαρ-
κείς κτηριακές υποδομές. Τα εξωτερικά ιατρεία 
των μεταμοσχευμένων φιλοξενούνται σε ένα  
χώρο των  50 τ.μ. Στον ίδιο  χώρο των εξω-
τερικών ιατρειών που πριν από 30 χρόνια εξυ-
πηρετούσε 5-10 ασθενείς σήμερα στοιβάζονται 
60-80 άτομα.  Σε αυτό το περιορισμένο χώρο 
είναι αδύνατον να εξυπηρετηθούν  κάτω από 
ανθρώπινες συνθήκες τα τακτικά ραντεβού των 
1800 και πλέον  μεταμοσχευμένων.  Ο χώρος 
αναμονής έξω από τα εξωτερικά ιατρεία είναι 20 
μ2. Στον ίδιο χώρο μαζί με τους μεταμοσχευμέ-
νους αναμένουν και άλλοι ασθενείς διάφορων 
παθήσεων (ΩΡΛ, Ουρολογικά περιστατικά, Δια-
βητικοί, λοιμώξεις κ.λ.π). 

Ο κίνδυνος μετάδοσης ιώσεων και ασθενειών  
στους  μεταμοσχευμένους  με το χαμηλό ανο-
σοποιητικό σύστημα είναι άμεσος και μεγάλος. 
Ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες  που οι διάφο-
ρες ιώσεις βρίσκονται σε έξαρση.

Οι  απαρχαιωμένες και προβληματικές κτιρια-
κές υποδομές της μονάδας μεταμόσχευσης του 

Συναντήσεις  του Δ.Σ. Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέ-
ντων εκ Νεφρού με την νέα  Διοίκηση του Γενικού Λαϊκού 
Νοσοκομείου Αθηνών 

Καθιερώνεται από 12/04/2010 με αποφά-
σεις των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας η 
υποχρεωτική  αναγραφή του ΑΜΚΑ του  για-
τρού και  του ασθενούς   σε όλες τις συνταγές 
παλιές και νέες. Συνταγή που δεν αναγράφει 
τους ΑΜΚΑ ασθενούς  και του γιατρού  δεν 
εκτελείται από τα φαρμακεία και κατα συνέ-
πεια δεν εξοφλείται από τα ασφαλιστικά τα-
μεία.  

Η αναγραφή του ΑΜΚΑ του Ιατρού στα συ-
νταγολόγια αποτελεί ένα θετικό μέτρο που  
θα περιορίσει την αλόγιστη συνταγογράφιση, 
θα προσωποποιήσει εκείνους που προκλητι-
κά και για ίδιον συμφέρον συνταγογραφούν 
και θα περιορίσει τις δαπάνες των ασφαλιστι-

κών  ταμείων. 
Η αποτελεσματική όμως αντιμετώπιση του 

προβλήματος της ανεξέλεγκτης συνταγογρά-
φισης θα πραγματοποιηθεί με την  καθιέρωση 
της  ηλεκτρονικής  συνταγογράφισης σε ολό-
κληρο το σύστημα υγείας της χώρας μας. 

Επίσης σύμφωνα με την από 28.05.2010 νέα 
εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και την πα-
ράγραφο του άρθρου 32 του  Ν. 3846/2010 
ΦΕΚ 11.5.2010 «οι συνταγές φαρμάκων 
ασφαλιστικών οργανισμών, η αξία των οποί-
ων ξεπερνά τα 150 € δεν εκτελούνται από 
τον Φαρμακοποιό εάν δεν είναι θεωρημένες 
από το αρμόδιο όργανο του ασφαλιστικού 
φορέα. 

Εκτέλεση ιατρικών συνταγών υπό προϋποθέσεις
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Λαϊκού νοσοκομείου αδυνατούν να εξυπηρε-
τήσουν τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των 
μεταμοσχευμένων. 

Ορισμένες υποδομές όπως οι τουαλέτες είναι 
τριτοκοσμικές. Η ανάπλαση της μονάδας μετα-
μόσχευσης είχε εξελιχθεί σε γεφύρι της Άρτας. 
Δρομολογήθηκε να πραγματοποιηθεί πριν τους 
Ολυμπιακούς αγώνες του 2004 ως νοσοκομείο 
Β γραμμής. Έγινε η ολυμπιάδα του Πεκίνου 
προετοιμάζεται η νέα ολυμπιάδα του Λονδίνου 
και η ανάπλαση της μονάδας μεταμόσχευσης 
βρίσκεται στο πρώτο στάδιο υποβολής της με-
λέτης στο υπουργείο υγείας για έγκριση.

Το σύστημα μηχανογράφησης του Λαϊκού 
Νοσοκομείου είναι ανεπαρκές. Για τους μεταμο-
σχευμένους, ύστερα από μακροχρόνιες παρεμ-
βάσεις μας, άρχισε να εφαρμόζεται ένα περιο-
ρισμένο πιλοτικό πρόγραμμα στο οποίο έχουν 
ενταθεί μερικά εργαστήρια, τα οποία εκδίδουν 
μηχανογραφικά τις απαντήσεις των εξετάσε-
ων μας. Η εφαρμογή αυτή δεν έχει αναπτυχτεί 
ώστε να καλύψει βασικές διαδικασίες όπως συ-
νταγολογία, παραπεμπτικά ειδικών εξετάσεων, 
ιατρικές βεβαιώσεις, ενημέρωση μητρώου με-
ταμοσχευμένων με αποτέλεσμα αυτές να γίνο-
νται χειρόγραφα από το ιατρικό και νοσηλευτι-
κό προσωπικό σε βάρος του ιατρικού χρόνου 
των ασθενών. Το πρόγραμμα αυτό παρ ότι είναι 
συνδεδεμένο με την νεφρολογική κλινική και 
την μονάδα μεταμόσχευσης δεν αξιοποιείται 
από το ιατρικό και διοικητικό προσωπικό.

Το μητρώο των μεταμοσχευμένων είναι χει-
ρόγραφο και διάσπαρτο. Οι φάκελοι των με-
ταμοσχευμένων δεν φυλάσσονται επαρκώς με 
κίνδυνο υποκλοπής του ιατρικού  απορρήτου. 

Τους τελευταίους 5 μήνες επανεμφανίστηκε 
ένα παλαιότερο πρόβλημα με την μέτρηση των 
επιπέδων του Certican (Everolimus). Αρκετοί 
μεταμοσχευμένοι  ασθενείς παίρνουν το  ανοσο-
κατασταλτικό σκεύασμα Certican (Everolimus) 
για την προστασία του μοσχεύματός τους. Στο 
συγκεκριμένο ανοσοκατασταλτικό σκεύασμα 
όπως και στα αλλά ανοσοκατασταλτικά σκευ-
άσματα μετρώνται τα επίπεδα τοξικότητας ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα. Ανάλογα με τις ευ-
ρεθείσες τιμές ρυθμίζεται και  η δοσολογία  του 
φαρμάκου στον ασθενή.

