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ΜΗΝΥΜΑ Δ.Σ.
Αγαητοί συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού εύχεται
σε όλους τους νεφροαθείς μεταμοσχευμένους και στις οικογένειές τους ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, καλά
Χριστούγεννα και καλή χρονιά. Το νέο έτος 2008 να είναι ο χρόνος με τις ερισσότερες μεταμοσχεύσεις
στη χώρα μας ,τα λιγότερα ροβλήματα, την καλύτερη υγεία και οιότητα ζωής.
Τις άγιες αυτές ημέρες οι σκέψεις όλων μας είναι στραμμένες στους συνανθρώους μας ου δίνουν
αγώνα ζωής στην αιμοκάθαρση ή την εριτοναϊκή κάθαρση και ελίζουν σε μια χαρμόσυνη είδηση,
σε ένα μόσχευμα ζωής. Στους μεταμοσχευμένους ου αντιμετωίζουν αυξημένα ροβλήματα υγειας,
και δίνουν τη μάχη για τη διατήρηση του μοσχεύματος.
Στους νέους μεταμοσχευμένους ου βγαίνουν αό το τούνελ της αιμοκάθαρσης και ξαναφτιάχνουν
τα όνειρα τους, ου ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθεντων εκ Νεφρού εύχεται
στους θεράοντες γιατρούς μας ,στο νοσηλευτικό ροσωικό των μονάδων αιμοκάθαρσης και των
μεταμοσχευτικών κέντρων, ου αγωνίζονται με αυταάρνηση υερβάλλοντες ολλές φορές τον εαυτό
τους για να μας εξυηρετήσουν, να είναι γεροί και δυνατοί ροσωικά και με τις οικογένειες τους.
Τη χρονιά ου φεύγει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού με το συντονισμένο και είμονο αγώνα του κατάφερε να ειλύσει ένα άγιο θεσμικό αίτημα του χώρου μας , την εέκταση και στους μεταμοσχευμένους της ατέλειας στα τέλη ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας σε ΙΧ
ειβατικά αυτοκίνητα έως 1650 c.c.
Κάναμε αρεμβάσεις στα Μεταμοσχευτικά κέντρα για καλύτερες συνθήκες, ροσαθώντας να
βελτιώσουμε και τις συνθήκες στα εξωτερικά Ιατρεία. Η δύναμη της αδράνειας αντιστέκεται ακόμη, δεν
θέλει αλλαγές, βολεύεται στη μιζέρια της ,ως οτέ όμως; Εμείς ως σύλλογος δεν το βάζουμε κάτω και
δεν είμαστε ικανοοιημένοι, με τα αοτελέσματα των ροσαθειών μας. Θα εντείνουμε τον αγώνα μας
για να αλλάξουμε τις ααράδεκτες αυτές συνθήκες και να ετύχουμε με αξιορέεια μια καλύτερη οιότητα υγείας.
Την χρονιά ου έρασε ο σύλλογός μας εργάστηκε για την διάδοση της ιδέας της δωρεάς οργάνων,
με συγκεκριμένες αρεμβάσεις στα κέντρα λήψης αοφάσεων και στη κοινωνία γενικότερα.
Η Σημαντική ήταν η συμβολή του εριοδικού μας ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ¨ στη ενημέρωση των
μεταμοσχευμένων, ου αισίως έκλεισε τον ρώτο χρόνο της εκδοσής του. Οι αρατηρήσεις, τα σχόλια
αλλά και η αυστηρή κριτική σας ,βοηθούν στην ελαχιστοοίηση των αδυναμιών του και στην καλύτερη
οιότητά του.
Ατενίζουμε με αισιοδοξία την νέα χρονιά ου έρχεται. Το 2008 μορεί και ρέει να γίνει ο χρόνος
με τις ερισσότερες μεταμοσχεύσεις στη χώρα μας.
Καλούμε τη ολιτεία να ροχωρήσει στον εκσυγχρονισμό του υάρχοντος νομικού λαισίου ου διέει τις μεταμοσχεύσεις, αξιοοιώντας την κοινή συνισταμένη των ροτάσεων όλων των ενδιαφερομένων μερών. Να γίνει ιο γενεόδωρη και να βοηθήσει στην είλυση των μεγάλων
και εκρηκτικών ροβλημάτων των νεφροαθών μεταμοσχευμένων.
Αγαητοί συνάδελφοι συσειρωθείτε γύρω αό το σύλλογό μας, συμμετέχετε στις
δραστηριότητες του και στις ρωτοβουλίες του.
Ενωμένοι μορούμε να ετύχουμε ολλά, μεμονωμένα ελάχιστα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Έκτακτη
Γενική Συνέλευση
Πρόσκληση
Αγαητοί συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Πανελληνίου Συλλόγου
Μεταμοσχευθέντων Εκ Νεφρού

σας ροσκαλεί

στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση
την Κυριακή 20/01/2008 και
ώρα 10:30 π.μ.
στην έδρα του συλλόγου μας
Ναυάρχου Βότση 21
ΤΚ 104 45 Κάτω Πατήσια
με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1.Tροοοίηση και Συμλήρωση του
καταστατικού μας.
2.Τρέχουσα Ενημέρωση.

Σε ερίτωση μη ααρτίας η έκτακτη
Γενική Συνέλευση θα εαναληφθεί το
Σάββατο στις 26/01/2007 στη ιδία διεύθυνση
και την ίδια ώρα.

Η συμμετοχή όλων μας είναι ααραίτητη για να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού καταστατικού του συλλόγου μας.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Πανελληνίου Συλλόγου
Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού

σας ροσκαλεί
στον ετήσιο
Αποκριάτικο χορό μας
που θα πραγματοποιηθεί
την Παρασκευή στις 22/02/2008
στο κέντρο MOSTRΟU,
Μνησικλέως 22 στην Πλάκα.

