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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                        
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ΜΕΛΟΣ 
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Αναπλ. Γενικός Γραμματέας : Δρίμης Ευάγγελος 
Ταμίας : Σακελλαρίου Βασίλειος 
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Σύμβουλος : Δημητρακόπουλος Απόστολος 
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Σύμβουλος : Τσακαγιάννη Σπυριδούλα 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Σβάρνας Χρήστος 
 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
                              Αντωνίου Μαίρη 
                              Δρίμης Ευάγγελος 
                              Μπότσα Αθανασία               
                              Σβάρνας Χρήστος 

       Τσιμπιράκης Ιωάννης 
  

Τα άρθρα επέχουν τις απόψεις των συγγραφέων 
 

Επιστημονικός συνεργάτης : 
Μπολέτης Ιωάννης Διευθυντής Νεφρολογικού  

Τμήματος & Μεταμοσχευτικού Κέντρου 
Γενικού Λαϊκού νοσοκομείου Αθηνών 

  
Ετήσιες Συνδρομές: 

Μεταμοσχευμένοι: δωρεάν 
Ιδιώτες, Σύλλογοι, Οργανισμοί: 15 € 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
134/296017-61 

ALPHA BANK 
344-002101-071820  
(Με όνομα καταθέτη) 

  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
      

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
      Το ενημερωτικό έντυπο  

    ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  
    είναι μια προσφορά του  

   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ                                              
   ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΘΕΝΤΩΝ ΕΚ ΝΕΦΡΟΥ 

 προς τα μέλη του αλλά και προς όλους εκείνους    
 που ενδιαφέρονται για τους σκοπούς του και 

 επιδιώκουν την πρόοδο των μεταμοσχεύσεων. 
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   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ                                               

 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ  

 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Ψηφίστηκε στις 18/06/2007 ο νόμος που αναμορφώνει τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα και άλλες 
διατάξεις. 
 
Στο άρθρο 2 και στη παράγραφο 14, απαλλάσσονται οι μεταμοσχευμένοι εκ νεφρού 
από τα τέλη ταξινόμησης ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου με κυλινδρισμό κινητήρα έως 
1650 κυβικά εκατοστά. 
 
Στο άρθρο 2 παρ.10, οι ανάπηροι πολίτες που έχουν παραλάβει αυτοκίνητο με τις περί 
αναπήρων διατάξεις ατέλειας μπορούν να παραλάβουν ατελώς άλλο αυτοκίνητο με τις 
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για αυτούς αν η μεταβίβαση η αλλαγή της χρήσης 
αυτοκινήτου γίνει μετά τη πάροδο 7 ετών από την ημερομηνία  παραλαβής του και υ-
στέρα από έγκριση της αρμόδιας τελωνιακής αρχής.  
 
Η διάταξη αυτή  ικανοποιεί ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα των μεταμοσχευμένων.  
 
Η επιτυχής επίλυση αυτού του θέματος οφείλεται στη συστηματική και εμπεριστατωμένη προβο-
λή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου  Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων Εκ 
Νεφρού. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο απέστειλε το σχετικό αίτημα πρώτα στον Υπουργό Οικονομίας και Οικο-
νομικών κ. Αλογοσκούφη Γεώργιο στις 14/05/2007 με αριθ. πρωτ. 219 και στη συνέχεια στις 
17/05/07 με αριθ. πρωτ στο Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνη  Μπέζα ζητώντας 
παράλληλα και συνάντηση. 
 
Η συνάντηση μας αυτή της 30/05/2007 με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώ-
νη  Μπέζα ήταν καθοριστική διότι προς τιμή του απεδέχθη το δίκαιο αίτημα μας και το συμπεριέ-
λαβε σε τροπολογία  του αρχικού νομοσχεδίου που κατετέθη στις 7/06/2007.  
 
Πολύτιμη ήταν και η συμβολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών που μέσα από  τα υ-
πομνήματα της προς το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών συνέβαλλε στη επίλυση του αιτή-
ματος μας.  
 
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων Εκ Νεφρού θα συνεχίζει το αγώνα του για 
την  επίλυση και άλλων οξυμμένων προβλημάτων που απασχολούν τους μεταμοσχευμένους. 
 
Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε πληροφορία και διευκρίνηση. 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Οι τελευταίες ειδήσεις μας... 



4 

 

4  

 
 

ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ INTERNET  
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ. 

ΟΝΟΜΑ  …….……………………………………………………………………….............       
ΕΠΩΝΥΜΟ …..………………………………….………………………..………………....          
E-MAIL …………….…………………………….…………………………...……………... 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ……..…………………………………………………...…………………….. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ………………………………………………………………………………... 
ΕΤΟΣ / ΤΟΠΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ …..……..…………………...……………………... 

 
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ metnefrou@yahoo.gr  

Ή ΣΤΟ ΦΑΞ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 210 8541600. 

Άρχισε την Δευτέρα 25 Ιουνίου η χορή-
γηση των καρτών απεριορίστων διαδρο-
μών του ΟΑΣΑ στα άτομα με αναπηρία 
(ΑμεΑ), που θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 
31 Δεκεμβρίου 2007. Οι δικαιούχοι των 
καρτών είναι άτομα με ποσοστό αναπη-
ρίας 67% και άνω.  

Οι δικαιούχοι των καρτών που είναι 
άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και 
άνω και το συνολικό ατομικό τους εισό-
δημα δεν είναι μεγαλύτερο των 20.000 € 
ή το συνολικό οικογενειακό εισόδημα 
δεν είναι μεγαλύτερο των 26.000 €. Τα 
παραπάνω ποσά προσαυξάνονται με 
5.000 € για κάθε επιπλέον ανάπηρο 
άτομο που συνοικεί και βαρύνει την οι-
κογένεια. Όσοι υπερβαίνουν το παραπά-
νω όριο εισοδήματος δικαιούνται κάρτα 
με έκπτωση 50% για τα υπεραστικά συ-
γκοινωνιακά μέσα. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του                  
κηδεμόνα του ή από άλλο εξουσιοδοτη-
μένο άτομο με συνημμένα τα δικαιολο-

γητικά που ακολουθούν  
2.  Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επι-
τροπής, όπου θα αναγράφεται το παθο-
λογο - ανατομικό ποσοστό αναπηρίας 
(τουλάχιστον 67%) και η διάρκεια ισχύ-
ος της.  
3.  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή 
Φωτοτυπία (διπλή όψη). 
4. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώ-
ματος της οικείας Οικονομικής Εφορίας 
για το έτος 2006 ή Υπεύθυνη Δήλωση 
θεωρημένη από την Εφορία, για όσους 
δεν υποχρεούνται στην 
υποβολή Δήλωσης.  
5.  Τηλεφωνίας ή συμφωνητικό  
μίσθωσης κατοικίας.  
6. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες (για      
την έκδοση κάρτας για πρώτη φορά)  
7. Ασφαλιστικό Βιβλιάριο Υγείας.  

 

 Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύο-
νται  τις κάρτες τους από τις 08:00 το 
πρωί ως τη 01:30 το μεσημέρι από τις 
Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας των  
Νομαρχιών κ αι από τα Κ.Ε.Π. των Δή-
μων. 

ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΕ Α.με Α.  
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Μ. 

Εγκαίνια νέων γραφείων για τον Εθνικό Ορ-
γανισμό Μεταμοσχεύσεων 
 
Πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2007 τα 

εγκαίνια των νέων γραφείων του Εθνικού Οργανισμού 

Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ) στην οδό Αν. Τσόχα στους 

Αμπελόκηπους.  

Τα εγκαίνια τελέστηκαν από τον Υπουργό Υγείας & Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης κύριο Δημήτριο Αβραμόπουλο πα-

ρουσία Βουλευτών της Κυβέρνησης και της Αξιωματικής 

Αντιπολίτευσης, ενώ η τελετή του Αγιασμού πραγματο-

ποιήθηκε από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Διαυλίας κύριο 

Δαμασκηνό. Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν 

οι Βουλευτές κ.κ. Α. Μπούρας, Μ. Σαλμάς, Ε. Ράπτη, Π. 