Η βασική αυτή εξέταση της μέτρησης των 
επίπεδων του Certican (Everolimus)  εδώ και 5 
μήνες παρουσιάζει πολύ μεγάλη καθυστέρηση 
ή και αδικαιολόγητες αναβολές. Οι απαντήσεις 
όταν βγαίνουν  παρουσιάζουν μεγάλες αποκλί-
σεις από τις αντίστοιχες απαντήσεις άλλων εργα-
στηριών  όπως του Ωνασείου Καρδιοχειρουργι-
κού κέντρου της τάξης των 4 και 5 μονάδων. 

Αρκετοί μεταμοσχευμένοι στην απόγνωση 
τους για την καθυστέρηση και την αναξιοπι-
στία των επίπεδων του Certican (Everolimus)  
καταφεύγουν στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό 
κέντρο επιβαρυνόμενοι προσωπικά για κάθε 

εξέταση με  35€. Αυτό το κόστος μπορεί να επα-
ναληφθεί αρκετές φόρες για τον ασθενή έως 
ότου σταθεροποιηθούν τα επίπεδα του και είναι 
δυσβάστακτο ιδιαίτερα σε αυτή την δύσκολη 
οικονομική περίοδο. 

Οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς αισθάνονται 
ακάλυπτοι και βρίσκονται σε φοβερή απόγνω-
ση. Γεγονός που πιστοποιείται με τις καθημερι-
νές διαμαρτυρίες τους στον Πανελλήνιο Σύλλο-
γο Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού.

Θεωρούμε απαράδεκτο να χρονίζει ένα τόσο 
σοβαρό ζήτημα υγείας για τους μεταμοσχευμέ-
νους. Κάποιοι υπεύθυνοι επί τέλους πρέπει να 
αναλάβουν τις ευθύνες τους. Η μη πραγματο-
ποίηση της μέτρησης των επίπεδων του Certican 
(Everolimus) μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη 
του μοσχεύματος του μεταμοσχευμένου που 
τόσο αγώνα έκανε να το αποκτήσει και να το 
διατηρήσει ή ακόμη και στο  θάνατο με την εμ-
φάνιση ανεπιθύμητων νεοπλασιών (καρκίνου).

Η  Διοικήτρια  του νοσοκομείου μας ευχαρί-
στησε για την ενημέρωση  που της κάναμε. Μας 
επιβεβαίωσε ότι πράγματι το νοσοκομείο αντι-
μετωπίζει αρκετά προβλήματα αλλά έχει την  
διάθεση να δρομολογήσει την λύση τους.

Όσον αφόρα το θέμα των επίπεδων του 
Certican (Everolimus) άμεση ήταν η αντίδραση 
της Διοικήτριας που συγκάλεσε σύσκεψη με 
τους επικεφαλείς του Βιοχημικού, του  Νεφρο-
λογικού και της μονάδας Μεταμόσχευσης στην 
οποία ετέθει επί τάπητος το θέμα. Στην συνάντη-
ση επιβεβαιώθηκε η καταγγελία μας και ο διευ-
θυντής του Βιοχημικού δήλωσε ότι στο τέλος 
του Μαϊου θα προμηθευτεί το νοσοκομείο ένα 
νέο μηχάνημα και θα δοκιμάσει μια νέα μέθο-
δο, παράλληλα θα στέλνονται και δείγματα στο 
εξωτερικό για σύγκριση των αποτελεσμάτων. 

 Στην νέα μας συνάντηση που πραγματοποιή-
θηκε στις 07/05/2010 και είχε το χαρακτήρα της 
επισκόπησης της πορείας επίλυσης των προβλη-
μάτων των μεταμοσχευμένων επανήλθαμε στο 
θέμα των επίπεδων του Certican (Everolimus). 
Γνωστοποιήσαμε στην Διοικήτρια ότι ύστερα 
από την ερευνά που πραγματοποιήσαμε για 
την υπόθεση και τις επαφές που είχαμε με επι-
στήμονες  η ουσιαστική αντιμετώπιση του προ-
βλήματος επιτυγχάνεται με την προμήθεια του 
μηχανήματος και της μεθόδου φασματογραφί-
ας HPLC. Η μέθοδος αυτή η οποία εφαρμόζεται 
στο εξωτερικό παρουσιάζει μεγάλη αξιοπιστία, 
ταχύτητα στην έκδοση των αποτελεσμάτων και 
μπορεί να αξιοποιηθεί εκτός από την μέτρηση 
των επίπεδων του Certican (Everolimus) και 
στην μέτρηση των επίπεδων και άλλων φαρμά-
κων όπως της sandimmun neoral, MYFORTIC, 
PROGRAF, RAPAMUNE, cell sept  κ.λ.π. Πήραμε 
την διαβεβαίωση ότι θα συγκληθεί νέα σύσκε-
ψη των αρμόδιων επιστημόνων και με την συμ-
μετοχή μας για να συζητηθεί διεξοδικότερα το 
θέμα. 
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Η Διοικήτρια του Λαϊκού μας ενημέρωσε επί-
σης ότι άρχισε η δρομολόγηση της ολοκληρω-
μένης μηχανογράφησης των διαφόρων τμημά-
των του νοσοκομείου. 

Τέλος μας διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί για 
την επίλυση των προβλημάτων μας  και για την 
καλυτέρευση των συνθηκών νοσηλείας του νο-
σοκομείου.

Συνάντηση του Δ.Σ  Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων 
εκ Νεφρού με το νέο Διοικητή του Γ. Ν. Α. Ευαγγελισμού 

Aντιπροσωπεία του Συλλόγου μας  αποτε-
λούμενη από τον πρόεδρο του Δ.Σ κ. Χ. Σβάρ-
να, το μέλος Δ.Σ. κ. Κ. Μαυροειδή Φώτη και 
το μέλος του συλλόγου μας κ. Καλογρίδου 
Μυρσίνη επισκέφθηκε τον νέο  Διοικητή του 
Ευαγγελισμού κ. Θεόδωρου Μιχάλη. Στη συ-
νάντηση που πραγματοποιήθηκε συμμετείχε 
επίσης και ο αναπληρωτής Διοικητής Κ. Κό-
ραλης Γεώργιος. Ο κ. Χ. Σβάρνας κατ’ αρχάς  
συνεχάρη  τον Διοικητή  και τον αναπληρωτή 
Διοικητή  για τον διορισμό τους και τους  ευχή-
θηκε  δημιουργική και επιτυχή  θητεία.