Ώρα προσέλευσης: 21.30 μ.μ.
Θα μας διασκεδάσει η γνωστή σε όλους μας Αθηναϊκή
Κομπανία καθώς και νέοι ταλαντούχοι ερμηνευτές.
Οι προσκλήσεις του χορού μας διατίθενται
στα γραφεία του Συλλόγου μας.
Τιμή πρόσκλησης: 25 €.
Περιλαμβάνει είσοδο με πλήρες μενού εκτός ποτού.
Ελάχιστη υποχρεωτική κατανάλωση 10 €.
Προσφορά κρασιού (Θεσσαλικός λευκός ή Κρητικό
κόκκινο) μια φιάλη ανά 3 άτομα 30 €.
Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του συλλόγου
μας, Ναυάρχου Βότση 21 ΤΚ 104 45 Κάτω Πατήσια
ΤΗΛ/FΑΧ 8541600 EMAIL: metnefrou@yahoo.gr

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ
ΠΙΤΑΣ 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού
σας προσκαλεί στην εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας
την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 11:30 π.μ.
στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Πανεπιστημίου 52 (Ομόνοια).
Στην εκδηλωσή μας αυτή θα τιμηθούν οι δωρητές οργάνων σώματος και
τα Μεταμοσχευτικά Κέντρα της Χώρας μας.
Παρακαλούνται οι δωρητές οργάνων σώματος που επιθυμούν να παραστούν στην εκδήλωση
της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας, να μας το γνωστοποιήσουν έως τις 20/01/2008.
Θα τους απονεμηθεί αναμνηστικό μετάλλιο.
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Οι τελευταίες ειδήσεις μας...



Κατάθεση βεβαίωσης παρακολούθησης
για το διατροφικό επίδομα.
Όσοι μεταμοσχευμένοι λαμβάνουν το διατροφικό επίδομα μέσω τραπεζικών λογαριασμών, θα πρέπει δύο φορές το χρόνο
(Ιανουάριο και Ιούλιο) να προσκομίζουν
στη Διεύθυνση Υγιεινής της Νομαρχίας που
ανήκουν βεβαίωση παρακολούθησης από
κρατικό νοσοκομείο. Σε διαφορετική περίπτωση η Νομαρχία μπορεί και να διακόψει
το διατροφικό επίδομα.



Κατάθεση πιστοποιητικού στον ΟΤΕ
Εντός του πρώτου διμήνου του νέου έτους
2008 θα πρέπει να καταθέσετε στον ΟΤΕ
ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο σας, για να εξακολουθείτε να έχετε το δικαίωμα χρήσης των 1000
μονάδων μηνιαίως για δωρεάν χρόνο ομιλίας.



Δωρεάν χρήση Ιnternet αξίας 16 € από
τον ΟΤΕ
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 867/330/12-903 της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων παρέχεται δωρεάν χρήση Ιnternet αξίας 16 € μηνιαίως. Επίσης και
σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να καταθέσετε το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εντός του πρώτου διμήνου 2008.
Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας
Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας ΙΧ
επιβατικών αυτοκινήτων έως τα 1650 cc
σύμφωνα με την αποφ. με αριθμ.
πρωτ.1108919/697/Τ&Ε. δικαιούνται εκτός
από τα αυτοκίνητα που έχουν χαρακτηριστεί αναπηρικά και τα: 1) Τα αυτοκίνητα
που ήταν ήδη στην κατοχή των φορολογουμένων πριν αυτοί καταστούν ανάπηροι.
2) Τα αυτοκίνητα που αποκτήθηκαν σε χρόνο μεταγενέστερο της αναπηρίας του δικαιούχου, ανεξάρτητα εάν το αυτοκίνητο
έχει χαρακτηριστεί «ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ».
Οι ανωτέρω απαλλαγές δίνονται εφόσον
πληρούνται όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις (κατηγορία αναπηρίας, ηλικία ενδιαφερόμενου, κυβισμός οχήματος).



Eπίδομα Αεροθεραπείας 2007
Η προθεσμία καταβολής του επιδόματος
Αεροθεραπείας στους Νεφροπαθείς
Μεταμοσχευμένους για το 2007 ανέρχεται
σε 238 € και λήγει στο τέλος
Φεβρουαρίου 2008. Το νομικό πλαίσιο και
οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος αεροθεραπείας έχουν δημοσιευτεί στο
τεύχος 5 και στις σελίδες 8,9 του περιοδικού μας στα δικαιώματα των Νεφροπαθών
Μεταμοσχευμένων.



Διαπραγματεύσεις για την υπογραφή
τετραετούς σύμβασης του διατροφικού
επιδόματος
Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις της
Ε.Σ.Αμε.Α και του Υπουργείου Εθνικής
Οικονομίας και Οικονομικών για την υπογραφή νέας τετραετούς σύμβασης για το
διατροφικό επίδομα των ατόμων με ειδικές
ανάγκες. Στη σύμβαση αυτή θα προβλέπεται η ετησία αναπροσαρμογή του διατροφικού επιδόματος. Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να γίνει μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού.



Παροχή Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού
Εγκρίθηκε από τον Οργανισμό Εργατικής
Εστίας το αίτημα του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού η
απογραφή και διανομή των δελτίων
Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2008 στα μέλη του, να γίνει στα γραφεία του συλλόγου, Ναυάρχου Βότση 21 Κάτω Πατήσια.
Όταν μας ανακοινωθούν οι ακριβείς ημερομηνίες απογράφης και διανομής, θα σας
ενημερώσουμε αμέσως.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν
ότι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για
τη χορήγηση δελτίων Κοινωνικού
Τουρισμού είναι τα πιο κάτω:
α) Βιβλιάριο υγείας.
β) Γνωμάτευση α/βάθμιας ή β/βάθμιας
υγειονομικής επιτροπής που να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας
άνω του 67%.
γ) Οποιαδήποτε έγγραφο επίσημο ή δημόσιο ή λ/σμού στο οποίο αναφέρεται το
Α.Φ.Μ.
δ) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.I

Δικαιώματα νεφροαθών μεταμοσχευμένων
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Συνεχίζουμε με την 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.