Σκανδαλάκης, Χρ. Πρωτόπαπας - ο οποίος ήταν και ένας 

από τους ομιλητές της εκδήλωσης -, Κ. Γείτονας, ο Πρόε-

δρος Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας 

Αθηνών Γ. Σκαλκέας, ο Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβου-

λίου Υγείας Ι. Στριγγάρης,  Διοικητές Νοσοκομείων, ο 

Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Ε. Καλοκαιρι-

νός, οι Διευθυντές Μ.Ε.Θ νοσοκομείων κος Α. Μιχαλόπου-

λος και Ν. Γερογιάννη, ο Πρόεδρος  της Πανελλήνιας Νε-

φρολογικής Εταιρίας κ. Μπολέτης Ιωάννης, η Πρόεδρος 

της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών κ. Χρυσικο-

πούλου Παρασκευή, ο Πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσμου 

Νεφροπαθών Γ. Καστρινάκης, ο Πρόεδρος του Πανελλη-

νίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ νεφρού κ. Σβάρνας 

Χρήστος, εκπρόσωποι συλλόγων δωρητών οργάνων, λη-

πτών, καθώς και πλήθος προσκεκλημένων από τον ιατρι-

κό και ακαδημαϊκό χώρο.  

Κύριοι ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Πρόεδρος του 

Ε.Ο.Μ. Καθηγητής Αλκιβιάδης Κωστάκης, ο οποίος 

μίλησε για την αναγκαιότητα της διάδοσης της ιδέας δω-

ρεάς ιστών και οργάνων, ώστε κάποτε όλοι οι Έλληνες 

πάσχοντες να μπορούν να γίνουν κοινωνοί του αγαθού 

της μεταμόσχευσης. Η Ελλάδα, αν και βρίσκεται σε ένα 

από τα χαμηλότερα σημεία της Ευρώπης στο χάρτη δω-

ρεάς οργάνων, είναι πρώτη τα τελευταία χρόνια στους 

ρυθμούς ανάπτυξης του μεταμοσχευτικού της προγράμ-

ματος, γεγονός που μας δίνει την ελπίδα πως σύντομα –

και μέσα από ένα ευρύτερο και πολυ-επίπεδο έργο- η 

εικόνα θα αλλάξει, χαρίζοντας ελπίδα στους  ασθενείς που 

είναι εγγεγραμμένοι στις λίστες αναμονής». 

Ο Υπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κύ-

ριος Δημήτριος Αβραμόπουλος, κατά την ομιλία του 

επεσήμανε πως: «οι μεταμοσχεύσεις για το Υπουργείο 

μας αποτελούν μείζον ζήτημα, όπου συναντώνται οι θε-

ραπευτικές τεχνικές αιχμής με τα ηθικοκοινωνικά και ια-

τρονομικά διλήμματα της σύγχρονης εποχής. Σε άλλο 

σημείο της ομιλίας του αναφέρθηκε στην δωρεά οργάνων 

και την θέση της πολιτείας, λέγοντας: «η δωρεά οργάνων 

είναι μία ύψιστη πράξη αλτρουισμού και αλληλεγγύης».  

Τέλος ο κύριος Χρήστος Πρωτόπαπας, Υπεύθυνος 

Κοινοβουλευτικού Συμβουλίου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για 

θέματα Υγείας – Πρόνοιας. Κατά την ομιλία του επε-

σήμανε «την ανάγκη τροποποίησης του νόμου περί μετα-

μοσχεύσεων, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.  
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 

ΗΜΕΡΙΔΑ  ΛΑΜΙΑΣ : Πρόληψη Νεφρικής Ανεπάρκειας - Δωρεά οργάνων 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών σε 
συνεργασία με τοv συλλογο Νεφροπαθών Α-
χαΐας πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία στις 
20/05/2007, σε μια κατάμεστη αίθουσα συνε-
δριών του ξενοδοχείου Πάτρας PALACE, 
ημερίδα με θέμα: Περιτοναϊκή κάθαρση.  
H ημερίδα αυτή έχει ιδιαίτερη  σημασία τόσο 
για την ιδία την θεματολογία της όσο και για 
το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα 
τη πρωτεύουσα της Πελοποννήσου. 
Την ημερίδα τίμησαν με τη παρουσία τους οι 
εκπρόσωποι της εκκλησίας, του Δήμου Πατραί-
ων, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας, ο 
Καθηγητής Παθολογίας- Νεφρολογίας και πρώ-
ην πρόεδρος του ΕΟΜ κος Βλαχογιάννης Ιωάν-
νης ο οποίος συνέβαλε με τις απαντήσεις του 
σε ερωτήματα που ετέθησαν από τους συμμε-
τέχοντες. 
Στην ημερίδα μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν  
πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων 
συλλόγων νεφροπαθών όπως της Θεσσαλονί-
κης, Κρήτης, Άρτας, Ιωαννίνων, του Πανελλή-
νιου Συνδέσμου Νεφροπαθών.  
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων 
εκ Νεφρού συμμετείχε με σημαντική  αντιπρο-
σώπευση του Διοικητικού Συμβουλίου και με-
λών του. Παρέστησαν επίσης και πολλοί ασθε-

νείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πε-
ριτοναϊκή κάθαρση και αρκετοί μεταμοσχευμέ-
νοι. 
Στην Ημερίδα αναπτυχθήκαν τα παρακάτω θέ-
ματα από τους αντίστοιχους έγκριτους επιστή-
μονες: 
Περιτοναϊκός Καθετήρας: Ενημέρωση, 
Επιλογή, Τοποθέτηση με εισηγητή τον κ. 
Φουρτούνα Κωνσταντίνο, Νεφρολόγο Επι-
μελητή Α’ Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου.   
Εξελίξεις - Σύγχρονες μορφές διαλυμά-
των με εισηγητή τον κ. Ανδρόνικο Αιμίλιο, 
Νεφρολόγο Επιμελητής Α’ Νοσοκομείου Χατζη-
κώστα Ιωαννίνων. 
Αυτοματοποιημένη Περιτοναϊκή Κάθαρση 
με εισηγητή τον κ. Χαρδαλιά Ανδρέα προϊ-
στάμενο μονάδας περιτοναϊκής Νοσοκομείου 
Ρίου. 
Περιποίηση καθετήρα Προσαρμογή στη 
καθημερινότητα, κολύμβηση με εισηγήτρι-
α την κα Κωστενίδου Μαγδαλινή, Προϊστα-
μένη μονάδας ΣΦΟΠΕΚ Νοσοκομείου Αμαλίας 
Φλέμινγκ. 
Αιμοκάθαρση - περιτοναϊκή κάθαρση εί-
ναι ισοδύναμες μέθοδοι με εισηγήτρια την 
κα Σαββιδάκη Ειρήνη, Νεφρολόγο Επιμελή-
τρια Α’ Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου.  

Ο πάντα δραστήριος Σύλλογος των  Νεφροπα-
θών Ν. Φθιώτιδας πραγματοποίησε μια πολύ 
επιτυχημένη και επίκαιρη ημερίδα στο Εργατι-
κό κέντρο Λάμιας στις 03/06/2007. 
H ημερίδα αυτή συγκέντρωσε το ενδιαφέρον 
της τοπικής κοινωνίας της Φθιώτιδας και πραγ-
ματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Λα-
μιαίων και του Ιατρικού συλλόγου Φθιώτιδος.  
Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους 
εκπρόσωποι της εκκλησίας, οι Βουλευτές του 
Νομού κ. Καλιώρας Ηλίας της Ν.Δ. και ο κ. Πα-
παδήμας Λάμπρος του ΠΑΣΟΚ, εκπρόσωπος 
της Στρατιωτικής Διοίκησης της περιοχής. Χαι-
ρετισμό απέστειλε και ο Υφυπουργός Υγειάς 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γιαννόπουλος 
Αθανάσιος. Στην ημερίδα  μεταξύ άλλων παρα-
βρέθηκαν και απήφθηναν σύντομο χαιρετισμό 
η πρόεδρος της ΠΟΝ κα Χρυσικοπούλου Παρα-
σκευή και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλό-
γου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού κ. Σβάρ-
νας Χρήστος. Η Ημερίδα περιλάμβανε δυο πο-
λύ ενδιαφέρουσες θεματικές ενότητες : 
1) ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ   