Ο Διοικητής του Ευαγγελισμού μας ενημέ-
ρωσε ότι παρέλαβε από το Υπουργείο Υγείας 
το υπόμνημα του Πανελληνίου Συλλόγου 
Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού στο Γενικό 
Γραμματέα για τα προβλήματα στο χώρο των 
μεταμοσχευμένων  και μας ζήτησε να του ανα-
πτύξουμε διεξοδικότερα τα προβλήματα των 
μεταμοσχευμένων στον Ευαγγελισμό.

Ο πρόεδρος ενημερώνοντας την Διοίκηση  
του Ευαγγελισμού ανέφερε ότι η μονάδα του 
Ευαγγελισμού είναι μια μικρή αλλά πρωτοπό-
ρα μονάδα με αξιολογότατο έργο που οφεί-
λεται στο εξεταστικό έργο που αναπτύσσει  το 
team της μονάδας μεταμόσχευσης με επικεφα-
λής τον χειρουργό κ. Δρακόπουλο Σπύρο. 

Αντιμετωπίζει όμως ιδιαίτερα προβλήματα 
που είναι τα παρακάτω:

Το μεταμοσχευτικό κέντρο του Ευαγγελι-
σμού παρ’ ότι είναι θεσμοθετημένο από τον 
ΕΟΜ  δεν είναι ενταγμένο στο κανονισμό του 
νοσοκομείου. Ουσιαστικά βρίσκεται σε εκκρε-
μότητα και ως εκ τούτου δεν έχει την αυτοτέ-
λειά του.

Η μονάδα σήμερα είναι διασπασμένη σε 2 
μέρη εκ των οποίων 4 κρεβάτια είναι στη μο-
νάδα στο ισόγειο του παλαιού κτιρίου και  τα 
άλλα 4 φιλοξενούνται στη γυναικολογική κλι-
νική του κτιρίου Πατέρα του 4ου ορόφου.

Ορισμένοι μεταμοσχευμένοι ασφαλισμένοι 
των Δ.Ε.Κ.Ο. (ΔΕΗ. ΟΤΕ. ΕΥΔΑΠ, κ.λπ) που τα 
ασφαλιστικά τους ταμεία ενοποιήθηκαν στο 
ΙΚΑ, υποχρεώνονται από τις υπηρεσίες του 
νοσοκομείου να πληρώνουν ανά δίμηνο μία 
σειρά τακτικών εξετάσεων επειδή δεν έχουν 
κοστολογηθεί από το Υπουργείου Υγείας  και 
ως εκ τούτου δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις 
των ταμείων αυτών με το νοσοκομείο. Πριν 

από ενάμιση χρόνο ανάλογο πρόβλημα που 
είχε προκύψει στους νεφροπαθείς ασφαλισμέ-
νους του ΙΚΑ και του ΟΠΑΔ αντιμετωπίστηκε 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ευαγγελισμού  ύστερα από παρέμβασή μας. 

Διατυπώσαμε επίσης ως Πανελλήνιος Σύλ-
λογος Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού συγκε-
κριμένες προτάσεις επίλυσης των προβλημά-
των των μεταμοσχευμένων στον Ευαγγελισμό 
που είναι οι παρακάτω:

1) Το μεταμοσχευτικό κέντρο του Ευαγγελι-
σμού να μπει  άμεσα στο κανονισμό του νοσο-
κομείου και να αποκτήσει την αυτοτέλειά του. 

2) Να προσληφθούν 1 χειρουργός και 1 νε-
φρολόγος για να εξασφαλιστεί η ομαλή λει-
τουργία της μονάδας.

3) Να ενοποιηθεί η μονάδα της μεταμόσχευ-
σης και να επεκταθεί στον ίδιο ή σε άλλο χώρο 
της νέας πτέρυγας του νοσοκομείου. 

4) Να διατεθεί ένας χώρος για διακεκριμέ-
να γραφεία των Ιατρών και του νοσηλευτικού 
προσωπικού της μονάδας.

5)  Να επεκταθεί η απόφαση  του Δ.Σ. για 
δωρεάν εξετάσεις και  στους ασφαλισμένους 
των ΔΕΚΟ.

Ο Διοικητής του νοσοκομείου μας ευχαρί-
στησε για την ενημέρωση  που του κάναμε. 
Επεσήμανε τον σημαντικό ρόλο της μονάδας 
μεταμόσχευσης στο πρώτο νοσοκομείο της 
χώρας και έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την 
επίλυση των προβλημάτων μας. Συμφώνησε 
ότι χρειάζεται αναδιοργάνωση του κανονισμού 
με την ένταξη της μονάδας μεταμόσχευσης σε 
αυτό. Για τις υλικοτεχνικές υποδομές της μονά-
δας μεταμόσχευσης μας υποσχέθηκε ότι πρέ-
πει να μελετηθεί η αναδιοργάνωση και η ενο-
ποίηση τους στα στενά πλαίσια που παρέχουν 
οι υφιστάμενες υποδομές του νοσοκομείου.

Τέλος αναφερόμενος στο πρόβλημα των 
ασφαλισμένων των ΔΕΚΟ υποσχέθηκε ότι θα 
το αντιμετωπίσει άμεσα. Η πιο αποτελεσμα-
τική όμως αντιμετώπιση είναι η νομοθετική 
κατοχύρωση με την σύναψη των συμβάσεων 
του Ευαγγελισμού με τα ασφαλιστικά ταμεία . 
έως ότου πραγματοποιηθεί αυτό θα φροντίσει 
οι νεφροπαθείς μεταμοσχευμένοι να κάνουν 
δωρεάν τις εξετάσεις τους όπως και οι άλλοι 
νεφροπαθείς στα υπόλοιπα μεταμοσχευτικά 
κέντρα της χώρας μας. 
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Μαζική κινητοποίηση των ατόμων με αναπηρία και των γονέων 
αυτών στο Υπ. Οικονομικών

Εκατοντάδες άτομα με αναπηρία και γονείς αυ-
τών συγκεντρώθηκαν 23/06/2010 στο Υπουρ-
γείο Οικονομικών στην προγραμματισμένη 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. και 
των φορέων - μελών της, με βασικό αίτημα τη 
θέσπιση ενός Προγράμματος στήριξης των ατό-
μων με αναπηρία και των οικογενειών τους με-
σούσης μιας σφοδρής οικονομικής κρίσης, που 
συρρικνώνει ακόμα περισσότερο τα πενιχρά ει-
σοδήματά τους και τους οδηγεί με μαθηματική 
ακρίβεια στην εξαθλίωση. 