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΣΤΑ 15
ΕΡΓΑΣΙΜΑ ΕΤΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ
ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ.
Δικαίωμα πλήρους σύνταξης Γήρατος έχουν
οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι στρατιωτικοί και οι
ασφαλισμένοι των ασφαλιστικών οργανισμών
αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας που πάσχουν από
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή
περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί
μεταμόσχευση νεφρού.
Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι
πιο πάνω ασφαλισμένοι που πάσχουν από
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού, προκειμένου να συνταξιοδοτήσουν είναι οι εξής:
α) Να έχουν συμπληρώσει δεκαπέντε (15)
έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας
ή 4.050 ημερών ασφάλισης, προκειμένου για ασφαλισμένους σε ασφαλιστικούς οργανισμούς που υπολογίζουν το
χρόνο ασφάλισης σε ημέρες.
β) Να έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
Χρήσιμες πληροφορίες.
Η σύνταξη Γήρατος οριστικοποιείται εξαρχής
όταν όλος ο χρόνος ασφάλισης, (δηλαδή
και τα 15 χρόνια ή οι 4050 ημέρες) ο οποίος
απαιτείται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, έχει διανυθεί κατά το

χρόνο που ο ασφαλισμένος βρίσκεται στο
τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας.
Διαφορετικά, στην περίπτωση δηλαδή που
ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης έχει διανυθεί πριν από το τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, η σύνταξη καθίσταται
οριστική 6 έτη μετά τη συνταξιοδότηση και
εφόσον ο ασφαλισμένος έχει εξετασθεί τουλάχιστον δύο φορές από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές
Ευνόητο είναι ότι χρήση της 15 ετίας μπορούν
να κάμουν και ασφαλισμένοι που βρίσκεται
στο τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας και
έχουν περισσότερα των 15 χρόνων ασφάλισης.
Η σύνταξη Γήρατος δίδεται ανεξάρτητα από το
όριο ηλικίας των πιο πάνω ασφαλισμένων.
Τρόπος υπολογισμού σύνταξης.
Για τον υπολογισμό της σύνταξης των παραπάνω προσώπων θα λαμβάνονται υπόψη οι
συντάξιμες αποδοχές ή οι ασφαλιστικές κατηγορίες (προκειμένου περί φορέων κύριας
ασφάλισης αυτοαπασχολουμένων) που προβλέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας
που διέπουν κάθε οργανισμό και το ποσό της
σύνταξης θα καθορίζεται ίσο με εκείνο που αντιστοιχεί σε τριάντα πέντε (35) χρόνια ασφάλισης ή σε 10.500 ημέρες ασφάλισης (πλασματικός χρόνος). Διευκρινίζεται ότι οι συντάξιμες
αποδοχές θα είναι του χρόνου διακοπής της
ασφάλισης ή και πριν από αυτή και όχι εκείνων που θα ελάμβανε ο ασφαλισμένος εάν
έμενε στην ασφάλιση 10.500 ημέρες ή 35 έτη
(σχετ. Εγκύκλιος Υπ. Κοιν. Υπηρεσιών
Β2/7/οίκ. 1272/27-6-1977).
Σύμφωνα, όμως, με τη ρητή διάταξη της παρ.
3 του άρθρου 1 του ν. 612/77 το παραπάνω
ποσό σύνταξης, που βρίσκεται με τον προνομιακό υπολογισμό και αντιστοιχεί στον πλα-
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σματικό χρόνο των 35 ετών ασφάλισης ή των
10.500 ημερών ασφάλισης δεν θα προσαυξάνεται με το επίδομα απόλυτης αναπηρίας.
Θα προσαυξάνεται, όμως, με τα οικογενειακά
βάρη όταν συντρέχουν αφενός οι σχετικές
προϋποθέσεις (π.χ. ύπαρξη ανηλίκων τέκνων
ή τέκνων που σπουδάζουν σε ανώτερες
σχολές κ.λ.π.) και αφετέρου προβλέπεται από
τη νομοθεσία του οργανισμού η καταβολή
τέτοιων επιδομάτων (σχετ. Εγκύκλιος Υπ.
Κοιν. Υπηρεσιών Β2/7/1533/5-9-1977).
Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του
ν. 612/77, παρέχεται το δικαίωμα επιλογής
του υπολογισμού του ποσού της σύνταξης με
βάση τις γενικές διατάξεις που διέπουν τον
κάθε φορέα, δηλαδή με βάση το συνολικό
χρόνο πραγματικής απασχόλησης, τις προσαυξήσεις της απόλυτης αναπηρίας και των
οικογενειακών βαρών.
Η επιλογή του ενός ή του άλλου τρόπου υπολογισμού της σύνταξης θα ασκείται με δήλωση του ασφαλισμένου κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης για συνταξιοδότηση.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης είναι διαφορετικά ανά ασφαλιστικό φορέα. Τα δικαιολογητικά όμως που είναι κοινά σε όλους τους
ασφαλιστικούς φορείς για τη σύνταξη γήρατος
είναι τα ακόλουθα:
1. Έντυπη αίτηση του ασφ/νου (χορηγείται από
τον ασφαλιστικό φορέα).
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής
ταυτότητας του ασφαλισμένου ή πρωτότυπο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας προς
επικύρωση.
3. Όλα τα ασφαλιστικά βιβλιάρια.
4. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου ή πιστοποιητικού γάμου από τη
Μητρόπολη, εφόσον η σύζυγος δεν εργάζεται και δεν συνταξιοδοτείται.
5. Απόσπασμα ή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή
φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας για τα παιδιά που είναι μέχρι 18 ετών. Για τα παιδιά
που είναι μέχρι 24 ετών απαιτείται επιπλέον
πιστοποιητικό σπουδών, εφόσον σπουδάζουν σε ΙΕΚ, Ανώτερο ή Ανώτατο
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό).