Αίτια χρονικής ανεπάρκειας: εισηγητής Νι-
κολοδημοπούλου Μαρία, Νεφρολόγος Επιμε-
λητής Β’ Μονάδας τεχνικού νεφρού νοσοκομεί-
ου Λαμίας.  
Πρόληψη  χρόνιας νεφρικής ανεπάρκει-
ας: εισηγητής Παππάς Κωνσταντίνος, Νεφρο-
λόγος Επιμελητής Β’ Μονάδας τεχνικού νε-
φρού νοσοκομείου Λαμίας. 
Αντιμετώπιση χρόνιας νεφρικής ανεπάρ-
κειας: εισηγητής Λιάσκος Σπύρος, Νεφρολό-
γος Επιμελητής Β’ Μονάδας τεχνικού νεφρού 
νοσοκομείου Λαμίας. 
2) ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ  
Διαχείριση πτωματικού δοτή: εισηγητής 
Κυριαζόπουλος Γεώργιος, Παθολόγος  Επιμελη-
τή Β’ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Νοσοκο-
μείου Λαμίας. 
Από τη δωρεά στη ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ο ρό-
λος του ΕΟΜ: εισηγήτρια Γόμπου Αθηνά, Νε-
φρολόγος Εκπρόσωπος ΕΟΜ. 
Συντονιστής των ομιλητών της ημερίδας ήταν  
ο κ. Χαντζής Κωνσταντίνος Πρόεδρος του 
Ιατρικού συλλόγου Φθιώτιδος. 
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Από αυτό το τεύχος αρχίζει η κωδικοποιημένη δημοσίευση των δικαιωμάτων των νεφροπαθών  
μεταμοσχευμένων που θα ολοκληρωθεί στα επόμενα τεύχη μας και θα αποτελέσει ένα σημαντικό 
οδηγό - εργαλείο για κάθε νεφροπαθή μεταμοσχευμένο. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ  

ΜΕΡΟΣ Α’ 

1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑ-
ΤΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ  
(αιμοκαθαρομένων και μεταμοσχευμένων)  
που παρέχεται από τη Διεύθυνση Υγιεινής των 
κατά τόπους Νομαρχιών, ανά τρίμηνο στο Ν. 
Αττικής και ανά δίμηνο στην επαρχία.  
 
Το διατροφικό επίδομα από 01/01/2007 ανέρ-
χεται στα 266.00 € μηνιαίως. 
 
Θεσμικό πλαίσιο:  
α) Υπ. Απόφαση Α2γ/5014/19-7-82, β) ΦΕΚ 
1353/τ.8/7-11-2000.  
 
Δικαιολογητικά:  
α) Για τους μεταμοσχευμένους γνωμάτευση ή 
βεβαίωση ιατρού Νεφρολόγου από Κρατικό 
Νοσοκομείο πρωτότυπη, στην οποία θα ανα-
φέρεται η νόσος, θεωρημένη από τον Διοικητι-
κό Διευθυντή του Νοσοκομείου.  
Για τους αιμοκαθαρόμενους βεβαίωση αιμοκά-
θαρσης πρωτότυπη.  
 
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  
 
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/85 θεωρη-
μένη από το αστυνομικό τμήμα για το γνήσιο 
της υπογραφής, όπου ο δικαιούχος θα δηλώνει 
ότι:  
Δεν λαμβάνει επίδομα από άλλον φορέα  
Τον ασφαλιστικό του φορέα και εάν είναι 
άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένος.  
Την μόνιμη κατοικία του.  
 
Τον αντιπρόσωπό, του ο οποίος σε περίπτωση 
αδυναμίας του δικαιούχου να εισπράττει το 
επίδομα.  
 
δ) Δύο φωτογραφίες.  
 
ε) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 
 
στ) Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας. 
ζ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του 
αντιπροσώπου (εάν έχει ορισθεί).  

η) Υπεύθυνη δήλωση του αντιπροσώπου, θε-
ωρηì ένη από Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο 
της υπογραφής όπου θα δηλώνει ότι, θα ει-
σπράττει το επίδομα, θα το παραδίδει στον 
νεφροπαθή και ότι θα ενημερώνει την υπηρε-
σία για κάθε μεταβολή. 
 
θ) Αίτηση του δικαιούχου. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μεταμοσχευμένοι που λαμβά-
νουν το επίδομα μέσω τραπεζικών λογαρια-
σμών δύο φορές το χρόνο (Ιανουάριο και Ιού-
λιο) πρέπει να προσκομίζουν στη Διεύθυνση 
Υγιεινής, βεβαίωση παρακολούθησης από ΤΟ 
αρμόδιο Νοσοκομείο. Σε διαφορετική περίπτω-
ση ο φορέας καταβολής, έχει το δικαίωμα δια-
κοπής του επιδόματος.  
Επίσης το επίδομα δεν θα καταβάλλεται για το 
χρονικό διάστημα που ο δικαιούχος απουσιάζει 
εκτός Ελλάδος, περισσότερο από 3 μήνες. 
Έναρξη δικαιώματος καταβολής του διατροφι-
κού, θεωρείται η ημερομηνία εγγραφής του 
δικαιούχου στους ειδικούς καταλόγους των 
αρμοδίων υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη-
σης όπου υπάγονται οι ασθενείς.  
Αντίθετα οι αιμοκαθαρόμενοl δεν υποχρεού-
νται σε κάτι ανάλογο.  
 
2. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2.400 €        
 
Η έκπτωση χορηγείτε με την εκκαθάριση της 
φορολογικής δήλωσης. 
 
Προϋπόθεση: Αναπηρία άνω του 67% 
Θεσμικό πλαίσιο:  
 
Ν. 2238/1994, άρθρο 8, παράγρ. 2. που ανα-
θεωρήθηκε με τον Ν. 3522/06 άρθρο 2. παρ 
1, ΦΕΚ 276/22-12-2006. 
Δικαιολογητικά:  
Γνωμάτευση Α' βάθμιας Υγειονομικής  Επιτρο-
πής ή βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου. 
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3. ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΜΕΧΡΙ 
ΚΑΙ 50%  
ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ,  
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
 ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ.  
 
Θεσμικό πλαίσιο:  
 
α) Π.Δ. 410/95 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώ-
δικας)  
 
β) Ν. 3463/8-6-2006 άρθρο 2002 παράγρ. 3.  
Σύμφωνα με το Νόμο αυτό, επιτρέπεται στους 
δήμους να παρέχουν την έκπτωση από τα δη-
μοτικά τέλη, στους δημότες των προαναφερό-
μενων κατηγοριών, ύστερα από απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται 
ομόφωνα από τα μέλη του.  
 
Δικαιολογητικά : 
 
α) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης  
 
β) Λογαριασμός της ΔΕΗ  
 
γ) Βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται η κα-
τηγορία στην οποία ανήκει ο δικαιούχος ή βι-
βλιάριο απορίας για τους απόρους.  
Για την ενημέρωσή του ο ενδιαφερόμενος, ως 
προς την εφαρμογή της σχετικής διάταξης από 
τον δήμο της περιοχής του, πρέπει να απευθύ-
νεται στα αρμόδια δημοτικά γραφεία της περι-
οχής του.  
 
4. ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΟΝΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 1.000 ΜΟ-
ΝΑΔΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ  
 
Θεσμικό πλαίσιο :  
 
ΦΕΚ Αρ. φύλλου, τεύχος 2, Ν. 874/12-7-2002, 
άρθρο 6, παράγρ. 11.  
 
Δικαιολογητικά:  
 
α) Ο αριθμός της τηλεφωνικής γραμμής να 
είναι στο όνομα του δικαιούχου.  
 
β) Αίτηση προς τον ΟΤΕ.  
 
γ) Η προσκόμιση του ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΑΣΘΕΝΗ (το οποίο, όπως έχει προαναφερθεί, 
παρέχεται σε όλους τους νεφροπαθείς από την 
Υπηρεσία Συντονισμού και Ελέγχου «ΥΣΕ» που 
εδρεύει στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο 

Αθηνών «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ή πιστο-
ποιητικό Δημόσιου Νοσοκομείου.  
 
δ) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότη-
τας.  
 
ε) Επίσης όσοι προστατεύουν έμμεσα δικαιού-
χους (ανήλικα τέκνα με νεφροπάθεια) θα πρέ-
πει να προσκομίσουν έγγραφο με το οποίο να 
αποδεικνύεται η επιμέλεια του τέκνου από τον 
έχοντα την μέριμνα, ο οποίος και δικαιούται 
την έκπτωση.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εντός του πρώτου διμήνου κάθε 
ημερολογιακού έτους, πρέπει να κατατίθεται 
στον ΟΤΕ πιστοποιητικό οικογενειακής κατά-
στασης. Σε διαφορετική περίπτωση ο ΟΤΕ έχει 
το δικαίωμα να κάνει διακοπή της παροχής δω-
ρεάν χρόνου ομιλίας.  
 
5. ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΗΣΗ INTERNET ΑΞΙΑΣ 16 
ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ.  
 
Θεσμικό πλαίσιο:  
Εγκύκλιος 867/330/12-9-03 απόφαση της Ε-
θνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ-
δρομείων.  
 
Δικαιολογητικά:  
 
α) Ο αριθμός της τηλεφωνικής γραμμής να 
είναι στο όνομα του δικαιούχου.4 
β) Αίτηση προς τον ΟΤΕ. 
γ) Η προσκόμιση του ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΑΣΘΕΝΗ (το οποίο, όπως έχει προαναφερθεί, 
παρέχεται σε όλους τους νεφροπαθείς από την 
Υπηρεσία Συντονισμού και Ελέγχου «ΥΣΕ» 
που εδρεύει στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ή πιστοποιητικό 
Δημόσιου Νοσοκομείου.  
δ) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότη-
τας. 
ε) Επίσης όσοι προστατεύουν έμμεσα δικαιού-
χους (ανήλικα τέκνα με νεφροπάθεια) θα πρέ-
πει να προσκομίσουν έγγραφο με το οποίο να 
αποδεικνύεται η επιμέλεια του τέκνου από τον 
έχοντα την μέριμνα, ο οποίος και δικαιούται 
την έκπτωση. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εντός του πρώτου διμήνου κάθε 
ημερολογιακού έτους, πρέπει να κατατίθεται 
στον ΟΤΕ πιστοποιητικό οικογενειακής κατά-
στασης. Σε διαφορετική περίπτωση ο ΟΤΕ έχει 
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το δικαίωμα να κάνει διακοπή της παροχής 
δωρεάν χρόνου ομιλίας. 
 
6. ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
ΑΝΕΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΡ-
ΤΗΤΩΣ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ.  
 
Στο συνταγολόγιο ο γιατρός θα πρέπει 
να σημειώνει υποχρεωτικά την ένδειξη 
χωρίς συμμετοχή, χρόνια πάθηση.  
 
Θεσμικό πλαίσιο:  
 
α) 7/01κ/1144/21-12-90, παράγρ. 2, Υπουρ-
γική Απόφαση Υπουργ. Υγείας 
 
β) Εγκύκλιος (ΚΑ 555/99/30-4-92, Υπουργική 
Απόφαση Υπουργ. Υγείας. 
 
γ) ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Γ55/292/4-2-2000.  
Οι ασφαλισμένοι του Οίκου Ναύτου που 
έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση οποιουδή-
ποτε οργάνου, δικαιούνται να προμηθεύονται 
χωρίς συμμετοχή τα φάρμακα με την αρ. 
2412 1/37/94/16-1-95.  
 
Σχετικές αποφάσεις:  
α) 2412 1/4393 απόφ. ΓΕΝ.  
 
β) 26384/27-10-1993 εγκύκλιος Οίκου 
Ναύτου.  
 
γ) 2412 1/37194/16-1-95.  
 
7. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛ. ΑΣΘΕΝΕΙ-
Α(ΕΚΑΑ)  
 
Για όλους τους πολίτες στα πλαίσια του κοινο-
τικού προγράμματος FISCALIS (ανταλλαγή 
υπαλλήλων των φορολογικών διοικήσεων) η 
οποία τέθηκε σε ισχύ από 1-6-04. Στην κάρτα 
αυτή δηλώνεται η ευρωπαϊκή ιθαγένεια και 
παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των εξόδων 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τον α-
σφαλιστικό φορέα του εργαζομένου κατά τη 
διάρκεια της προσωρινής του παραμονής για 
τουρισμό, εργασία ή σπουδές, σε κράτος μέ-
λος της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης καθώς επίσης 
και στη Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτεστάιν και 
Ελβετία. Ισχύει για όσα ταξίδια πραγματοποι-
ηθούν μέχρι και τη λήξη της και αντικαθιστά 
τα έντυπα Ε111 και Ε128.  
 

8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑ-
ΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΕΚ) ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΞΑΓΓΕΛΕΤΑΙ 
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ. 
 

Το Πρόγραμμα Επιδότησης Ενοικίου για το 
έτος 2007 ξεκινάει στις 2.07.2007 και λήγει 
στις 15.12.2007. 
Οι παλαιοί δικαιούχοι λαμβάνουν οδηγίες 
για την κατάθεση των αιτήσεων τους ταχυ-
δρομικώς. 
Οι νέοι δικαιούχοι που κατοικούν στους Νο-
μούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας και Ηρα-
κλείου, θα υποβάλλουν την αίτηση τους μόνο 
στα ΚΕΠ της περιοχής τους. 
Οι νέοι δικαιούχοι που κατοικούν στους υ-
πόλοιπους Νομούς της Χώρας μπορούν να 
προμηθεύονται και να υποβάλλουν την αίτηση 
τους, είτε στα ΚΕΠ της περιοχής τους, είτε 
στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και τα Περι-
φερειακά Γραφεία του Οργανισμού 
 
Το ποσό της επιδότησης είναι ανάλογο με την 
οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Στο 
πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν εργα-
τοϋπάλληλοι που κατοικούν και εργάζονται 
στην Ελλάδα εφόσον είναι ασφαλισμένοι σε 
Οργανισμό κύριας ασφάλισης μισθωτών, που 
καταβάλλουν εισφορές υπέρ ΟΕΚ και που κα-
λύπτουν τις βασικές ασφαλιστικές προϋποθέ-
σεις για στεγαστική συνδρομή από τον ΟΕΚ 
καθώς και συνταξιούχοι Οργανισμών κύριας 
ασφάλισης μισθωτών, που έχουν καταβάλλει 
ως εργαζόμενοι εισφορές υπέρ ΟΕΚ και που 
θα πρέπει:  
 
α) Να μίσθωναν κατοικία το προηγούμενο 
έτος και να μην έχουν οι ίδιοι ή τα προστα-
τευμένα μέλη τους, περιουσιακά στοιχεία που 
να τους εξασφαλίζουν τη στέγασή τους,  
 
β) Να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή τα προστα-
τευμένα μέλη τους, δάνειο ή κατοικία από τον 
Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ή στεγαστικό 
δάνειο από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βάσει του Ν.Δ. 
1138/72,  
 
γ) Το ετήσιο καθαρό εισόδημα να μην υπερ-
βαίνει τις 11.500 € ~ για τον άγαμο ή τον α-
νάπηρο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω 
(μεμονωμένο άτομο) και το οποίο προσαυξά-
νεται κατά 2.000 € ~ ανάλογα με τον αριθμό  
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των προστατευμένων μελών. Οι δικαιούχοι 
που έχουν επιδοτηθεί τα προηγούμενα χρόνια, 
υποβάλλουν νέα αίτηση μέσα στη συγκεκριμέ-
νη προθεσμία. Η κατάθεση των αιτήσεων συ-
νοδευμένων από τα απαραίτητα δικαιολογητι-
κά, πραγματοποιείται στα γραφεία του ΟΕΚ ή 
στα κατά τόπους Κέντρα εξυπηρέτησης Πολι-
τών (ΚΕΠ). Οι εγκρίσεις και η παροχή επιδοτή-
σεων, δίδονται αποκλειστικά από τις υπηρεσίες 
του ΟΕΚ με αποστολή προσωπικών επιταγών 
ταχυπληρωμής.  
 
δ) Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ του δικ/χου ή 
προστατευόμενου μέλους του αποδεικνύεται 
με: α) Γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επι-
τροπής του ασφαλιστικού φορέα του δικ/χου, 
όταν πρόκειται για τον ίδιο ή β) Απόφαση από 
αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή είτε μία οριστι-
κή είτε δύο προσωρινές αποφάσεις, όταν πρό-
κειται για προστατευόμενο μέλος, πλην των 
περιπτώσεων των προστατευομένων παιδιών 
και των τυφλών, για τους οποίους απαιτείται 
μία απόφαση. 
 
Δικαιολογητικά:  
 
α) Αίτηση -Δήλωση (ειδικό έντυπο). 
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
γ) Βεβαίωση ημερομισθίων από τον Ασφαλι-
στικό φορέα ή απόφαση συνταξιοδότησης.  
δ) Υπεύθυνη δήλωση.  
ε) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης και 
έντυπο Ε9.   
στ) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας δικαι-
ούχου. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
απευθύνεστε στα τοπικά γραφεία του Οργανι-
σμού Εργατικής Κατοικίας και στα Κ.Ε.Π.  
 
9. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΔΕΙΑ 6 ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ. 
 
Δικαίωμα επιπρόσθετης άδειας 6 ημερών με 
αποδοχές για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέ-
ον της κανονικής αδείας έχουν τα εργαζόμενα 
άτομα μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου  - 
ΝΠΔΔ - ΟΤΑ με αναπηρία 50% τουλάχιστον.  
 
Θεσμικό πλαίσιο :  
 
Ν. 2683/99 άρθρο 50 παρ. 3 περ. 
 

10. Χορήγηση Δελτίου Κοινωνικού 
Τουρισμού (για επιδοτούμενες 
7ήμερες διακοπές ) 
Φορέας: Οργανισμός Εργατικής Εστίας  
Θεσμικό Πλαίσιο: Ν. 678/77, Ν 2224/94 άρθρο 
20, και σχετικές αποφάσεις Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.  
Χρόνος ισχύος της παροχής: Ετήσια.  
Προϋποθέσεις: Αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη 
του 67% (ανεξαρτήτως καταβολής εισφοράς 
υπέρ του Ο.Ε.Ε.)  και μη λήψη της παροχής 
αυτής από Ο.Γ.Α. ή Ε.Ο.Τ. κατά το αυτό έτος.  
Δικαιολογητικά:  
1) Για τους ανασφάλιστους του Οργανισμού. 
Α) Γνωμάτευση Α'βάθμιων ή Β'βάθμιων Υγειο-
νομικών Επιτροπών ΝΑ ή άλλων Επιτροπών 
Ασφαλιστικών Φορέων ή Ειδικών Διαγνωστι-
κών Κέντρων ή Μονάδων του ΕΣΥ, οι οποίες ι. 
προσδιορίζουν νόσους που επιφέρουν αναπη-
ρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%, Β) Αστυνομι-
κή ταυτότητα, Γ) Πρωτότυπο και αντίγραφο 
εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας (και των 
δύο συζύγων όσων έχουν αυτοτελές δικαίωμα 
λήψης των παροχών). 
2) Για τους ασφαλισμένους στον Οργανισμό.  
Α) Βιβλιάριο ασθενείας ατομικό και οικογενεια-
κό θεωρημένο, Β) Αστυνομική ταυτότητα,  
Γ) Γνωματεύσεις Α'βάθμιων ή Β'βάθμιων Υγει-
ονοì ικών Επιτροπών ΝΑ ή άλλων Επιτροπών 
Ασφαλιστικών Φορέων ή Ειδικών Διαγνωστι-
κών Κέντρων η Μονάδων του ΕΣΥ από τις ο-
ποίες προκύψουν παθήσεις που επιφέρουν α-
ναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%, Δ) Πρω-
τότυπο και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώ-
ματος εφορίας (και των δύο συζύγων, όσων 
έχουν αυτοτελές δικαίωμα λήψης των παρο-
χών).  
Διαδικασία:  
Διενεργείται απογραφή των δικαιούχων σε η-
μερομηνίες που ορίζονται με αλφαβητική σει-
ρά, των επωνύμων τους και στη συνέχεια χο-
ρηγούνται τα Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού 
και οι κατάλογοι με τα συμβεβλημένα τουρι-
στικά καταλύματα.  Για την διευκόλυνση των 
μελών μας ο ΟΕΚ μας παραχωρεί υπάλληλο 
που πραγματοποιεί την απογραφή και διανομή 
στα γραφεία μας σε ημερομηνία που ανακοι-
νώνουμε. 
Παρατηρήσεις: 
Τα άτομα με αναπηρία δικαιούνται Δελτίων 
Κοινωνικού Τουρισμού και για τον συνοδό 
τους, εφόσον υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας 
που προκύπτει από σχετικά παραστατικά. 
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Στις 3 και 4 Απριλίου 2007 μέσα στη Μεγά-
λη εβδομάδα στα γραφεία μας Ναυάρχου Βό-
τση 21 στα κάτω Πατήσια, έγινε η απογράφη 
και η διανομή των δελτίων του κοινωνικού 
τουρισμού για το 2007 από υπαλλήλους της 
εργατικής εστίας. Συνολικά προσήλθαν και 
έλαβαν δελτία κοινωνικού τουρισμού 140 μέλη 
μας. Εάν η ενημέρωση από την Εργατική Εστία 
ήταν πιο έγκαιρη και η διανομή γινόταν σε 
άλλες ημερομηνίες θα μπορούσαμε να εξυπη-
ρετήσουμε  πολύ περισσότερα μέλη. Η εμπει-
ρία μας αυτή θα αξιοποιηθεί έτσι ώστε το 2008 
να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. 

  
Στις 20/04/2007 αντιπροσωπεία του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου 
Μεταμοσχευθέντων εκ νεφρού επισκέφθηκε 
τον διοικητή του νοσοκομείου Ευαγγελισμός κ. 
Μιχάλη Τούμπη, με σκοπό την εξεύρεση λύσε-
ων στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μονά-
δα μεταμοσχεύσεων. 
Στη συνάντηση μας με τον κύριο Διοικητή πα-
ρέστησαν και οι κύριοι Δρακόπουλος Σπυρί-
δων, Διευθυντής της μονάδας μεταμόσχευσης 
και Χαντζηκωνσταντίνου Βασίλειος Δ/ντής Νε-
φρολογικού τμήματος.  
Στη συνάντηση μας αυτή εκφράσαμε την ακό-
λουθη διαμαρτυρία μας στο Διοικητή του Ευ-
αγγελισμού για την κατάσταση στη μεταμό-
σχευση:  
Μείωση του επιστημονικού προσωπικού σε χει-
ρούργους υστέρα από την αποχώρηση 2 επι-
κουρικών χειρούργων και την ολοκλήρωση της 
σύμβασης τους. Στη μονάδα σήμερα υπάρχουν 
2 μεταμοσχευτές και αδυνατούν να εκτελέ-
σουν τα καθηκοντά τους. 
Το μεταμοσχευτικό κέντρο του Ευαγγελισμού 
παρ’ ότι είναι θεσμοθετημένο από τον ΕΟΜ ως 
τέτοιο, δεν έχει την αυτοτέλεια του και χαρα-
κτηρίζεται ως διατομεακή κλινική. 
Η μονάδα σήμερα είναι διασπασμένη σε 2 μέ-
ρη εκ των οποίων 4 κρεβάτια  είναι στη μονά-
δα στο ισόγειο του παλαιού  κτηρίου και αλλά 
4 φιλοξενούνται στη γυναικολογική κλινική του 
κτηρίου Πατέρα του 4ου ορόφου. 
Το γραφείο των Ιατρών της μεταμόσχευσης 
είναι ένα γραφείο περίπου 6 τετρ.μετρ. στο 
οποίο στοιβάζονται οι γιατροί της μεταμόσχευ-
σης και τα αποδυτήρια του νοσηλευτικού προ- 
σωπικού της μονάδας. 
Οι μεταμοσχευμένοι πληρώνουν για κάποιες 
εξετάσεις στο νοσοκομείο όπως της  

 
παραθορμόνης κλπ. 
Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης 
προτείναμε τις παρακάτω  λύσεις: 
1) Το μεταμοσχευτικό κέντρο Ευαγγελισμός 
να μπει στον κανονισμό του νοσοκομείου, 2) 
Να προσληφθούν άμεσα 2 επικουρικοί χει-
ρουργοί για να είναι δυνατόν να λειτουργήσει 
η μονάδα. επικαλούμενοι την δέσμευση του 
Υφυπουργού κ. Γιαννόπουλου Αθανάσιου ότι 
το μεταμοσχευτικο κέντρο του Ευαγγελισμού 
έπρεπε να γίνει αυτοτελές.  
3) Να ενοποιηθεί η μονάδα της μεταμόσχευ-
σης και να επεκταθεί.  
4) Να ληφθούν ΑΜΕΣΑ μετρά ώστε το γρα-
φείο των γιατρών και των συντονιστών να πά-
ψει να είναι στη κατάσταση που είναι σήμερα 
και να βρεθεί άλλος χώρος για αποδυτήρια 
κλπ. 
5) Να καταργηθεί η επιβάρυνση που πληρώ-
νουν οι μεταμοσχευμένοι για κάποιες εξετάσεις 
όπως της παραθορμόνης κλπ. 
Ο διοικητής δεσμεύθηκε ότι άμεσα θα προσ-
ληφθούν 2 επικουρικοί χειρουργοί για τη μο-
νάδα, ήδη από τις 15/06/2007 τοποθετήθηκε 
ένας επικουρικός χειρουργός με ανανέωση 
της σύμβασης του για ένα χρόνο. 
Για την αυτοτέλεια της μονάδας είναι στους 
σχεδιασμούς του νοσοκομείου και θα περιληφ-
θεί στο κανονισμό του νοσοκομείου που θα 
ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο. Όταν ολοκληρωθεί 
η νέα πτέρυγα θα φροντίσουμε να ενιαιοποιή-
σουμε τη μονάδα μεταμόσχευσης. 
Οι μεταμοσχευμένοι δεν θα επιβαρύνονται με 
τα έξοδα εξετάσεων και θα εξηπερετούνται μέ-
σω της μεταμόσχευσης και με προτεραιότητα 
στο γραφείο κίνησης. 

