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� Αύξηση  επιδομάτων σε άτομα με αναπηρία 
Επιτεύχθηκε τετραετής συμφωνία μεταξύ της Ε.Σ.Αμε.Α και του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών για την αύξηση των επιδομάτων  των ατόμων με αναπηρία.
Η Συμφωνία προβλέπει τα εξής:
•Αύξηση των επιδομάτων για τέσσερα χρόνια 2008-2011.
•Αύξηση 8%  κάθε χρόνο για όλα τα επιδόματα που στις 31/12/2007 ήταν κάτω από 300 €.
•Αύξηση 10% κάθε χρόνο για τα επιδόματα της νοητικής καθυστέρησης.
•Αύξηση 7% κάθε χρόνο για τα επιδόματα που είναι πάνω από 500 €. Σε περίπτωση που το
άθροισμα του ποσοστού αύξησης του πληθωρισμού και της αύξησης της παραγωγικότητας της
χώρας είναι πάνω από 7%, τότε στα επιδόματα αυτά θα χορηγείται και η διαφορά.
Με βάση τη σύμβαση αυτή το διατροφικό επίδομα των νεφροπαθών μεταμοσχευμένων που
στις 31/12/2007 ηταν κατω των 300 € , θα αυξάνεται από φέτος έως το 2011 κατά 8% ετησίως.

� Αφορολόγητο όριο 2.400 € σε άτομα με αναπηρία άνω του 67%
Από φέτος στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβάλουμε  για το διαχειριστικό έτος 2007, 
το αφορολόγητο όριο των ατόμων με αναπηρία άνω του 67% ανέρχεται σε  2400 €. Για να 
χορηγηθεί η έκπτωση αυτή θα πρέπει να συνυποβάλουμε μαζί με τη δήλωση Ε1, αντίγραφο
γνωμάτευσης της πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής,στο οποίο να αναγράφεται η αναπη-
ρία ή βεβαίωση του νοσοκομείου, όπου παρακολουθείται ο ασθενής με αναπηρία 67%. Εάν η
φορολογική  δήλωση υποβάλλεται μέσω internet, τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν αποστέλ-
λονται, αλλά φυλάσσονται από το φορολογούμενο. 

� Απαλλαγή ατόμων με αναπηρία από τέλη διοδίων 
Επεκτείνεται η απαλλαγή της καταβολής τελών διοδίων στα επιβατικά οχήματα που ανήκουν
κατά πλήρη κυριότητα σε άτομα με αναπηρίες και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο
από αυτά. Αυτό προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθμ .Πρωτ.Δ16γ/114/13/127/Γ,
την οποία υπέγραψαν ο υπουργός ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς και ο υφυπουργός
Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Λέγκας. 
Με την απόφαση τροποποιείται άλλη κοινή Υπουργική Απόφαση από τις 15 Μαίου 2007, με
την οποία επεκτεινόταν η απαλλαγή της καταβολής τελών διοδίων, βάσει της παρ. 1 του 
άρθρου 15 του Ν. 1647/1986, στα μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών. Η διέ-
λευση γίνεται με επίδειξη του δελτίου στάθμευσης.

� Εξομοίωση τριτέκνων  γονέων με αναπηρία και απορφανισθέντων τέκνων
με πολυτέκνους 

α)  Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 πολύτεκνος θεωρείται και ο 
γονέας που κατέστη ανάπηρος σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως,
εφόσον έχει τρία τέκνα από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως
αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το ει-
κοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες
σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά
ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώ-
σεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο)έτος της ηλικίας τους. 

β) Για την αναγνώριση της πολυτεκνικής ιδιότητας συνυπολογίζονται και τα τέκνα που έχουν
οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανε-
ξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης (παρ. 2 άρθρο 6, Ν. 3454/2006). 