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Νόμος 612/77 ΦΕΚ 164 Α άρθρου 1
Νόμος 3075/2002 ΦΕΚ 297/5-12-2002 του
άρθρου 2 παρ. 2
Νόμος 3232/2004 ΦΕΚ 48/12-02-2004
Α ΑΡΘΡΟ 5
Παράγραφος 3
16. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ
Όσοι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ πάσχουν από
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου
και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού και δεν δικαιούνται σύνταξης
Γήρατος λόγω έλλειψης προϋποθέσεων 15
ετίας, δικαιούνται σύνταξης αναπηρίας
Προϋποθέσεις
1. Να μην παίρνουν σύνταξη Γήρατος ή
αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή από
άλλον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας
ασφάλισης (πλην ΟΓΑ)
2. Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να κριθούν από
τις Υγειονομικές Επιτροπές του Ιδρύματος
ανάπηροι με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας (50% και άνω).
3. Οι ασφαλισμένοι που πληρούν τις γενικές
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω
αναπηρίας από κοινή νόσο θα πρέπει να
έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τουλάχιστον:
4.500 ή 10.000 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε
ή 300 ημέρες εργασίας αν δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. Οι ημέρες
αυτές αυξάνονται προοδευτικά σε 4.200, με
προσθήκη ανά 120 Η.Ε. για κάθε έτος μετά τη
συμπλήρωση του 21ου έτους
(ακολουθεί σχετικός πίνακας).
Σημείωση: Οι ηλικίες που αναφέρονται στον
πίνακα πρέπει να διανύονται και όχι να έχουν
συμπληρωθεί. Από τις ημέρες αυτές, οι 300
πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα 5 τελευταία έτη πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε η
αναπηρία ή 1.500 Ημέρες Εργασίας , από τις
οποίες 600 τουλάχιστον τα 5 τελευταία έτη
πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε η αναπηρία.

Δικαιώματα νεφροαθών μεταμοσχευμένων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ημερών Ασφάλισης
ανάλογα με την ηλικία

Μέχρι το 21ο έτος:

0300 Η.Ε

Μέχρι το 22ο έτος:

0420 Η.Ε

Μέχρι το 23ο έτος:

0540 Η.Ε

Μέχρι το 24ο έτος:

0660 Η.Ε

Μέχρι το 25ο έτος:

0780 Η.Ε

Μέχρι το 26ο έτος:

0900 Η.Ε

Μέχρι το 27ο έτος:

1020 Η.Ε

Μέχρι το 28ο έτος:

1140 Η.Ε

Μέχρι το 29ο έτος:

1260 Η.Ε

Μέχρι το 30o έτος:

1380 Η.Ε

Μέχρι το 31ο έτος:

1500 Η.Ε

Μέχρι το 32ο έτος:

1620 Η.Ε

Μέχρι το 33ο έτος:

1740 Η.Ε

Μέχρι το 34ο έτος:

1860 Η.Ε

Μέχρι το 35ο έτος:

1980 Η.Ε

Μέχρι το 36ο έτος:

2100 Η.Ε

Μέχρι το 37ο έτος:

2220 Η.Ε

Μέχρι το 38ο έτος:

2340 Η.Ε

Μέχρι το 39ο έτος:

2460 Η.Ε

Μέχρι το 40o έτος:

2580 Η.Ε

Μέχρι το 41ο έτος:

2700 Η.Ε

Μέχρι το 42ο έτος:

2820 Η.Ε

Μέχρι το 43ο έτος:

2940 Η.Ε

Μέχρι το 44ο έτος:

3060 Η.Ε

Μέχρι το 45ο έτος:

3180 Η.Ε

Μέχρι το 46ο έτος:

3300 Η.Ε

Μέχρι το 47ο έτος:

3420 Η.Ε

Μέχρι το 48ο έτος:

3540 Η.Ε

Μέχρι το 49ο έτος:

3660 Η.Ε

Μέχρι το 50o έτος:

3780 Η.Ε

Μέχρι το 51ο έτος:

3900 Η.Ε

Μέχρι το 52ο έτος:

4020 Η.Ε

Μέχρι το 53ο έτος:

4140 Η.Ε

Μέχρι το 54ο έτος:

4200 Η.Ε

9

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Έντυπη αίτηση του ασφ/νου (χορηγείται από
το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής
ταυτότητας του ασφαλισμένου ή πρωτότυπο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας προς
επικύρωση.
3. Όλα τα ασφαλιστικά βιβλιάρια του ΙΚΑΕΤΑΜ, αποσπάσματα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης ή, αν δεν έχουν εκδοθεί,
βεβαιώσεις εργοδότη για την ασφάλιση.
4. Δηλώσεις του εργοδότη σχετικά με το διάστημα απασχόλησης του ασφ/νου, τη διακοπή ή τη συνέχισή της (σχετικά έντυπα χορηγούνται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
5. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας.
6. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου ή πιστοποιητικού γάμου από τη
Μητρόπολη, εφόσον ο/η σύζυγος δεν εργάζεται και δεν συνταξιοδοτείται.
7. Απόσπασμα ή ληξιαρχική πράξη γέννησης
ή φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας για τα
παιδιά που είναι μέχρι 18 ετών. Για τα παιδιά που είναι μέχρι 24 ετών απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό σπουδών, εφόσον
σπουδάζουν σε ΙΕΚ, Ανώτερο ή Ανώτατο
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό). Στην περίπτωση που υπάρχουν
παιδιά ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, με ανικανότητα που επήλθε πριν
από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της
ηλικίας ή του 24ου έτους, εφόσον σπουδάζουν, απαιτείται αντίγραφο της σχετικής
γνωμάτευσης των υγειονομικών επιτροπών
του Ιδρύματος.
8. Εάν ο/η σύζυγος συνταξιοδοτείται από το
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και παίρνει προσαύξηση για τα
παιδιά, απαιτείται η προσκόμιση απόφασης
συνταξιοδότησης ή πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής συντάξεων.
9. Εάν κατά την τελευταία 10ετία ο ασφ/νος
έχει επιδοτηθεί λόγω ανεργίας από τον
ΟΑΕΔ, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής
απόφασης του ΟΑΕΔ.
10. Εάν ο ασφ/νος συνταξιοδοτείται από άλλο
Ταμείο, απαιτείται η προσκόμιση απόφασης
συνταξιοδότησης ή αποκόμματος επιταγής
της άλλης σύνταξης.
11. Εάν ο ασφ/νος έχει απασχοληθεί ως οδηγός ή ως εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων, απαιτείται η κατάθεση του επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης.
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12. Εάν ο ασφ/νος επιθυμεί την αναγνώριση
του χρόνου στρατιωτικής θητείας, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού τύπου Α.
Στην περίπτωση που ο χρόνος στρατιωτικής
θητείας έχει ήδη αναγνωριστεί, απαιτείται η
προσκόμιση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης.
13. Όλα τα ιατρικά στοιχεία που υποστηρίζουν
την αίτηση για χορήγηση σύνταξης αναπηρίας.
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Νόμος 1902/90 άρθρο 27 παρ.1 ΦΕΚ 138
Α/1990
Νόμος 3518/06/90 άρθρο 29 παρ.1 ΦΕΚ 272
Α/2006
17. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΗΤΕΡΩΝ
ΑΝΑΠΗΡΩΝ, ΤΕΚΝΩΝ Η΄ ΣΥΖΥΓΩΝ.
Παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης,
από τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης, των
ασφαλισμένων μητέρων που έχουν παιδιά
ανάπηρα σε ποσοστό 80% και άνω, καθώς και
των ασφαλισμένων (ανδρών ή γυναικών) που
έχουν σύζυγο με το ίδιο ως άνω ποσοστό αναπηρίας, με την πραγματοποίηση 7500 ημερών
εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης και ανεξάρτητα
από όριο ηλικίας. Στην περίπτωση συνταξιοδότησης του συζύγου, επιπρόσθετη προϋπόθεση που τίθεται από το νόμο είναι να υφίσταται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση τουλάχιστον 10ετής
έγγαμος βίος.
Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 61 του
ν. 3518/2006, αφενός επεκτάθηκε και στους
φορείς επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας η εφαρμογή των διατάξεων της
παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.
3232/2004 και αφετέρου επανακαθορίσθηκε
το ποσοστό αναπηρίας των ανίκανων παιδιών
σε 67% (αντί του 80%), προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνταξιοδότηση των μητέρων
τους.
Για την συμπλήρωση των 7500 ημερών εργασίας ή των 25 ετών ασφάλισης δεν συνυπολογίζεται, σύμφωνα με ρητή νομοθετική πρόβλεψη, ο πλασματικός χρόνος που αναφέρεται
στην παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3029/02 και

αφορά τις ασφαλισμένες στο ΙΚΑ μητέρες που
αποκτούν παιδί από 1.1.2003 και εφ εξής. Το
ποσό της σύνταξης όσων συνταξιοδοτούνται
με βάση την ανωτέρω ρύθμιση είναι σε κάθε
περίπτωση το προκύπτον με βάση τον υπολογισμό από τις οργανικές διατάξεις του οικείου
φορέα, ωστόσο λαμβάνεται πρόνοια ως προς
το κατώτατο χορηγούμενο ποσό, καθώς αυτό
δεν μπορεί να υπολείπεται από το πλήρες κατώτατο όριο σύνταξης λόγω γήρατος του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
Σημειώνεται, τέλος, ότι η νέα διάταξη καταλαμβάνει τόσο στους μέχρι 31.12.1992 υπαχθέντες στην ασφάλιση όσο και στους από
1.1.1993 και εφεξής ασφαλιζόμενους.
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Νόμος 3232/2004 ΦΕΚ 48/12-02-2004
Α ΑΡΘΡΟ 5 Παράγραφος 4

ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
Αυξάνει συνεχώς ο κατάλογος των Δήμων που
αποφασίζουν την μείωση των δημοτικών τελών
με βάσει το Ν.3463/06 άρθρο 202 παρ.3 ΦΕΚ
114/08-06-2006 σε ευπαθείς κατηγορίες των
δημοτών τους όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, οι άποροι δημότες, οι πολύτεκνοι.
Οι Δήμοι που αποφάσισαν την μείωση των
Δημοτικών τελών είναι οι πιο κάτω:
ΔΗΜΟΙ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Α. ΛΙΟΣΙΑ
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΊΛΙΟΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
50%
100%
50%
50%
50%
50%