Στην κινητοποίηση της Ε.Σ.Α.μεΑ. πήραν με-

ρος αρκετά μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου  
Μεταμοσχευθέντων εκ νεφρού, ενώνοντας την 
φωνή διαμαρτηρίας τους μαζί με αυτή των αλ-
λων συναδέλφων. Αιχμή του δόρατος αποτέ-
λεσε το αίτημα για άμεση χρηματοδότηση των 
τομέων της Πρόνοιας, της Υγείας και της Ψυχι-
κής Υγείας, που εξακολουθούν να αποτελούν 
τον «φτωχό συγγενή», παρά το γεγονός ότι στις 
δομές τους στηρίζονται χιλιάδες άτομα με ανα-
πηρία και οι οικογένειές τους. 

Η Συνομοσπονδία απαίτησε την πραγματοποί-
ηση συνάντησης με τον Υπουργό Οικονομικών, 

Πραγματοποιήθηκε και φέτος στις 27 & 28 Μα-
ΐου 2010 με μεγάλη συμμετοχή η απογραφή και 
διανομή των εισιτηρίων κοινωνικού τουρισμού 
2010 από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του 
Οργανισμού Εργατικής Εστίας στα γραφεία μας,  
Ναυάρχου Βότση 21 Κ. Πατήσια.  

Η διαδικασία ταυτόχρονης απογραφής και δι-
ανομής των δελτίων κοινωνικού τουρισμού που 
διοργανώνει κάθε χρονιά ο Σύλλογός μας στα 
γραφεία του, απαλλάσσει  τους δικαιούχους με-
ταμοσχευμένους από διπλή επίσκεψή τους στα 
γραφεία του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, την 
πρώτη φορά να απογραφούν και την δεύτερη 
φορά να παραλάβουν τα εισιτήριά τους. 

Στην φετεινή όμως διανομή των εισιτήριων 
κοινωνικού τουρισμού αρκετοί μεταμοσχευμέ-
νοι έχασαν το δικαίωμα να πάρουν εισιτήρια 
κοινωνικού τουρισμού γιατί εφαρμόστηκαν και 
στα άτομα με αναπηρία τα εισοδηματικά κριτή-
ρια  που ισχύσαν για όλους τους δικαιούχους. 
Σύμφωνα με την αιφνιδιαστική απόφαση του  
Διοικητικού Συμβούλιου του Οργανισμού Ερ-
γατικής Εστίας που πάρθηκε στις 30/03/2010 
και μας κοινοποιήθηκε στις 05/05/2010, η χο-
ρήγηση των εισιτήριων κοινωνικού τουρισμού 
πραγματοποιήθηκε με εισοδηματικά κριτήρια 
σε όλους τους δικαιούχους. Τα εισοδηματικά 
κριτήρια που εφαρμόστηκαν ήταν τα πιο κάτω: 

1. Μεμονωμένα άτομα δικαιούχοι, ανά αίτη-
ση 17.000 €, (ατομικό/οικογενειακό εισόδημα).

2. Δύο άτομα δικαιούχοι ανά αίτηση 25.000 € 
(οικογενειακό εισόδημα).

3. Τρία άτομα δικαιούχοι ανά αίτηση 33.000 € 
(οικογενειακό εισόδημα).

4. Τέσσερα άτομα δικαιούχοι ανά αίτηση, (όχι  
πολύτεκνοι) 41.000 € (οικογενειακό εισόδημα).

5. Πολύτεκνοι 50.000 € (οικογενειακό εισό-
δημα).

Αποκλείστηκαν επίσης και οι συνοδοί  των 
μεταμοσχευμένων αφού για να πάρουν εισιτή-
ρια θα έπρεπε να προσκομίσουν βεβαίωση του 

ασφαλιστικού φορέα για την  αναγκαιότητα συ-
νοδείας του δικαιούχου. Πράγμα αδύνατον να 
συμβεί στα στενά χρονικά περιθώρια που υπήρ-
χαν δεδομένου ότι για να κλείσεις ραντεβού σε 
πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή ασφαλιστι-
κού φορέα απαιτούνται 3-4 μήνες αναμονής. 

Θεωρούμε απαράδεκτη και στερούμενη κάθε  
κοινωνικής ευαισθησίας την απόφαση του Δ.Σ 
του Οργανισμού Εργατικής Εστίας να ισχύουν τα 
εισοδηματικά κριτήρια και στα άτομα με αναπη-
ρία, όταν μάλιστα έχουν πληρώσει τις εισφορές 
υπέρ της εργατικής εστίας με την φτηνή δικαι-
ολογία της δύσκολης οικοδομικής συγκύριας. 
Δεν αντιλαμβάνονται λοιπόν οι υπεύθυνοι ότι η 
διάθεση των εισιτήριων κοινωνικού τουρισμού 
θα έδινε μια ευκαιρία ολιγοήμερων διακοπών  
στους μεταμοσχευμένους και τους συνόδους 
τους, αλλά και μια ανάσα στην οικονομία του 
εγχωρίου τουρισμού που τόσο δοκιμάζεται  
στις μέρες μας;

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων 
εκ Νεφρού με υπομνήματα στο Οργανισμό Ερ-
γατικής Εστίας και στο Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διαμαρτύρεται έντο-
να για την επιβολή εισοδηματικών κριτηρίων 
στη διανομή εισιτήριων κοινωνικού τουρισμού 
2010 και στα  άτομα με αναπηρία.

Καλούμε το Δ.Σ του Οργανισμού Εργατικής 
Εστίας να αναλάβει τις ευθύνες του, έστω την 
ύστατη ώρα και να διαθέσει εισιτήρια κοινωνι-
κού τουρισμού 2010 στο Σύλλογο μας τα οποία 
θα διανείμουμε στους μεταμοσχευμένους που 
προσήλθαν στα γραφεία μας να απογραφούν  
και αποκλείστηκαν, λόγω των εισοδηματικών 
κριτηρίων. 

Επίσης, καλούμε την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης  να ακυρώσει αυτή την αντικοινωνική 
απόφαση του Οργανισμού Εργατικής Εστίας για 
τα επόμενα έτη όσον αφόρα τα άτομα με ανα-
πηρία και τους συνοδούς τους.   