  
Το Διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου μας 
έγκαιρα πρόβαλε το από ετών δίκαιο αιτημά 
μας να συμπεριληφθούν και οι μεταμοσχευμέ-
νοι όπως όλοι οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου 
στις ευεργετικές διατάξεις της απαλλαγής από 
τα τέλη ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας 
για αγορά ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου έως τα 
1650 κυβικά εκατοστά. 
Αποστείλαμε το σχετικό αίτημα μας πρώτα στο 
Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ.  Αλο-
γοσκούφη Γεώργιο στις 14/05/2007 με αριθ. 
πρωτ. 219 και στη συνέχεια στις 17/05/07 με 
αριθ. Πρωτ. _ στον Υφυπουργό Οικονομίας και 
Οικονομικών κ. Αντώνη Μπέζα ζητώντας πα-
ράλληλα και συνάντηση. 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ Δ.Σ. 
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Η επιστολή μας προς το υπουργείο Οικονομίας 
και Οικονομικών  ήταν η παρακάτω: 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Οι Μεταμοσχευμένοι εκ νεφρού είμαστε μια 
κατηγορία ατόμων με ειδικές ανάγκες και παρ’ 
ότι έχουμε υποβληθεί σε μεταμόσχευση είμα-
στε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού 
σταδίου το όργανο που έχει μεταμοσχευθεί 
έχει μια ορισμένη διάρκεια ζωής που διαφέρει 
για κάθε μεταμοσχευμένο. Η χρόνια νεφρική 
ανεπάρκεια τελικού σταδίου είναι μια χρόνια 
πάθηση, μη αναστρέψιμη, συνεχώς επιδεινού-
μενη με πολλές παρενέργειες και μικρό προσ-
δόκιμο χρόνο επιβίωσης. Ο Νεφροπαθής τελι-
κού σταδίου είναι ο ασθενής του οποίου η νε-
φρική λειτουργία έχει εκπέσει σε τέτοιο βαθμό 
που να χρειάζεται τεχνητή υποστήριξη για να 
κρατηθεί στην ζωή. Υπάρχουν τρεις τρόποι α-
ντιμετωπίσεως της νόσου: η αιμοκάθαρση, η 
περιτοναϊκή κάθαρση και τέλος η μεταμόσχευ-
ση νεφρού. Τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν όλοι οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου ανε-
ξάρτητα από το τρόπο αντιμετωπίσεως του 
προβλήματος τους είναι συνεχή, πολλά και 
ποικίλα. Οι μεταμοσχευμένοι βρίσκονται σε 
καλλίτερη κατάσταση από τους ασθενείς που 
υποβάλλονται σε  αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή 
κάθαρση, αλλά δεν παύουν να αντιμετωπίζουν 
πάρα πολλά προβλήματα. Είναι υποχρεωμένοι 
να παίρνουν ισχυρά ανοσοκατασταλτικά φάρ-
μακα για όλη τους τη ζωή και να υποβάλλονται 
σε ιατρικές εξετάσεις ανά δίμηνο στα μεταμο-
σχευτικά κέντρα της χώρας μας. Η ισχυρή και 
συνεχής φαρμακευτική αγωγή επιβαρύνει με 
τη πάροδο του χρόνου την κατάσταση της υ-
γειάς των μεταμοσχευμένων. Το υφιστάμενο 
νομικό πλαίσιο που απαρτίζεται από τους πιο 
κάτω νόμους 490/1976, άρθρο 16 του Ν. 
1798/ 88, άρθρο 23 Ν. 1882/ 90, 
Γ4α/φ15/1078/90, Αρ.13 Ν. 2682/99, παρ. 6 
άρθρο 16 Ν. 2753/ 99 άρθρο 34 Ν. 1731/ 87, 
απαλλάσσει τους πάσχοντες από νεφρική ανε-
πάρκεια τελικού σταδίου από τα τέλη κυκλο-
φορίας Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων έως τα 
1650 cc  εφ όρου ζωής και από τα τέλη ταξινό-
μησης στη εισαγωγή νέου ΙΧ επιβατικού αυτο-
κινήτου έως τα 1650 cc. Οι αρμόδιες υπηρεσί-
ες  των Δ.Ο.Υ και των Τελωνείων ερμηνεύουν 
περιορισμένα και λανθασμένα τις πιο πάνω νο-
μικές διατάξεις, με αποτέλεσμα να εξαιρούνται 
οι μεταμοσχευμένοι οι οποίοι όπως αποδείξαμε 
είμαστε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελι-

κού σταδίου.  Κύριε Υπουργέ κάνουμε έκλυση 
στη ευαισθησία σας και σας παρακαλούμε α-
φού λάβετε υπ’ όψιν τα παραπάνω, να  προ-
βείτε σε διόρθωση της αδικίας που γίνεται σε 
βάρος των μεταμοσχευμένων. Η επίλυση αυ-
τού του προβλήματος θα ανακουφίσει σημα-
ντικά τους μεταμοσχευμένους και ιδιαιτέρα ε-
κείνους που αντιμετωπίζουν έντονα οικονομικά 
προβλήματα. 

Αθήνα 10/05/2007         
Μετά τιμής, 
Το Διοικητικό Συμβούλιο        
Πράγματι η συνάντηση μας πραγματοποιήθηκε 
στις 24/05/2007 στο Υπουργείο με τον Υφυ-
πουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνη  
Μπέζα. Είχαμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε 
το κ. Υφυπουργό και με στοιχειά ότι πρόκειται 
περί μιας κραυγαλέας παράληψης της πολιτείας 
για τους μεταμοσχευμένους. 
Ο κύριος Υφυπουργός με πολύ ευγένεια και 
ευαισθησία κατανόησε το πρόβλημα μας και 
προς τιμή του απεδέχθη το δίκαιο αίτημα μας 
και το συμπεριέλαβε σε τροπολογία  του αρχι-
κού νομοσχεδίου που αναμορφώνει τον Εθνικό 
Τελωνειακό Κώδικα και άλλων διατάξεων, που 
κατετέθη στις 07/06/2007 απαλλάσσοντας 
τους μεταμοσχευμένους από τα τέλη ταξινόμη-
σης στη αγορά Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου 
έως τα 1650 cc.  
Στις 18/06/2007 Ψηφίστηκε από το ελ-
ληνικό κοινοβούλιο  και έγινε νομός του 
κράτους. 
Για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας 
Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου έως τα 1650 cc 
εφ όρου ζωής, έχουμε την ενημέρωση ότι θα 
αντιμετωπιστεί από την τροποποίηση των αρ-
χικών διατάξεων των άρθρων 16 του Ν. 1798/ 
88 και 23  Ν. 1882/ 90.  
Όταν υπάρξουν νεότερα θα ενημερώσου-
με για αυτές τις αλλαγές. 
Στη προσπάθειας μας  αυτή, πολύτιμη επίσης 
ήταν και η συμβολή της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Νεφροπαθών που μέσα από τα υπο-
μνήματα της προς το Υπουργείο Οικονομίας 
και Οικονομικών συνέβαλλε στη επίλυση των 
αιτημάτων μας. 

  
Ενημέρωση κομμάτων της Βουλής για 

ΤΑ ΟΞΥΜΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  
ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ  

και την ανάγκη για την Τροποποίηση - 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ Δ.Σ. 
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Συμπλήρωση του  
ν. 2737/99. 