Καλούνται όλοι οι νεφροπαθείς Μεταμοσχευμένοι που διαμένουν στους πιο πάνω Δήμους
να κάνουν χρήση αυτού του ευεργετήματος.
Παρακαλούνται, επίσης, όσα μέλη μας γνωρίζουν και για άλλους Δήμους, να μας το γνωστοποιήσουν, για να το δημοσιεύσουμε στο
επόμενο τεύχος της Αναγέννησης.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων
εκ Νεφρού θα συνεχίσει να προβάλλει το θέμα
αυτό της μείωσης των δημοτικών τελών και σε
άλλους δήμους της χώρας μας.
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Πρωτοβουλίες Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2007 ανέπτυξε μια
σειρά από πρωτοβουλίες, οι κυριότερες των οποίων είναι:
1. ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Διοργανώσαμε με επιτυχία μια μονοήμερη εκδρομή στα Τρίκαλα Κορινθίας, στις
21/10/2007,στη προσπάθεια μας να ξεφύγουμε λίγο από την πεζή καθημερινότητα
μας. Περάσαμε μια ωραία φθινοπωρινή
Κυριακή στη φύση. Συνδυάσαμε το βουνό με τη θάλασσα. Πρώτα ανεβήκαμε στα
Τρίκαλα Κορινθίας σε υψόμετρο 1.100 μ.
Επισκεφθήκαμε το φημισμένο μοναστήρι
του Αγ. Βλασίου που βρίσκεται σε μιας
σπάνιας φυσικής ομορφιάς τοπίο.
Περπατήσαμε στα γραφικά δρομάκια και
τις πλατειούλες - μπαλκόνια των
Τρικάλων. Το απόγευμα κατηφορίσαμε
στη παραλία του Ξυλοκάστρου, όπου
απολαύσαμε τον απογευματινό καφέ μας.
Πιστεύουμε ότι όλοι οι εκδρομείς αποζημιωθήκαν από το μοναδικό τοπίο, από
την οργάνωση και το καλό κλίμα που
υπήρχε μεταξύ μας. Έγιναν προτάσεις για
επανάληψη αυτής της δραστηριότητας και
σε άλλα μέρη της χώρας μας. Το ΔΣ επιφυλάσσεται να οργανώσει και άλλες εκδρομές την άνοιξη, γιατί αυτού του είδους
οι εκδηλώσεις φέρνουν πιο κοντά τα μέλη
του συλλόγου και συμβάλλουν στη καλύτερη ποιότητα ζωής μας.

πρόεδρος του συλλόγου μας κ. Τσερές
Παναγιώτης, η πρόεδρος του συλλόγου
“Κωστάκη Μεσογίτη“ κ. Νίτσα Μεσογίτη
και ο δωρητής ήπατος κ. Μακρής. Μέσα
από την παρέμβαση μας, δόθηκε η ευκαιρία να αναδείξουμε τις αιτίες που εμποδίζουν την αύξηση των μεταμοσχεύσεων
στη χώρα μας και προβάλαμε την ιδέα της
δωρεάς οργάνων σώματος.
Η ψηφιακή τηλεόραση της ΝΕΤ «ΠΡΙΣΜΑ»
στην εκπομπή «ΠΑΡΕΑ στις 7» της
13/11/2007 που ήταν αφιερωμένη στη
Μεταμόσχευση, φιλοξένησε για μισή ώρα
τον πρόεδρο του συλλόγου μας.
Παρουσιαστήκαν οι θέσεις του συλλόγου, οι εγκαταστάσεις μας και οι δραστηριότητες μας. Παρέμβαση έκαναν η Γ.Γ.
Μαίρη Αντωνίου και ο υπεύθυνος
Δημοσιών Σχέσεων Δημητρακόπουλος
Απόστολος. Στις 8/12/2007 ο πρόεδρος
προσκλήθηκε τηλεφωνικά και παρενέβη
στο τηλεοπτικό κανάλι της Ηπείρου ART
TV σε εκπομπή που οργάνωσε ο αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας μας και πρόεδρος
του συλλόγου Νεφροπαθών Άρτας κ.
Μπαλάσκας Κωνσταντίνος. Ο πρόεδρος
επίσης έδωσε συνεντεύξεις στις εφημερίδες ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ,
ΠΟΛΙΤΗ και στο περιοδικό ΕΞΑΓΩΝΟ.

2. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ
ΤΥΠΟ
Ο πρόεδρος του συλλόγου μας κ.
Σβάρνας Χρήστος στις 17/10/2007 πήρε
μέρος στην τηλεοπτική εκπομπή της ΝΕΤ
« ΕΧΕΙ ΓΟΥΣΤΟ»
της κ. Μπίλιως
Τσουκαλά με θέμα: Μεταμοσχεύσεις στη
Ελλάδα. Συμμετείχαν και άλλοι έγκριτοι
προσκαλεσμένοι όπως ο κ. Αλκιβιάδης
Κωστάκης, πρόεδρος του ΕΟΜ, ο
Σεβασμιώτατος Ιερωμένος του Αγίου
Όρους κ. Σημαιών, η κ. Παπαγγελή
Μαίρη, πρόεδρος του συλλόγου
Μεταμοσχευθέντων Ήπατος, ο γεν. γραμματέας
του
συλλόγου
Μεταμοσχευθέντων καρδιάς, ο πρόεδρος του
Δρομέα κ. Αρκάς Ιωάννης, ο Ταμίας του
Δρομέα κ. Καμαράτος Νίκος, ο πρώην

3. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΑΪΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Συνεχίσαμε τις παρεμβάσεις μας στο
Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στα μη περαιτέρω. Απευθύναμε ανοιχτή επιστολή στο
Διοικητή κ. Ξηρομερίτη Νικόλαο με κοινοποίηση στον Υπουργό, Υφυπουργό,
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης,
στον
Υποδιοικητή Γ.Λ.Ν.Α. κ. Γρηγορόπουλο
Αναστάσιο, στον κ. Μπολέτη Ιωάννη,
Δ/ντη Ιατρικής Υπηρεσίας και νεφρολογικού τμήματος, στον κ. Ζαβό Γεώργιο
Δ/ντη Μετανοσχευτικού κέντρου Λαϊκού,
στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών και σε όλους στους Συλλόγους
Νεφροπαθών Ελλάδος. Στην ανοικτή επιστολή - διαμαρτυρία επισημαίνουμε τα
ακόλουθα:

Πρωτοβουλίες Διοικητικού Συμβουλίου
α) Την έλλειψη Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού, την χαώδη κατάσταση στα εξωτερικά Ιατρεία που φτάνει
στα όρια της διάλυσης.
1.800 μεταμοσχευμένοι ασθενείς ταλαιπωρούνται διαρκώς περιμένοντας αμέτρητες ώρες στα εξωτερικά Ιατρεία για να
εξεταστούν. Καταπατείται κάθε ίχνος ανθρώπινης αξιοπρέπειας. H αγανάκτηση
των μεταμοσχευμένων έχει φτάσει στο
απροχώρητο.
4 Νεφρολόγοι υπερβάλλοντες εαυτούς
με υπερωριακή απασχόληση προσπαθούν να μας εξυπηρετήσουν. Τα όρια
τους έχουν εξαντληθεί.
Το περιορισμένο νοσηλευτικό προσωπικό της μονάδας δεν επαρκεί για την παροχή σωστής νοσηλευτικής φροντίδας
στους 32 ασθενείς που αριθμεί η μονάδα.
Στην απογευματινή βάρδια μένουν δύο
(2) νοσηλευτές και στην νυκτερινή ένας
(1) νοσηλευτής, για να αντιμετωπίσουν
όλα τα περιστατικά.
β) Την πλήρη απορρύθμιση διώρων.
Τα περιβόητα δίωρα για τη μέτρηση των
επιπέδων κυκλοσπορίνης παρά την διευθέτηση που είχε γίνει πριν από 20 ημέρες,
έχουν απορυθμιστεί πλήρως.
Η αιμοληψία δεν γίνεται στο καθορισμένο
χρόνο του διώρου για κάθε μεταμοσχευμένο. Η εξέταση των διώρων είναι μια πολύ σημαντική πράξη, διότι γίνεται μέτρηση
της τοξικότητας σε κάθε μεταμοσχευμένο.
Μη έγκαιρη διάγνωση μπορεί να οδηγήσει
σε απόρριψη του μοσχεύματος και σε νεοπλασίες.
γ) Την έλλειψη διοικητικών υπαλλήλων
Το διοικητικό προσωπικό της γραμματείας των εξωτερικών ιατρειών , των εργαστηρίων και η γραμματεία της μεταμόσχευσης έχουν αποδεκατιστεί.
δ) Την ανυπαρξία μηχανογράφησης
Δεν υπάρχει μηχανογράφηση στη γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρειών και στη
γραμματεία της μεταμόσχευσης, με αποτέλεσμα όλα να γίνονται χειρόγραφα με μεγάλη καθυστέρηση. Τα πιλοτικά προγράμματα για εφαρμογή του barcode κάθε μεταμοσχευμένου καθυστερούν εδώ και
τρία χρόνια.
ε) Τις απαράδεκτες υλικοτεχνικές υποδομές Εξωτερικών Ιατρειών
Στα 50 μ2 των εξωτερικών ιατρείων στοι-

βάζονται 50-60 μεταμοσχευμένοι ασθενείς κάτω από απαράδεκτες συνθήκες. Ο
χώρος αναμονής έξω από τα εξωτερικά
ιατρεία είναι κοινός και με άλλες παθήσεις (ΩΡΛ, Ουρολογικά περιστατικά,
Διαβητικοί κ.λ.π).
Η ανάπλαση της μονάδας μεταμόσχευσης
είχε δρομολογηθεί να γίνει πριν τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Τελειώνει το 2007 και δεν έχει γίνει ούτε η ανάθεση της μελέτης ακόμη.
Όλη αυτή η απαράδεκτη κατάσταση που
υπάρχει στο Λαϊκό νοσοκομείο έχει
κακοφορμίσει πλέον, δεν πάει άλλο !!!
Πρέπει να αλλάξει αμέσως και ριζικά.
Ως Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού ζητάμε:
1. Την άμεση ενίσχυση του Νεφρολογικού τμήματος με δύο (2) επίκουρους νεφρολόγους και δύο (2) παρασκευαστές που θα απασχολούνται
αποκλειστικά στο νεφρολογικό τμήμα
για τους μεταμοσχευμένους .
2. Σε ένα χρόνο από τώρα να αυξηθούν
οι οργανικές θέσεις νεφρολόγων με
δύο (2) νέες θέσεις επιμελητών.
3. Να καλυφθούν οι ήδη προκηρυγμένες δύο (2) θέσεις χειρουργών μεταμοσχευτών επιμελητών Α και Β,
καθώς και δύο (2) συντονιστών.
4. Πρόσληψη πέντε (5 )τουλάχιστον νοσηλευτών στη μονάδα μεταμόσχευσης.
5. Άμεση μηχανογράφηση της γραμματείας μεταμόσχευσης και των εξωτερικών ιατρείων και προμήθεια όλου του
εξοπλισμού για την κάρτα υγειάς των
μεταμοσχευμένων.
6. Να αναζητηθεί άλλος μεγαλύτερος χώρος μέσα στο νοσοκομείο ή σε άλλο
παρακείμενο κτήριο πλησίον του νοσοκομείου που θα στεγάσει τα εξωτερικά ιατρεία των μεταμοσχευμένων νεφροπαθών.
7. Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για
την υλοποίηση της ανάπλασης της
μονάδας Μεταμόσχευσης.
Ως Διοικητικό Συμβούλιο εξαντλήσαμε
όλα τα αποθέματα της υπομονής μας.
Δεν πρόκειται να ανεχθούμε άλλο αυτή
την απαράδεκτη κατάσταση και τον εμπαιγμό που γίνεται στις πλάτες των μεταμοσχευμένων. Σας καλούμε να αναλογιστείτε τις ευθύνες σας, να μελετήσετε τα
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Πρωτοβουλίες Διοικητικού Συμβουλίου
αιτήματά μας και να δώσετε άμεση λύση
στα συσσωρεμένα προβλήματα μας.
Είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε την επίλυση των προβλημάτων μας με
όλα τα νόμιμα μέσα.
4. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΩΡΕΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΝ
Συμμετείχαμε ενεργά στο invent που
διοργάνωσε ο ΕΟΜ στο Σύνταγμα την 1η
Νοεμβρίου Πανελλήνια ημέρα Δωρεάς
Οργάνων με μεγάλη επιτυχία. Επίσης
συμμετείχαμε στις 15/12/07 σε διανομή