Απογραφή και Διανομή εισιτηρίων κοινωνικού τουρισμού 2010
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επιτυγχάνοντας να γίνει δεκτή 
από τον Υφυπουργό Οικονομι-
κών κ. Σαχινίδη, με τον οποίο 
συζήτησε εκτενώς όλα τα αιτή-
ματα που συμπεριλαμβάνονται 
στο σχετικό κατατεθέν Υπόμνη-
μα της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Στη συνάντηση, ο κ. Σαχινί-
δης δεσμεύτηκε ότι μέχρι τις 15 
Ιουλίου 2010 θα πραγματοποι-
ηθεί συνάντηση με τον Υπουρ-
γό κ. Παπακωνσταντίνου και 
αντιπροσωπεία της Συνομο-
σπονδίας για το σύνολο των 
αιτημάτων του εθνικού αναπη-
ρικού κινήματος, καθώς και συ-
νάντηση με τον Γεν. Γραμματέα 
του Υπουργείου κ. Πλασκοβίτη 
άμεσα, για τα φορολογικά ζη-
τήματα που έχει θέσει η Συνομοσπονδία, καθώς 
και το θέμα της συμμετοχής της στην ΟΚΕ. 

Η αντιπροσωπεία της Συνομοσπονδίας διεμή-
νυσε ότι για το αναπηρικό κίνημα αυτή η συγκέ-
ντρωση συνιστά την αρχή και το εφαλτήριο μιας 
διαρκούς κινητοποίησης με μοναδικό στόχο την 
λήψη πρακτικών, ουσιαστικών και κυρίως απο-
τελεσματικών μέτρων προστασίας των ατόμων 
με αναπηρία από μια οικονομική κρίση που κα-
λούνται να πληρώσουν, χωρίς να ευθύνονται 
για αυτήν. 

Επιπλέον, διευκρίνισε ότι το μνημόνιο δεν 
μπορεί να αποτελεί ούτε καν εικονικό άλλοθι 

για σκληρά μέτρα, αφού στο άρθρο 2 παρ. 2 
του N. 3845/10 (ΦΕΚ 65 Α/6-5-2010) «Μέτρα 
για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της 
ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της 
Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο», προβλέπεται η λήψη έκτακτων μέτρων 
για την προστασία των ευπαθών ομάδων. 

Τέλος, η Συνομοσπονδία προειδοποίησε ότι 
αν δεν υπάρξουν άμεσες και ουσιαστικές, συ-
γκεκριμένες απαντήσεις από πλευράς της ηγεσί-
ας του Υπουργείου, το Σεπτέμβρη θα προβεί σε 
νέες, δυναμικότερες κινητοποιήσεις, αποκλείο-
ντας το Υπουργείο. 

Με την ευκαιρία της αναλήψεως των καθη-
κόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσε-
ων πραγματοποιήθηκε την 30η Μαΐου 2010 
προγραμματισμένη εθιμοτυπική συνάντηση 
αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πανελλήνιου Συλλόγου Μεταμοσχευθέ-
ντων εκ νεφρού αποτελούμενη από τον Πρό-
εδρο του Συλλόγου κ. Χρήστο Σβάρνα, τον 
Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα κ. Νικόλαο 
Πανταζή και το μέλος  Δ.Σ . κ. Ανδρόνικο Τερ-
ζόπουλο με τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργα-
νισμού Μεταμοσχεύσεων καθηγητή κ. Ιωάν-
νη Βλαχογιάννη.

Κατά τη συνάντηση αυτή ο κ. Σβάρνας συ-
νεχάρη τον κ. Βλαχογιάννη για τον διορισμό 
του ως Πρόεδρο του ΕΟΜ και του ευχήθηκε  
δημιουργική και επιτυχή  θητεία.

Απαντώντας ο κ. Βλαχογιάννης αφού ευχα-
ρίστησε τον Πρόεδρο για τις ευχές του, τόνισε 

ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις 
του έργου του.

Αναλυτικότερα ανέφερε ότι γνωρίζει πολύ 
καλά τα προβλήματα που υπάρχουν στον 
ΕΟΜ δεδομένου ότι υπήρξε ιδρυτικός Πρόε-
δρος του Εθνικού Συμβουλίου Μεταμοσχεύ-
σεων από το 1994 έως το 2002 και Πρόεδρος 
του ΕΟΜ από το 2001 έως το 2005. παράλ-
ληλα διετέλεσε καθηγητής νεφρολογίας της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών 
(1985 – 2009) και του Πανεπιστήμιου της 
Φρανκφούρτης, ιδρυτής και Δ/ντής της Μο-
νάδας Μεταμοσχεύσεων νεφρού του Πανε-
πιστημιακού Νοσοκομείου του «ΡΙΟ» και μέ-
λος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής (2004 
– 2009).

Ο κ. Βλαχογιάννης παρότι ακόμη βρίσκετε 
στο στάδιο της ενημέρωσης για την κατάστα-
ση στην οποία βρίσκετε ο ΕΟΜ και των προ-

Συνάντηση του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέ-
ντων εκ νεφρού με τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Μετα-
μοσχεύσεων Κ. Ιωάννη Βλαχογιάννη



newsnewsnewsnews 11

Τ
α 

νέ
α 

μα
ς

newsnewsnewsnews
βλημάτων που αντιμετωπίζει λόγω της πρό-
σφατης τοποθέτησης στη θέση του Προέδρου 
του οργανισμού, διαπίστωσε ότι απαιτείται 
ριζική αναδιάταξη των πραγμάτων και επα-
ναπρογραμματισμός δράσεων προκειμένου 
το όλο θέμα των μεταμοσχεύσεων να μπει 
στο σωστό του δρόμο. Όπως μας τόνισε οι 
χαμηλοί δείκτες των πραγματοποιημένων με-
ταμοσχεύσεων ιστών και οργάνων στη χώρα 
μας  και ο συνεχώς μειωμένος αριθμός των 
προσφερόμενων μοσχευμάτων τα τελευταία 
χρόνια, καταδεικνύουν ότι υπάρχουν πολ-
λοί ανακλητικοί παράγοντες που εμποδίζουν 
την ανάπτυξη της ιδέας της δωρεάς οργάνων 
στη χώρα μας. Για το λόγο αυτό χρειάζονται 
πολλά πράγματα να γίνουν σε πολλά επίπε-
δα και που αφορούν είτε το θεσμικό πλαίσιο, 
είτε σε επιμέρους δράσεις που πρέπει να επα-
ναπροσδιοριστούν, είτε σε επανακαθορισμό 
προτεραιοτήτων και αρμοδιοτήτων, είτε τέλος 
σε εντατικοποίηση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού σε θέματα δωρεάς οργάνων.