γ) Σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006, σε περίπτωση
θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και αν
είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των 
τέκνων των πολυτέκνων, με τους περιορισμούς της παρ. 1 του ίδιου άρθρου. 
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Σας γνωρίζουμε ότι στις 26 και 27 Μαΐου 2008 στα γραφεία μας 
στη οδό Ναυάρχου Βότση 21, Κάτω Πατήσια, 

(πλησίον του Ηλεκτρικού Σταθμού Αγ. Νικολάου), από τις ώρες 09:00 - 14:00, 
θα γίνεται επί τόπου  απογραφή και διανομή Δελτίων Κοινωνικού  Τουρισμού έτους

2008 από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Οργανισμού Εργατικής Εστίας. 
Παρακαλούνται τα μέλη μας, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι 

που δεν έχουν απογραφεί μέχρι σήμερα, 
να προσέλθουν στα γραφεία μας, για να λάβουν τα Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1) Βιβλιάριο Υγείας.
2) Γνωμάτευση α/ βάθμιας ή β/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής που να πιστοποιεί 

το  ποσοστό αναπηρίας  άνω του 67%.
3) Οποιοδήποτε έγγραφο επίσημο ή δημόσιο ή λ/σμου στο οποίο αναφέρεται το Α.Φ.Μ.
4) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε  με τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού στο ΤΗΛ: 210 8541600 και ώρες 09:00 - 16:00

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΕΛΤΙΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008

ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

newsnewsnewsnewsne
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� Εκδρομή σε  Ναύπλιο –Τολό - Κεφαλάρι 

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων Εκ
Νεφρού διοργανώνει ανοιξιάτικη  ημερήσια εκ-
δρομή στο ιστορικό Ναύπλιο, στο παραθαλάσσιο
Τολό και στο ξακουστό Κεφαλάρι της  Αργολίδας,
την Κυριακή 18/05/2008.
Παρακαλούμε δηλώστε τη συμμετοχή σας στην
εκδρομή μας έως τις 09/05/2008 στο τηλέφωνο
του Συλλόγου μας: 210 8541600, καθημερινά από
Δευτέρα έως Παρασκευή  09:00 - 16:00
Συμβολική τιμή συμμετοχής 10 € κατά άτομο.

Στην τιμή των 10 € περιλαμβάνεται η μεταφορά με
πούλμαν καθώς και ο απογευματινός καφές ή
αναψυκτικό, προσφορά του Συλλόγου μας.

� Τροποποίηση και συμπλήρωση του καταστατικού μας
Ολοκληρώθηκε η τροποποίηση και συμπλήρωση του καταστατικού μας στην Έκτακτη Γενική
Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 20/01/2008 κι έτσι ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού απέκτησε ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο  και λειτουργικό κα-
ταστατικό. 



18. Στεγαστικά Δάνεια για απόκτηση
πρώτης κατοικίας 

Φορέας Υλοποίησης:
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ν.4202/29,Ν3783/57, Τροποποιήσεις και οι
Αποφάσεις του  Διοικητικού Συμβουλίου του
Τ.Π κ Δ.  μέχρι σήμερα.

Είδη Δανείων

• Αγορά έτοιμης κατοικίας.
• Ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο.
• Αγορά οικοπέδου και ανέγερση κατοικίας σε

αυτό. (Στην περίπτωση αυτή το 1/4 του δανεί-
ου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά
του οικοπέδου και το υπόλοιπο για την ανέ-
γερση της κατοικίας.)

• Αποπεράτωση ημιτελούς κατοικίας.
• Επέκταση υπάρχουσας κατοικίας.
• Σημειώνεται ότι με το δάνειο καλύπτεται η δα-

πάνη απόκτησης κατοικίας επιφάνειας μέχρι
120 τ.μ. Η δαπάνη για τα πέραν των 120 τ.μ.,
βαρύνει εσάς

Δικαιούχοι Δανείου 

• Δημόσιος Υπάλληλος ή υπάλληλος των
Ν.Π.Δ.Δ., που συνταξιοδοτείται από το 
δημόσιο

• Υπάλληλος των Ασφαλιστικών Ταμείων κυ-
ρίας και επικουρικής ασφάλισης εφόσον είναι
Ν.Π.Δ.Δ.

• Υπάλληλος ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΙΚΑ ΟΣΕ, ΙΓΜΕ ΕΛΤΑ
ΗΛΠΑΠ, ΕΘΕΛ, ΟΛΠ, ΕΑΒ, ΗΣΑΠ.

• Δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος, εφόσον
είναι μόνιμος, με κρατήσεις ΤΥΔΚΥ και ΤΑΔ-
ΚΥ.