φυλλαδίων του ΕΟΜ στο Ολυμπιακό
στάδιο στο αγώνα basket ΑΕΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ.
5. ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
Πήραμε μέρος ως σύλλογος στην κινητοποίηση της ΕΣΑμεΑ στις 14 Νοεμβρίου
στο
Υπουργείο
Οικονομίας
και
Οικονομικών για την υπογραφή νέας
σύμβασης για το διατροφικό επίδομα και
άλλα αιτήματα.
6. 15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρακολούθησε τις εργασίες του

15ου Πανελληνίου συνεδρίου Μεταμοσχεύσεων που έγινε στις Θεσσαλονίκη 6 8 Δεκεμβρίου με τη συμμετοχή των πιο
έγκριτων Ελλήνων και ξένων Ιατρών. Τα
πολύ σοβαρά πορίσματα και οι ανακοινώσεις του Συνεδρίου θα βοηθήσουν
στην εξέλιξη της Μεταμόσχευσης στη χώρα μας, στη μεγαλύτερη και ποιοτικότερη
ζωή των Μεταμοσχευμένων.
7. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Επισκεφθήκαμε τη μονάδα Μεταμόσχευσης στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης, όπου διαπιστώσαμε τις
απαρχαιωμένες υποδομές της μονάδας
που διαθέτει 10 κλίνες στις οποίες εξυπηρετούνται 35 ασθενείς διασπαρμένοι σε
κλίνες άλλων κλινικών. Η μονάδα λειτουργεί οριακά σε επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό με την υπερπροσπάθεια που καταβάλλουν οι γιατροί και
το νοσηλευτικό προσωπικό.
8. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ
ΥΓΕΙΑΣ
Στις 17/12/2007 αντιπροσωπεία του Δ.Σ.
αποτελούμενη από τους κ.κ. Σβάρνα
Χρήστο, Αντωνίου Μαίρη και Δημητρακόπουλο Απόστολο επισκέφθηκε τον
Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης κ. Παπαγεωργίου Γεώργιο.
Εκθέσαμε στον Υφυπουργό τα εκρηκτικά
προβλήματα που υπάρχουν στα μεταμοσχευτικά κέντρα της χώρας μας και συγκεκριμένα στο Λαϊκό, στον Ευαγγελισμό,
στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Κατανόησε το μέγεθος των προβλημάτων και
δεσμεύθηκε ότι, αφού τα μελετήσει, θα
προωθήσει τη λύση πολλών εξ αυτών.
Του θέσαμε το ζήτημα της τροποποίησης
του Ν.2737/99 περί μεταμοσχεύσεων.
Μας ενημέρωσε ότι σε εύθετο χρόνο θα
κατατεθεί νομοσχέδιο στη Βουλή προς
ψήφιση, χωρίς όμως να δεσμευθεί χρονικά. Όταν θα υπάρξει πρωτοβουλία από
την κυβέρνηση θα κληθούμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας.
Συμφωνήσαμε να έχουμε μια πιο στενή
συνεργασία με στόχο την ανάδειξη και
επίλυση των προβλημάτων των μεταμοσχευμένων.I
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ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ
Η καλή λειτουργία και η δύναμη του συλλόγου μας εξαρτάται κατά κύριο λόγο
από τις συνδρομές των μελών μας.
Παρακαλούνται, όσα μέλη δεν έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές τους (15 €),
να το κάνουν στέλνοντάς μας έμβασμα στη διεύθυνσή μας μέσω ταχυδρομείου
με τις ταχυπληρωμές που σας αποστέλλουμε ή με ονομαστική κατάθεση στους λογαριασμούς:

134/296017-61
ALPHA BANK: 344-002101-071820

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

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

ΔΩΡΕΕΣ
ROCHE HELLAS A.E. .........................................................................................................5500 €
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ..............................................................................................65 €
ΣΚΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ..................................................................................................................50 €
ΒΙΝΤΣΗ ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ ΑΝΝΑ .................................................................................................30 €
ΣΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ .......................................................................................................20 €
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΟΔΥΣΟΥΛΑ..................................................................................................15 €
ΛΑΚΙΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ........................................................................................................15 €
ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ...............................................................................................15 €
ΝΤΕΡΤΙΚΑΣ ΒΑΣΕΙΛΙΟΣ .........................................................................................................15 €
ΝΤΡΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ............................................................................................................15 €
ΒΕΡΤΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ .................................................................................................................5 €
ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ............................................................................................................5 €
ΚΑΝΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ..............................................................................................................5 €
ΚΟΡΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ................................................................................................................5 €
ΚΙΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΕΛΟΣ)......................................................................ΒΑΨΙΜΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΗΣ (ΦΙΛΟΣ) ..................................................................... ΣΤΗΣΙΜΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΠΙΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) ........................................................................ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ
ΔΑΓΙΑΣΗΣ ΛΟΥΗΣ (ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΛΕΝΗΣ ΔΑΓΙΑΣΗ)..................ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΕ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Στήνουμε την Ιστοσελίδα μας
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθεντων εκ Νεφρού
απόκτησε τη δική του ιστοσελίδα στο internet.
Τo site του Συλλόγου μας είναι: WWW.psmn.gr και
η νέα ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι: info@psmn.gr,
Ισχύει βεβαία ακόμη και η παλιά μας ηλεκτρονική διεύθυνση: metnfrou@yahoo.gr.

WWW.psmn.gr

H ιστοσελίδα μας είναι υπό κατασκευή.
Ελπίζουμε ότι έως το τέλος Ιανουαρίου θα είναι ετοιμη.