Για όλα αυτά μας διαβεβαίωσε ότι θα κατα-
βάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να δρο-
μολογηθούν λύσεις που θα βελτιώσουν όλες 
τις αναφερθείσες παραμέτρους και θα αυξή-
σουν τον αριθμό των μεταμοσχεύσεων στη 
χώρα μας, όπου είναι και ο τελικός στόχος. 
Τέλος  αναγνωρίζοντας την ενεργή συμμετο-
χή και συμβολή του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Μεταμοσχευθέντων εκ νεφρού στις δρα-
στηριότητες του ΕΟΜ μας ζήτησε να συνεχί-
σουμε την καλή μας συνεργασία. Το κλιμά-
κιο των μελών του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Μεταμοσχευθέντων εκ νεφρού απαντώντας 
στον Πρόεδρο του ΕΟΜ τον διαβεβαίωσε ότι 
ο Σύλλογός μας, όπως έπραξε και στο πα-
ρελθόν έτσι και τώρα θα εξακολουθήσει να 
συμπαρίσταται με όλες του τις δυνάμεις στις 
προσπάθειες που θα καταβάλλει προσωπικά 
ο ίδιος και όλο το ΔΣ του ΕΟΜ. Στη συνέχεια 
εκφράζοντας τους προβληματισμούς των με-
ταμοσχευμένων  η αντιπροσωπεία  του Συλ-
λόγου μας τόνισε ότι:

Οι μεταμοσχεύσεις ακολουθούν μια πορεία 
κάμψης που έγινε ανησυχητική τα τελευταία 
χρόνια, γεγονός που μας προβληματίζει ιδι-
αίτερα, ενώ παράλληλα ο αριθμός των αιμο-
καθαρομένων αυξάνει αλματωδώς. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα ο χρόνος αναμονής μέχρι να 
βρεθεί ένα μόσχευμα διαρκώς να διευρύνε-
ται, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις 
να απαιτείται ακόμη και δεκαετία. Το γεγονός 
αυτό επιβάλει να αναζητήσουμε τα αίτια αυ-
τής της αρνητικής εξέλιξης των μεταμοσχεύ-
σεων στη χώρα μας.

Η σκληρή αλήθεια λέει ότι οι μεταμοσχεύ-
σεις με ευθύνη του επίσημου κράτους  έχουν 

αφεθεί στο έλεος του θεού και στην ευαι-
σθησία ορισμένων συνανθρώπων μας. Δεν 
σας κρύβουμε ότι στον τομέα αυτό νιώθου-
με εγκαταλελειμμένοι. Εκδηλώσεις μερικών 
ωρών μέσα στο χρόνο, που οργανώνονται με 
την συγκινητική και φιλότιμη προσπάθεια των 
υπευθύνων του Εθνικού Οργανισμού Μετα-
μοσχεύσεων και ορισμένων δραστήριων Συλ-
λόγων Νεφροπαθών δεν μπορούν σε καμία 
περίπτωση να θεωρηθούν επαρκείς και απο-
τελεσματικές. Τέτοιοι υψηλοί στόχοι απαιτούν 
τη συστράτευση όλης της κοινωνίας και αυτή 
η συστράτευση προϋποθέτει την κινητοποίη-
ση όλων των αρμόδιων κρατικών φορέων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συχνά επικαλούνται 
την οικονομική κρίση για να δικαιολογήσουν 
την αδράνεια στο τομέα των μεταμοσχεύσε-
ων, θα πρέπει όμως να καταλάβουν ότι το 
κρότος οφείλει να είναι πάνω από όλα το 
κράτος πρόνοιας και αλληλεγγύης.

Για την αύξηση των μεταμοσχεύσεων στη 
χώρα μας δεν θα κουραστούμε να το επα-
ναλαμβάνουμε: χρειάζεται ένας νέος εθνικός 
σχεδιασμός της μεταμoσχευτικής πολιτικής 
μας, που θα λαμβάνει υπόψη του τα διεθνή 
επιτυχημένα προγράμματα και την σωρευμέ-
νη ελληνική εμπειρία. 

Η διάθεση επαρκών οικονομικών πόρων 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυ-
χία αυτού του εγχειρήματος. 

Επί πλέον χρειάζεται εκσυγχρονισμός και 
συμπλήρωση του υφισταμένου νομικού 
πλαισίου του νομού 2737/99 ώστε να περι-
λαμβάνει: 

1) Επέκταση των ζώντων δοτών από το 1ο 
και το 2ο βαθμό συγγενείας που ισχύει σήμε-
ρα έως και το 4ο βαθμό εξ αίματος σε Ευθεία 
η πλάγια γραμμή και μέχρι του 2ου  βαθμού 
σε συγγενείς εξ αγχιστείας. 

2) Καθιέρωση και στη χώρα μας του θε-
σμού της εικαζόμενης συναίνεσης στη δωρεά 
οργάνων, δηλαδή κάθε ενήλικος πολίτης να 
θεωρείται υποψήφιος δωρητής μετά θάνατο 
και με την δυνατότητα άμεσης ανάκλησης της 
επιθυμίας του μόνο με μια απλή δήλωση σε 
οποιοδήποτε δημόσιο φορέα. 

3) Ενίσχυση του ρόλου των συντονιστών 
που είναι η σπονδυλική στήλη των μεταμο-
σχεύσεων με την αποκλειστική απασχόληση 
τους την εξασφάλιση μοσχευμάτων που πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.

4) Να οικοδομηθεί ένα πνεύμα αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ του 
ΕΟΜ και των υπευθύνων των ΜΕΘ ώστε να 
εξασφαλίζονται περισσότερα μοσχεύματα.

5) Να αναβαθμιστεί ο ρόλος του Εθνικού 
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων διοικητικά  
και οικονομικά.
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6) Να σχεδιαστεί μια οργανωμένη, σοβαρή 
και συνεχής καμπάνια για την προώθηση της 
ιδέας της δωρεάς ιστών και οργάνων σώματος 
σε κάθε κοινωνικό χώρο και με κάθε πρόσφο-
ρο μέσο τηλεπικοινωνίας και ενημέρωσης. 

7) Να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας 
των μεταμοσχεύσεων.