• Ανάπηρος ή θύμα πολέμου, εφόσον συντα-
ξιοδοτείται από το Γενικό Λογιστήριο

• Αν ανήκει στο τακτικό πολιτικό προσωπικό
Ν.Π.Ι.Δ, αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ), πλην των πλοη-
γών και όσων ανήκουν στο προσωπικό της
πλοηγικής υπηρεσίας.

• Έλληνας Ολυμπιονίκης (Δημόσιος υπάλλη-
λος ή μη).

• Αν ανήκει στο μόνιμο διδακτικό προσωπικό
των ανώτατων ιδρυμάτων (ΑΕΙ) ή είναι διοι-
κητικός υπάλληλος αυτών.

• Αν είναι δημόσιος υπάλληλος εν ενεργεία
αυτός/η και ο/η σύζυγος (τότε δικαιούνται και
οι δύο δάνειο).

• Αν ο ένας από τους δύο είναι συνταξιούχος
και ο άλλος εν ενεργεία ή και οι δύο συνταξι-
ούχοι, τότε δικαιούται μόνο ο ένας από τους
δύο.

• Αν είναι συνταξιούχος του δημοσίου, της
ΔΕΗ και του ΙΚΑ, εφόσον έχει συνταξιοδοτη-
θεί με το Ν.3163/1955.

Βασικές Προϋποθέσεις χορήγησης 
του στεγαστικού  δανείου

• Αν είστε ανύπαντρος, να έχετε τουλάχιστον 5
(πέντε) χρόνια μόνιμης υπηρεσίας. Αν είστε
παντρεμένος, να έχετε τουλάχιστον 2 (δύο)
χρόνια μόνιμης υπηρεσίας. 

• Να μην έχετε εσείς ή ο/η σύζυγός σας ή και οι
δύο μαζί, πλήρες δικαίωμα κυριότητας ή ισό-
βιας επικαρπίας ή οίκησης άλλης κατοικίας ή
διαμερίσματος στην Ελλάδα και σε πόλη άνω
των 5.000 κατοίκων. 

• Εάν έχετε πάρει άλλο δάνειο από το Τ. Π. &
Δανείων, είναι δυνατόν να δανειοδοτηθείτε
για δεύτερη κατοικία, εφόσον απαραίτητα
εξοφληθεί το πρώτο σας δάνειο. Η Β’ κατοι-
κία πρέπει να είναι μεγαλύτερη τουλάχιστον
κατά 20% της πρώτης, εφόσον αυτή παρα-
μένει στην κυριότητα του δανειολήπτη.

6
Δικαιώματα νεφρο�αθών μεταμοσχευμένων

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 Ε’



Δικαιολογητικά για έγκριση Δανείου 

- Υποβολή αίτησης δανείου. 
- Αναλυτική βεβαίωση αποδοχών και ετών μό-

νιμης υπηρεσίας (οι εν ενεργεία υπάλληλοι) ή
απόκομμα σύνταξης οι συνταξιούχοι).

- Αντίγραφο δήλωσης ακινήτων (Ε9) του έτους
2005 και τυχόν μεταβολές μέχρι σήμερα.

- πιστοποιητικό πρωτοβάθμιας υγειονομικής
επιτροπής της οικίας Νομαρχίας πρέπει να
προσκομίσετε όταν είστε, νεφροπαθής η προ-
στατεύετε τέκνα με αναπηρία 67% και άνω.

Υπογραφή δανειακής σύμβασης 

Μετά  την έγκριση του δανείου αρχίζει η δεύτε-
ρη φάση συλλογής εγγράφων που απαιτούνται
για την σύνταξη και υπογραφή της δανειακής
σύμβασης.
Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι οι πιο ακό-
λουθα:

1. Εκθεση εκτίμησης του ακινήτου (αυτοψία)
που συντάσσεται από μηχανικό που ορίζει το
Δ.Σ. του Τ.Π. & Δανείων.

2. Τίτλοι ιδιοκτησίας, δηλαδή το συμβόλαιο
αγοράς με τα πιστοποιητικά μεταγραφής, βα-
ρών, ιδιοκτησίας και μη διεκδίκησης, αν αγο-
ράζετε διαμέρισμα.
- τίτλους δεκαετίας με τα ίδια πιστοποιητικά,
σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

3. Την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας
και το πιστοποιητικό μεταγραφής της, καθώς
και όλες τις τροποποιήσεις αυτής και τα πι-
στοποιητικά μεταγραφής τους

4. Φωτοαντίγραφο της άδειας οικοδομής, σε
περίπτωση ανέγερσης. 