 
Στη βάσει των αποφάσεων για την ενημέρωση 
των κομμάτων του Ελληνικού κοινοβουλίου με 
τις θέσεις μας και την προβολή των αιτημάτων 
μας, πραγματοποιήσαμε συνάντηση στις 
31/05/2007 με το βουλευτή της Ν.Δ κ. Παπα-
γεωργίου Γεώργιο ως εκπρόσωπο του τομέα 
υγειάς του κόμματος. Στη συνάντηση αυτή 
του αναπτύξαμε τα αιτήματα μας για τα προ-
βλήματα που απασχολούν τους μεταμοσχευ-
μένους και του υποβάλαμε τις προτάσεις μας 
για την αναγκαιότητα τροποποίησης του 
Ν.2737/99. 
Ο κ. Παπαγεωργίου μας διαβεβαίωσε ότι όταν 
κατατεθεί το νομοσχέδιο από το υπουργείο 
Υγειάς θα κληθούμε να πούμε τη γνώμη μας 
ενώ το νομοσχέδιο θα κινείται στη κοινή συνι-
σταμένη των απόψεων των νεφροπαθών και 
των άλλων φορέων, επίσης βρήκε ενδιαφέ-
ρουσα την πρόταση μας για την τοποθέτηση 
περιπτέρου μας στο φεστιβάλ νεολαίας της 
Ο.Ν.Ε.Δ. για την προβολή της ιδέας δωρεάς 
οργάνων. Την ιδία μέρα επισκεφθήκαμε τον 
υπεύθυνο υγείας του Κ.Κ.Ε. κ. Χουρδάκη Χάρη 
και τον βουλευτή του Κ.Κ.Ε. κ. Κοσιώνη Πανα-
γιώτη. Τους ενημερώσαμε για τα προβλήματα 
των μεταμοσχευμένων και για τις προτάσεις 
μας περί της τροποποίησης και συμπλήρωσης 
του Ν. 2737. Από τις συζητήσεις που έγιναν 
δεσμεύθηκαν να κάνουν επερωτήσεις στη βου-
λή, επίσης απεδέχθησαν το αιτημά μας να μας 
παραχωρηθεί ένας χώρος περιπτέρου στο φε-
στιβάλ της Κ.Ν.Ε. για την προβολή της ιδέας 
δωρεάς οργάνων. 
Συνεχίζοντας τις επαφές μας συναντηθήκαμε 
στα γραφεία του Συνασπισμού της Ριζοσπαστι-
κής Αριστεράς στις 18/06/2007 με τον υπεύ-
θυνο του τομέα υγείας κ. Τόλλιο Ιωάννη. 
Με πολύ προσοχή κατεγράφησαν τα καθημερι-
νά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως μετα-
μοσχευμένοι, οι θέσεις μας για την τροποποίη-
ση και συμπλήρωση του Ν.2737. 
Σε γενικές γραμμές μας δηλώθηκε ότι ο συνα-
σπισμός συμμερίζεται τα προβλήματα μας και 
ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες για την ανάδει-
ξη και επίλυση τους, όπως επερωτήσεις φιλο-
ξενία άρθρων μας στη ΑΥΓΗ κλπ. Επίσης σε 
συνεννόηση μαζί τους είναι διατεθειμένοι να 
μας παραχωρήσουν ένα κιόσκι στο φεστιβάλ 
νεολαίας του Συνασπισμού για την προβολή 

της ιδέας δωρεάς οργάνων. Έχει ήδη ζητηθεί 
συνάντηση με τον υπεύθυνο του τομέα υγείας 
του ΠΑΣΟΚ κ. Χρήστο Πρωτόπαπα και έως το 
τέλος του μηνά θα έχει πραγματοποιηθεί. 

  
Συμμετείχαμε σε δυο ημερίδες που διοργάνω-
σαν ο σύλλογος Αχαΐας στην Πάτρα στις 
27/05/2007 με θέμα “Περιτοναϊκή Κάθαρση” 
αλλά και στη Λαμία όπου ο σύλλογος Φθιώτι-
δας οργάνωσε ημερίδα στις 03/06/2007 με θέ-
μα “Πρόληψη νεφρικής ανεπαρκείας – δωρεά 
οργάνων”. Συμμετείχαμε στα εγκαίνια των νέ-
ων γραφείων του Ε.Ο.Μ. στις 21 Ιουνίου. 
Στη σελίδες 5 - 6 υπάρχει αναλυτικότερη ενη-
μέρωση. 

  
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας  
βάσει του Ν. 3463 άρθρο 202 παρ. 3  ΦΕΚ 114 
στις 08/06/2006 απευθύνθηκε σε Δήμους του 
Λεκανοπεδίου και ζητά την εφαρμογή του για 
τους νεφροπαθείς μεταμοσχευμένους. 
Ο Νόμος αυτός  δίνει τη δυνατότητα στους 
Δήμους να αποφασίζουν με απόλυτη πλειοψη-
φία να μειώνουν τα δημοτικά τέλη μέχρι του 
50% σε άτομα που παρουσιάζουν αναπηρία 
άνω του 50% η σε οικογένειες αυτών εφ όσον 
διαμένουν μαζί. Καλούμε τα μέλη μας σε όλη 
την Ελλάδα να αξιοποιήσουν την δυνατότητα 
αυτή και να απευθυνθούν στους δήμους και 
τις  κοινότητες που διαμένουν και να ζητήσουν 
την μείωση των δημοτικών τελών έως το  
50%. 

  
Πραγματοποιήσαμε την Ετήσια Γενική Συνέ-
λευση μας στις 10/06/2007 όπου παρουσιά-
στηκαν τα πεπραγμένα του συλλόγου για το 
χρονικό διάστημα από 18/06/2006 έως 
10/06/2007. Η τροποποίηση και αναμόρφωση 
του καταστατικού μας δεν έγινε γιατί δεν υ-
πήρξε η από το άρθρο 17 του παλαιού κατα-
στατικού αυξημένη πλειοψηφία. Το διοικητικό 
συμβούλιο αποφάσισε η Καταστατική Συνέλευ-
ση να γίνει στις αρχές του επομένου έτους. 

  
Στις 15/06/2007 αποστείλαμε Επιστολή 
προς τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών 
και Πάσης Ελλάδος για ταχεία ανάρρωση και 
επιστροφή στα υψηλά ποιμενικά και θρησκευ-
τικά του καθήκοντα. 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ Δ.Σ. 
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Το καλοκαίρι έχει ήδη μπει για τα καλά και 
είναι θέμα χρόνου να κάνει την εμφάνισή του 
το πρώτο κύμα καύσωνα. Τις ιδιαίτερα ζεστές 
μέρες του καλοκαιριού είναι απαραίτητη η 
υιοθέτηση κάποιων αλλαγών σε θέματα δια-
τροφής που θα βοηθήσουν τον οργανισμό να 
προσαρμοστεί και να ανταπεξέλθει στις ιδιαί-
τερες αυτές συνθήκες. Γι’ αυτό λοιπόν: 

Πείτε όχι στα πολύ λιπαρά, πικάντικα 
και κατά κανόνα δύσπεπτα τρόφιμα. Το 
καλοκαίρι και ιδιαίτερα σε περιόδους πολύ 
υψηλών θερμοκρασιών επιλέξτε βραστά ή 
ψητά τρόφιμα και αποφύγετε τα τηγανητά 
φαγητά και αυτά με σάλτσα και πολύ λάδι. Οι 
επιλογές αυτές σας βοηθούν στην καλύτερη 
ρύθμιση της χοληστερόλης και των τριγλυκε-
ριδίων σας, ενώ συμβάλλουν και στην διατή-
ρηση του σωματικού βάρους στα φυσιολογι-
κά πλαίσια. Παράλληλα, προσπαθήστε να κα-
ταναλώνετε μικρά και συχνά γεύματα κατά 
τη διάρκεια της μέρας, διευκολύνοντας έτσι 
την πέψη και την απορρόφηση των τροφών, 
αλλά και την καλύτερη ρύθμιση του σακχά-
ρου.  
Επιλέξτε άφθονα λαχανικά και φρούτα 
σε κάθε γεύμα. Οι πλούσιες ή ωμές σαλάτες 
αποτελούν ιδανικό συνοδευτικό για κάθε πιά-
το. Τα καλοκαιρινά φρούτα αποτελούν πολύ 
καλή επιλογή για επιδόρπιο ή για ενδιάμεσο 
γεύμα, ενώ οι φυσικοί χυμοί είναι μια πολύ 
δροσιστική λύση για τις καυτές μέρες του κα-
λοκαιριού. Μην ξεχνάτε όμως ότι ορισμένα 
φρούτα, με κυριότερο το γκρέιπφρουτ μπο-
ρεί να αλληλεπιδράσει με τη φαρμακευτική 
αγωγή που λαμβάνεται και πρέπει να το απο-
φεύγετε. Επίσης, σε περίπτωση που αντιμε-
τωπίζετε πρόβλημα με τη ρύθμιση του καλίου 
στο αίμα σας καλό θα ήταν να συμβουλευτεί-
τε το διαιτολόγο σας, προκειμένου να σας 
καθοδηγήσει για τις καλύτερες επιλογές 
φρούτων και λαχανικών για την περίπτωσή 
σας.  
Πιείτε άφθονο νερό κατά τη διάρκεια 
της μέρας.  
Αυτήν την εποχή οι ανάγκες μας σε υγρά αυ-
ξάνονται σημαντικά. Ειδικά δε αν η εργασία 
σας είναι χειρονακτική και σε εξωτερικό περι-
βάλλον οι ανάγκες αυτές αυξάνουν κατακό-