Στο τέλος ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου 
Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ νεφρού 
εξέφρασε στον κ. Βλαχογιάννη την απαράδε-
κτη παράλειψη του Υπουργείου Υγείας  σχετι-
κά με την σύνθεση των μελών του νέου Δ.Σ 
του ΕΟΜ να μην περιλαμβάνει στα μέλη του 
και εκπρόσωπο του κατεξοχήν αντιπροσω-
πευτικού Συλλόγου των μεταμοσχευμένων 
όπως είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μετα-
μοσχευθέντων εκ νεφρού παρά το γεγονός 
ότι είχε διατυπωθεί ανάλογη υποψηφιότητα 
μέσω της ανοικτής διακυβέρνησης opengov. 
Η μη εκπροσώπηση των άμεσα ενδιαφερόμε-
νων όπως είναι οι  μεταμοσχευμένοι στο Δ.Σ.  
ΕΟΜ τους στερεί το δικαίωμα να εκφράσουν 
τα προβλήματα του χώρου, ενώ οι όποιες 
αποφάσεις που τους αφορούν να λαμβάνο-
νται ερήμην τους. Αυτή η κατάσταση είναι 
απαράδεκτη και πρέπει να αλλάξει. Ζητήσα-
με από τον κ. Βλαχογιάννη να εισηγηθεί στο 
Υπουργείο σχετική τροποποίηση του Νόμου, 
ενώ μέχρι να γίνει αυτό να εισηγηθεί στο ΔΣ 
του ΕΟΜ να επιτραπεί η παρουσία μέλους του 
Πανελλήνιου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων 
εκ νεφρού ατύπως ως παρατηρητή.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύ-
σεων όπως ορίστηκε με την Υπουργική Από-
φαση αριθ. ΔΥ1δ/44205 (ΦΕΚ 136 Υ.Ο.Δ.Δ. 
20/04/2010) έχει ως ακολούθως: 

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου: Ιωάν-
νης Βλαχογιάννης του Γεωργίου, Ομότιμος 
Καθηγητής Νεφρολογίας του Πανεπιστημίου 
Πατρών. Με αναπληρωτή του τον Δημήτριο 
Τακούδα του Νικολάου, Καθηγητή Χειρουρ-
γικής Μεταμοσχεύσεων του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, Διευθυντή Μονάδας Μεταμο-
σχεύσεων στο Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

 Μέλη Δ.Σ.:
 1. Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος του Ζαφει-

ρίου, Διευθυντής της Μονάδας Μεταμόσχευ-
σης Μυελού των Οστών στο Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑ-
ΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», προτεινόμενος από το ΚΕΣΥ

Με αναπληρωτή του το Νικόλαο Χαρχα-
λάκη του Αντωνίου, Διευθυντή της Μονάδας 
Μεταμόσχευσης Μυελού στο Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥ-
ΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ομοίως

 2. Φιλίς - Μαρία Κλούβα του Πέτρου, Διευ-
θύντρια ΜΕΘ στο Γ.Ν.Ε ΘΡΙΑΣΙΟ

Με αναπληρώτριά της την Ασημίνα Μαγγί-
να του Θεοδώρου, Διευθύντρια ΜΕΘ στο Γ.Ν. 

Νέας Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ».
 3. Ιωάννης Μπολέτης του Νικολάου, Δι-

ευθυντής νεφρολογικου τμηματος στο Γ.Ν.Α. 
ΛΑΪΚΟ. 

Με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Ζαββό του 
Βασιλείου, Διευθυντή του Κέντρου Μεταμο-
σχεύσεων στο Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ (Δεν απεδέχθη 
τον διορισμό του).

 4. Αλίκη Ινιωτάκη του Γεωργίου, Διευθύ-
ντρια του Ανοσολογικού Εργαστηρίου και 
του Εθνικού Κέντρου Κέντρου Ιστοσυμβατό-
τητας στο Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».

Με αναπληρώτρια της την Μαριγούλα Βάρ-
λα - Λευθεριώτου του Νικολάου, Διευθύντρια 
Ανοσοβιολογικού Εργαστηρίου στο Γ.Ν. Μαι-
ευτήριο Αθηνών «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ».

 5. Μιχαήλ Σταθόπουλος του Παναγιώτη, 
Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.Με αναπληρώτρια του την Πολυξένη 
Σκορίνη - Παπαρηγοπούλου του Βασιλείου, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, 
ομοίως.

 6. Πέτρος Αλιβιζάτος του Αλεξάνδρου, 
Καρδιοχειρουργός, Χειρουργός Μεταμοσχεύ-
σεων Καρδιάς - Πενυμόνων ως εκπρόσωπος 
του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Με 
αναπληρωτή του τον Ανδρέα Καραμπίνη του 
Παναγιώτη, Διευθυντή Μ.Ε.Θ. στο Γ.Ν.Α. «Γ. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Επίκουρο Καθηγητή ΕΚΠΑ, 
Εντατικολόγο, ομοίως.

 7. Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογαί-
ας και Λαυρεωτικής Νικόλαο του Σωτηρίου, 
ως εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος. 
Με αναπληρωτή του τον Αιδεσιμολογιώτατο 
Πρωτοπρεσβύτερο Αδαμάντιο Αυγουστίδη 
του Γεωργίου, ομοίως.

 8. Γρηγόρη Λεοντόπουλο του Σταύρου, Β΄ 
Αντιπρόεδρο της Εκτελεστικής Γραμματείας 
της Ε.Σ.Α.μεΑ., ως εκπρόσωπο της Ε.Σ.Α.μεΑ.
Με αναπληρωτή του τον Ξενοφώντα Λύρο 
του Ελευθερίου, ομοίως. 

 9. Δρ. Ηρώ Μπροκαλάκη του Βασιλείου, 
Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Σχολής Πανεπι-
στημίου Αθηνών και Α΄ Αντιπρόεδρο του 
ΕΣΝΕ, ως εκπρόσωπο του. Με αναπληρώτρια 
της την Μαρία Γκίκα του Γκίκα, ομοίως και μέ-
λος του Δ.Σ. του ΙΣΤΑΜΕ. 

 10. Νικόλαο Μπραβάκο του Παναγιώτη, 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού 
Ν.Π. του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. Με αναπληρώτρια του την Πα-
ναγιώτα Παρασκευοπούλου του Νικολάου, 
Προϊσταμένη Τμήματος της Διεύθυνσης Γραμ-
ματείας. 

 Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων είναι 
για το υπόλοιπο της θητείας του συμβουλίου 
και συγκεκριμένα έως 30/12/2011.
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Εκδρομή σε  Καλάβρυτα – Μέγα Σπήλαιο 
Μια ακόμη ημερήσια εκδρομή του Πανελλήνιου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ 

νεφρού διοργανώθηκε με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή των μεταμοσχευμένων την 
Κυριακή 23/05/2010. Στη διαδρομή μας για τα Καλάβρυτα φτάσαμε στο Διακοφτό όπου 
πήραμε τον οδοντωτό σιδηρόδρομο   προς τα Καλάβρυτα. Η διαδρομή ήταν φανταστική 
μέσα από  το  φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού που αποτελεί ένα από τα ωραιότερα φυ-
σικά αξιοθέατα της χώρας μας και έχει χαρακτηριστεί η θεαματικότερη σιδηροδρομική 
γραμμή των Βαλκανίων. 