5. Ο έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας, γίνεται
από δικηγόρους του Τ.Π.& Δανείων
(Κεντρική Υπηρεσία & Καταστήματα Θεσ/νί-
κης & Πάτρας).

6. Διάφορα έντυπα που χορηγούνται από το Τ.
Π. & Δανείων.

7. Κτηματογραφικό απόσπασμα (για όσες πε-
ριοχές έχουν ενταχθεί στο κτηματολόγιο).
Μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβα-
σης εγγράφεται στο ακίνητο πρώτη ή σε κά-
ποιες περιπτώσεις δεύτερη ή τρίτη υποθήκη
στο αρμόδιο υποθηκοφυλάκειο και προσκο-
μίζονται πιστοποιητικά εγγραφής υποθήκης,
βαρών, ιδιοκτησίας & μη διεκδίκησης. 

Έξοδα κατάρτισης της δανειακής σύμβασης

Τα έξοδα κατάρτισης της δανειακής σύμβασης
είναι:
- Αμοιβή του μηχανικού που θα συντάξει την

έκθεση εκτίμησης του ακινήτου.
- Έξοδα ελέγχου τίτλων σε ποσοστό 0,5% του

ποσού του δανείου, με ελάχιστο 59,00 €.
- Το ποσό της έκδοσης πιστοποιητικών υποθη-

κοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου.

Επιτόκια δανεισμού

Το Επιτόκιο δανεισμού είναι 4% και αφορά τις
περιπτώσεις των νεφροπαθών που υποβάλλον-
ται σε αιμοκάθαρση η περιτοναϊκή κάθαρση η
είναι μεταμοσχευμένοι, καθώς και τους μεταμο-
σχευμένους από  άλλα όργανα σώματος εκτός
νεφρού. Επίσης το ίδιο επιτόκιο δανεισμού δί-
δεται  και στα άτομα που προστατεύουν τέκνα,
τα οποία πάσχουν από αναπηρία σε ποσοστό
67% και άνω.

Ποσό & διάρκεια δανείου

Το ύψος του δικαιούμενου ποσού δανείου
εξαρτάται από το ύψος των αποδοχών (ή της
σύνταξης) του/των δανειζόμενου/νων και τη
διάρκεια του δανείου.Τα μέγιστα ποσά δανείου
υπολογίζονται ως εξής:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΑΝΕΙΟΥ

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

30 έτη Καθαρές αποδοχές Χ 146 
25 έτη Καθαρές αποδοχές Χ 132 
20 έτη Καθαρές αποδοχές Χ 115 
15 έτη Καθαρές αποδοχές Χ 94 

Η διάρκεια εξόφλησης του δανείου μπορεί να
είναι 15, 20, 25 ή 30 χρόνια και επιλέγεται από
τον δανειζόμενο πριν την υπογραφή του δανει-
στικού συμβολαίου.
Σε περίπτωση που δικαιούνται δανείου και οι
δύο σύζυγοι, το ανώτατο όριο προσδιορίζεται
με βάση τις αποδοχές του ενός συζύγου, προ-
σαυξημένο κατά το ½ του ορίου αυτού. Η πα-
ρακράτηση της μηνιαίας δόσης γίνεται αυτόμα-
τα από το μισθό ή τη σύνταξη σας. Οι δόσεις αυ-
τές αρχίζουν πάντοτε την 1η Ιανουαρίου ή την
1η Ιουλίου που ακολουθεί την ημερομηνία
υπογραφής της δανειστικής σύμβασης. Μπορεί
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να γίνει από εσάς οποτεδήποτε θελήσετε μερική
ή ολική εξόφληση του δανείου.
Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλετε μέρος ή
το υπόλοιπο του κεφαλαίου όπως αυτό ήταν
στο τέλος του προηγούμενου εξάμηνου (30/6 ή
31/12) και τόκους εξόφλησης στο εξοφλούμενο
κεφάλαιο για το χρονικό διάστημα της επομένης
της παραπάνω ημερομηνίας (1/7 ή 1/1) μέχρι και
την ημέρα της προεξόφλησης. Εάν είστε εν ενερ-
γεία υπάλληλος και συνταξιοδοτούμενος, τα
6/10 της σύνταξης σας δεν καλύπτουν τη δόση
του δανείου, υποχρεωτικά παρακρατείται μέρος
ή το σύνολο του εφάπαξ βοηθήματος σας για τη
μερική ή ολική εξόφληση του δανείου.