ρυφα. Γι’ αυτό μην περιμένετε να αισθανθείτε 
το αίσθημα της δίψας για πιείτε κάτι. Κατανα-
λώστε τουλάχιστον 1,5-2 λίτρα υγρών και 
κατά προτίμηση νερού την ημέρα. Προσέξτε 
ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά και τους ηλικιωμέ-
νους, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην 
αφυδάτωση. Επίσης προσπαθήστε να έχετε 
μαζί σας ένα μπουκάλι νερό αν κινήστε εκτός 
σπιτιού ή αν ταξιδεύετε στις μέρες του καύ-
σωνα. 
Αποφύγετε το αλκοόλ. Το αλκοόλ αυξάνει 
τη θερμοκρασία του σώματος και την απώ-
λεια υγρών από τον οργανισμό, ενώ παράλ-
ληλα αποτελεί πηγή πολλών «κενών» θερμί-
δων. Γι’ αυτό τις μέρες του καύσωνα αντικα-
ταστήστε τα βαριά αλκοολούχα ποτά με δρο-
σιστικά κοκτέιλ χαμηλής περιεκτικότητας σε 
αλκοόλ ή χυμούς φρούτων. Προσπαθήστε να 
μην καταναλώνετε αλκοόλ στην παραλία ή 
κάτω από τον ήλιο γιατί οι υψηλές θερμοκρα-
σίες αυξάνουν την ταχύτητα της απορρόφη-
σής του οδηγώντας γρηγορότερα στην κατά-
σταση της μέθης και με πολύ βαρύτερα συ-
μπτώματα. 
Προσέξτε τη συντήρηση των τροφίμων. 
Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την 
αλλοίωση των τροφίμων. Γι’ αυτό μην αφή-
νετε σε καμία περίπτωση ευπαθή τρόφιμα 
εκτός ψυγείου και προσπαθήστε να κατανα-
λώνετε τα μαγειρεμένα τρόφιμά το συντομό-
τερο δυνατόν αν όχι αμέσως ή μετά την πα-
ρασκευή τους, δεδομένου ότι η κατανάλωση 
αλλοιωμένων τροφίμων μπορεί να προκαλέ-
σει πολύ σοβαρά προβλήματα τροφογενών 
λοιμώξεων, ειδικότερα σε άτομα που λαμβά-
νουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, όπως οι 
ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμό-
σχευση νεφρού. 
Ακολουθώντας τις παραπάνω απλές συμβου-
λές θα βοηθήσετε τον οργανισμό σας να προ-
σαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες που προ-
κύπτουν από τη ζέστη και να απολαύσει το 
καλοκαίρι χωρίς προβλήματα.  
 
 

Λιάνα Πούλια, MMedSci 

Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, 
ΓΝΑ Λαϊκό  

Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΜΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ...              
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BHMA  
MEΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ  

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΙ-
ΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ  
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ..!!!!! 
Πήρα το θάρρος να σας ενοχλήσω για ένα θέ-
μα που προέκυψε με την σύνταξη μου και πο-
λύ πιθανό είναι να το έχουν είδη και άλλα μέ-
λη του συλλόγου μας. Το 1994 βγήκα για 
πρώτη φορά σε σύνταξη από το ταμείο του 
ΙΚΑ. Μετά από 6 συνεχείς ανανεώ-
σεις (12ετία) στις αρχές του 2007 έγινε μόνι-
μη. Μόλις πήρα την απόφαση του ΙΚΑ στα 
χεριά μου κατέθεσα χαρτιά στο   ΤΕΑΥΕΚ από 
όπου και λάμβανα επικουρική σύνταξη από το 
2000 (μετά από κάθε ανανέωση του ΙΚΑ κα-
τέθετα χαρτιά για ανανέωση στο ΤΕΑΥΕΚ). Η 
απάντηση του ΤΕΑΥΕΚ ήταν αρνητική (δεν 
πληρούσα 12ετία). 
Οι ερωτήσεις μου τώρα είναι οι εξής: 
1)  Δεν θα έπρεπε να γίνει μόνιμη (η σύνταξη) 
σύμφωνα με τον καινούριο νομό - απόφαση 
ότι δεν χρειάζεται για τους νευροπαθείς - με-
ταμοσχευμένους (και άλλες  ομάδες με ειδικές 
ανάγκες) να παρέλθει 12ετία αλλά βγαίνεις 

κατευθείαν σε μόνιμη συνταξιοδότηση από 
την πρώτη φορά; (το ποσοστό αναπηρίας μου 
είναι 80%). 
2)  Για να ανανεωθεί η σύνταξη του ΤΕΑΥΕΚ 
χρειάζεται η  
απόφαση της υγειονομικής επιτροπής του ΙΚΑ 
αλλά πως θα γίνει αυτό αφού δεν παίρνω ξα-
νά επιτροπή ΙΚΑ εφόσον η σύνταξη είναι μό-
νιμη; 
Σας παρακαλώ αν γνωρίζετε θα εκτιμούσα μια 
επίσημη απάντηση καθώς πιστεύω ότι το θέ-
μα είναι αρκετά σοβαρό τόσο για μένα αλλά 
και για άλλους συναδέλφους μας σε διάφορα 
άλλα ταμεία. 
Λάβετε υπόψιν σας τους μεγάλους χρόνους 
διεκπεραιώσεων των ταμείων 
ΙΚΑ  2 μήνες - ΤΕΑΥΕΚ  6 μήνες (χωρίς αργίες 
και διακοπές ...!!!) για μια απλή ανανέωση ….. 
Επιτέλους μια ψωροσύνταξη μας δίνουνε, Για-
τί κάθε φορά να υπομένουμε τα ιδία …… 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 
Αθανασόπουλος Βαγγέλης 
(μέλος από το 1994) 

ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ 

Η καλή λειτουργία και το δυνάμωμα του συλλό-
γου μας εξαρτάτε κατά κύριο λόγο από τις συν-
δρομές των μελών μας. 
Παρακαλούνται όσα μέλη δεν έχουν εξοφλήσει 
τις συνδρομές τους να το κάνουν στέλνοντας 
μας έμβασμα στην διεύθυνση μας μέσο ταχυ-
δρομείου με τις ταχυπληρωμές που σας απο-
στέλλουμε ή με ονομαστική κατάθεση στους 
λογαριασμούς:  
 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
134/296017-61 

ALPHA BANK 
344-002101-071820 

 
Είναι ευνόητο ότι η παράκληση αυτή δεν αφορά 
του συναδέλφους οι οποίοι έχουν εξοφλήσει την 
συνδρομή τους. 
Ευχαριστούμε θερμά και πιστεύουμε ότι θα 
έχουμε την θετική σας ανταπόκριση. 

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜ. Α.Ε.Β.Ε.  1000 € 
 

MOTOR OIL ΕΛΛΑΣ                        1000 €  
 

ΣΧΟΛΕΣ ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ  330 € 
 

ΜΙΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ             70 € 
 

ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ           50 € 
 

ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                 40 € 
 

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΦΛΟΚΑ                        15 €  
 

ΑΝΑΤΟΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ                      5 € 
 

ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ              5 € 
 

ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                     5 € 
 

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ 
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