Η συγκεκριμένη διαδρομή συγκαταλέγεται στους 6 παγκόσμιους και αποτελεί το στε-
νότερο οδοντωτό στον κόσμο. Μπαίνοντας στον οδοντωτό για να διανύσουμε τα 22,4 
χλμ της διαδρομής και υψόμετρο 750 μ. ανηφορίζοντας περάσαμε πρώτα από ομαλά 
κομμάτια, μπήκαμε σε μικρά τούνελ όπου στα μικρά ανοίγματα βλέπαμε διαδοχικές 
σπηλιές, φαράγγια, σταλαγμίτες. Συνεχίζοντας μέσα από άγονα τοπία ορμητικούς καταρ-
ράκτες φτάσαμε στο στενότερο σημείο της διαδρομής που λέγετε «ΠΟΡΤΕΣ» περνώντας 
από σήραγγα σταματήσαμε στο σταθμό Μεγάλου Σπηλαίου συνεχίζοντας την όμορφη 
διαδρομή απολαμβάνοντας καταρ-
ράκτες, κρυμμένες σπηλιές, κατα-
πράσινους κάμπους, φτάσαμε στα 
Καλάβρυτα ύστερα από μια ώρα 
διαδρομής. Στη συνέχεια περιηγη-
θήκαμε στα γραφικά Καλάβρυτα. 
Περπατώντας, ανηφορίσαμε μέσα 
από την πόλη των Καλαβρύτων  
στο λόφο «ΚΑΠΗ» τον τόπο της 
θυσίας. Αντικρίσαμε  το τόπο του 
μαρτυρίου εκεί που έγινε ένα από 
τα πιο θηριώδη και αποτρόπαια 
εγκλήματα των Γερμανών ΝΑΖΙ  στις 
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βημα μεταμοσχευσεων

13/12/1943. Ακούσαμε συγκλο-
νισμένοι το ηχητικό ντοκουμέντο 
της εκτέλεσης όλου του ανδρικού 
πληθυσμού των Καλαβρύτων από 
12 χρόνων και πάνω. Στο μνημείο 
αναγράφονται τα ονόματα ανδρών 
που οδηγήθηκαν και εκτελέστηκαν 
εν ψυχρώ από τους Γερμανούς. Το 
μεσημέρι  καταλήξαμε για φαγητό 
σε μια παραδοσιακή ταβέρνα όπου 
μείναμε όλοι ευχαριστημένοι από 
την ξεχωριστή φιλοξενία και τα το-
πικά εδέσματα των Καλαβρυτινών. 
Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε το 
Μέγα Σπήλαιο, που ο κύριος ναός 
του είναι χτισμένος μέσα σε ένα 
μεγάλο κοίλωμα του βράχου, που 
διατηρεί αγιογραφίες του 1653, 
προσκυνήσαμε τη θαυματουργή 
εικόνα της Παναγιάς Δεξιοκρατού-
σας του 4ου αιώνα που αποδίδεται 
στον ευαγγελιστή Λουκά, καθώς 
και το μουσείο της μονής όπου 
υπάρχουν πολλά Εθνικά κειμήλια 
μικρογραφίες, προσωπογραφίες 
και ένα ειδικό παρεκκλήσι με εικό-
νες και οστά αγίων και ιδρυτών της 
μονής. Στην επιστροφή για Αθήνα 
απολύσαμε τον απογευματινό καφέ μας στα Ίσθμια της Κορίνθου παρατηρώντας την 
διέλευση  μικρών πλοίων από την διώρυγα. Ελπίζουμε ότι οι εκδρομείς να αποζημιώθη-
καν από την μοναδική διαδρομή, τα ιστορικά μνημεία, από την οργάνωση και το συνα-
δελφικό κλίμα που υπήρχε. Το επόμενο ραντεβού για τη νέα εκδρομή κλείστηκε για το 
Φθινόπωρο, σε τόπο και ημέρα που θα καθοριστεί από τις προτάσεις των μελών μας.  
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Ενισχύστε με τις συνδρομές  και τις δωρεές σας
το έργο του Συλλόγου μας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η σωστή λειτουργία και οι δραστηριότητες του συλλόγου μας, σε σημαντικό βαθμό στηρίζο-
νται στις οικονομικές δυνατότητές του. 

Τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα του Συλλόγου μας (μισθοδοσία υπαλλήλου, το κόστος έκ-
δοσης και αποστολής του περιοδικού «Αναγέννηση», η συντήρηση της ιστοσελίδα μας στο 
INTERNET,οι διαφορές εκδηλώσεις μας, οι λογαριασμοί των τηλεφώνων, του ΕΛΤΑ  κ.λ.π) σε 
συνδυασμό με την ανύπαρκτη ουσιαστικά επιχορήγηση από το κρατικό λαχείο μας υποχρεώνει 
να αυξήσουμε την ετήσια συνδρομή από τα 15€  στα 20€  από 01.01.2010.

Η κάθε μια συνδρομή  ξεχωριστά και όλες μαζί εξασφαλίζουν την σωστή  οικονομική  λει-
τουργία του Συλλόγου μας  ιδιαιτέρα στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που διανύουμε. 

Παρακαλούμε αποστείλατε τις  συνδρομές - δωρεές  σας  με ταχυπληρωμή μέσω Ταχυδρο-
μείου ή courier στη διεύθυνση του Συλλόγου μας, ή με κατάθεση στους λογαριασμούς του 
Συλλόγου  στις Τράπεζες : 

 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ    ALPHA BANK
 134/296017-61                 344-002101-071820  

Το κάλεσμά μας αφορά μόνο εκείνα τα μέλη του Συλλόγου μας που έως σήμερα δεν έχουν 
εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Θερμή παράκληση όταν  θα αποστέλλετε  τις συνδρομές σας να αναγράφετε 
πάντα το ονοματεπώνυμό σας ή να μας  ενημερώνετε στο τηλ.: 210 8541600.

Δωρεές ιδιωτών, επιχειρήσεων και οργανισμών είναι ευπρόσδεκτες.

Ευχαριστούμε θερμά και πιστεύουμε
ότι θα τύχουμε της θετική σας ανταπόκρισης.

ΔΩΡΕΕΣ
ΝΟVARTIS (HELLAS) A.E.B.E        5.000,00 €

ΚΟΥΜΟΥΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ        215,00 €

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΣΙΝΟΥ ΣΤΕΛΑΣ    150,00 €

ΧΑΪΔΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        65,00 €

ΓΚΑΡΛΑΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ        30,00 €

ΜΙΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ        30,00 €

ΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ        20,00 €

ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ        15,00 €

KONOMH ΑΤΙΦΕΤΕ        15,00 €

ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ        10,00 €
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