19.Στεγαστικά προγράμματα 
για απόκτηση κατοικίας 
σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ

Φορέας Υλοποίησης: Οργανισμός Εργατικής
Κατοικίας

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

α) Ν.Δ.2963/54,β)κανονισμός «περί προϋποθέ-
σεων παροχής κατοικίας και δανείων από Ο.Ε.Κ.
γ) Ν.2116/93 (ΦΕΚ 18 Α), δ) Ν.2224/94 (ΦΕΚ
112 Α),ε)Ν.2736/99(ΦΕΚ 172 Α).
Ο Οργανισμός Εργατικής κατοικίας παρέχει την
δυνατότητα σε ειδικές κοινωνικές ομάδες όπως
οι πολύτεκνοι και οι ΑΜΕΑ να αποκτήσουν την
δική τους κατοικία.

1. με τη μορφή έτοιμης κατοικίας, εφόσον
υπάρχει διαθέσιμη να τους δοθεί. 

2. με στεγαστικό δικαίωμα, εάν δεν υπάρχει δια-
θέσιμη κατοικία, ώστε ο δικαιούχος να εξεύ-
ρει κατοικία στην ελεύθερη αγορά, την οποία
ο Ο.Ε.Κ. θα του αγοράσει και θα του την πα-
ραχωρήσει. 

3. με επιδοτούμενα δάνεια για αγορά η ανέγερ-
ση κατοικίας.

4. με άτοκο δάνειο για αγορά ή ανέγερση κατοι-
κίας.

Προϋποθέσεις:

1. α) Δικαιούχοι με 3 παιδιά που είτε οι ίδιοι 
είτε ένα (1) από τα παιδιά έχουν  αναπη-
ρίας 67% και άνω.

β) Δικαιούχοι που δύο (2) προστατευόμενα

μέλη τους έχουν αναπηρία 67% και άνω.
γ) Δικαιούχοι που οι ίδιοι  και ένα (1) προ-

στατευόμενο μέλος τους έχουν αναπηρία
67% 

δ) Συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας με ποσοστό
67% και άνω, ανεξάρτητα από αριθμό
ημερομισθίων.(η προϋπόθεση αυτή
ισχύει μόνο  για τα επιδοτούμενα δάνεια).

2. Ασφαλιστικές προϋποθέσεις ανάλογα με την
κατηγορία που ανήκουν.

3. Να μην έχουν περιουσιακά στοιχεία στη
Ελλάδα που να τους εξασφαλίζουν οικογε-
νειακή στέγαση.

4. Να μην έχουν λάβει οι ίδιοι η τα προστα-
τευόμενα μέλη τους δάνειο η κατοικία από
τον ΟΕΚ η από το Υπ. Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης βάσει του Ν.Δ. 1138/72.

Δικαιολογητικά:

• Αίτηση και Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

από Δήμο ή Κοινότητα. 
• Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης
• Αντίγραφο του εντύπου Ε9* του έτους 2005

και τυχόν τροποποιήσεις του.  
• Βεβαίωση του Οργανισμού Κύριας

Ασφάλισης (μόνο οι εργαζόμενοι) στην οποία
θα αναγράφονται: α) το σύνολο των ημερο-
μισθίων που έχει πραγματοποιήσει ο δι-
καιούχος μέσα στα όρια της Ελληνικής
Επικράτειας, β) τα συνολικά ημερομίσθια για
τα τρία προηγούμενα της αίτησης χρόνια, γ)
τα ημερομίσθια του χρόνου υποβολής της αί-
τησης ή επικυρωμένο αντίγραφο της
Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.)
του Ι.Κ.Α. και δ) εάν έχουν γίνει κρατήσεις
υπέρ ΟΕΚ. Απόφαση συνταξιοδότησης (οι
συνταξιούχοι) από τον ασφαλιστικό φορέα, η
οποία θα αναφέρει για τα ημερομίσθια βάσει
των οποίων συνταξιοδοτήθηκαν εάν είχαν
παρακρατηθεί οι υπέρ ΟΕΚ εισφορές.

• Βεβαίωση τόπου διαμονής (από αστυνομική
η δημοτική αρχή).

• Αντίγραφα Συμβολαίων περιουσιακών στοι-
χειών, εφ όσον υπάρχουν.

Ακολουθούμενη διαδικασία: 

• Υποβολή αίτησης –δικαιολογητικών
• Έλεγχος προϋποθέσεων
• Απόφαση Ο.Ε.Κ. για έγκρισης η μη  
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• Αποστολή έγκρισης  στο δικαιούχο
• Εύρεση ακινήτου εάν πρόκειται για αγορά 
• Συνεννόηση για διαδικασίες και όρους χορή-

γησης με την συνεργαζόμενη τράπεζα
• Έλεγχος του προς αγορά η ανέγερση ακινή-

του από μηχανικούς του ΟΕΚ και σύνταξη τε-
χνικής μελέτης

• Σύναψη αγοραστικού συμβολαίου (εάν πρό-
κειται για αγορά)

• Σύναψη δανειακής σύμβασης της τράπεζας με
δικαιούχο.

• Εκταμίευση του ποσού του δανείου απο την
τράπεζα και είσπραξη από τον δικαιούχο

• Αν πρόκειται για δάνειο ανέγερσης η εκταμί-
ευση γίνεται τμηματικά ανάλογα με την πρό-
οδο των εργασιών και σύμφωνα με τους
όρους της κάθε συνεργαζόμενης τράπεζας

20. Απαλλαγή από το φόρο για αγο-
ρά πρώτης κατοικίας ΑΜΕΑ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

Άρθρο 1 Ν.1078/1980 όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει. με τις διατάξεις του άρθρου 48 του
Ν.2873/2000 ( ΦΕΚ 285 Α΄), Τις διατάξεις της
ενότητας Α των άρθρων 26 και 43 του ν.
2961/2001 (Φ.Ε.Κ. 266 Α΄) άρθρο 3 παρ, 4
Ν3634/2008 φευ 9/α 29-1-2008

Προϋποθέσεις: 
Η απαλλαγή που προβλέπεται παρέχεται για

αγορά κατοικίας με εμβαδόν έως διακόσια (200)
τ.μ. ή οικοπέδου, στο οποίο αντιστοιχεί κατοικία
με εμβαδόν έως διακόσια (200) τ.μ., ανεξάρτητα
από την αξία τους. Το εμβαδόν αυτό προσαυξά-
νεται κατά είκοσι πέντε (25) τ.μ. για το τρίτο και
καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα, την επι-
μέλεια των οποίων έχει ο αγοραστής, ή τα προ-
στατευόμενα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας του-
λάχιστον 67%. Αν το αγοραζόμενο ακίνητο
υπερβαίνει το ανωτέρω εμβαδόν, η απαλλαγή
παρέχεται μέχρι του ποσού της αξίας που αντι-
στοιχεί στο εμβαδόν αυτό.»  

Δικαιολογητικά:

Απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής ή των
ασφαλιστικών φορέων (βλ.μείωση φόρου κλη-
ρονομικής δωρεάς γονικών παροχών). 

Περιγραφή διαδικασίας:

Με την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβί-
βασης συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά της
αναπηρίας και ζητείται η απαλλαγή από τον οι-
κείο φόρο λόγω απόκτησης πρώτης κατοικίας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τόσο στον ενήλικο άγαμο με αναπηρία πάνω
από 67% όσο και στον ενήλικο έγγαμο με παι-
διά οποιασδήποτε ηλικίας με αναπηρία πάνω
από 67%, παρέχεται η απαλλαγή του εγγάμου.
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Aναρτήσαμε την Ιστοσελίδα μας στο Internet

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: metnefrou@yahoo.gr.

Η ιστοσελίδα  μας λειτουργεί πιλοτικά και βρίσκεται στο στάδιο της τελικής διαμόρφωσης 
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Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού, η ελληνική Νεφρολογική  Εταιρεία διοργάνωσε σε
συνεργασία με συλλόγους  ασθενών ανοιχτή εκδήλωση για τη Χρόνια Νεφρική Νόσο.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12-3-08 στο αμφιθέατρο του ρ/σ Αθήνα 9.84 fm
στην «τεχνόπολις» στο Γκάζι με την ευγενική υποστήριξη της ROCHE HELLAS A.E. Χορηγός
επικοινωνίας ήταν το MEGA.
Σκοπός της εκδήλωσης, η οποία διοργανώνεται κάθε δεύτερη Πέμπτη του μηνός Μαρτίου
εκάστου έτους (φέτος 13 Μαρτίου) και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων είναι η
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους τρόπους πρόληψης των νεφρικών νοσημάτων,
δεδομένου ότι η συχνότητα τους αυξάνεται δραματικά.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης έγινε προσπάθεια να γίνει κατανοητός ο ρόλος των νεφρών στην
επιβίωση και την υγειά μας. Επιχειρήθηκε επίσης να διαδοθεί το μήνυμα ότι η Χρόνια Νεφρική
Νόσος είναι μια ασθένεια συχνή και επιβλαβής η οποία όμως μπορεί να αντιμετωπισθεί.
Οι νεφροί αποτελούν το φυσικό φίλτρο με το οποίο ο οργανισμός αποβάλλει κάθε περιττή και
επικίνδυνη ουσία από το αίμα. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να φιλτράρουν καθημερινά 200
λίτρα αίματος.
Η Χ.Ν.Ν εμφανίζεται όταν οι νεφροί αδυνατούν σε μικρότερο η μεγαλύτερο βαθμό να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του οργανισμού που αναφέρονται στον καθαρισμό του αίματος,
στην παραγωγή ορμονών, ερυθρών αιμοσφαιρίων, στην ενεργοποίηση της βιταμίνης D κ.α.

Υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης Χ.Ν.Ν διατρέχουν τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη,
υπέρταση, τα παχύσαρκα άτομα, οι καπνιστές, άτομα με οικογενειακό ιστορικό

νεφρικής νόσου και ασθενείς με άλλες νεφροπάθειες.
Το γεγονός ότι η Χ.Ν.Ν είναι τις περισσότερες φορές μια «σιωπηλή» νόσος

την καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνη. Όταν γίνεται αντιληπτή συνήθως έχει
χαθεί μεγάλο μέρος της νεφρικής λειτουργίας.
Η διάγνωση της Χ.Ν.Ν γίνεται με απλές εξετάσεις. Μια γενική ούρων,
μια μέτρηση της κρεατινίνης και ένα υπερηχογράφημα είναι συνήθως
αρκετά για να γίνει αντιληπτό το πρόβλημα. Στα πλαίσια της
προστασίας από τη νεφρική νόσο αναγκαία μέτρα είναι ο τακτικός
ιατρικός έλεγχος ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, του σακχάρου,
της χοληστερίνης, η διακοπή του καπνίσματος, ο έλεγχος του
σωματικού βάρους κλπ.
Σήμερα δυστυχώς περισσότερα από 500 εκατομμύρια άτομα

παγκοσμίως, δηλαδή περίπου 1 στους 10 ενήλικες στο γενικό
πληθυσμό, πάσχουν από κάποια μορφή χρόνιας νεφρικής νόσου.

Κάθε χρόνο γίνονται σε όλο τον κόσμο περίπου 250.000 νέες
διαγνώσεις Χρόνιας Νεφρικής Νόσου. Περίπου 1,7 εκατομμύρια άτομα

βρίσκονται σε θεραπεία λόγω νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου
παγκοσμίως. Η αιμοκάθαρση αντιπροσωπεύει το 2% του προϋπολογισμού για

την υγεία σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
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Α�οκριάτικος  χορός στην Πλάκα
Με μεγάλη ε�ιτυχία �ραγματο�οιήθηκε ο ετήσιος  α�οκριάτικος χορός του
συλλόγου μας στις 22/02/2008 στο κέντρο MOSTRΟU στην Πλάκα . Πέντε χρόνια
ο σύλλογός μας είχε να  διοργανώσει τέτοια βραδιά διασκέδασης. Η α�οκριά και
κάθε τέτοια εκδήλωση είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για καλύτερη γνωριμία και
σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών μας, καθώς και μια ευκαιρία  για
α�όδραση α�ό την καθημερινότητα και τα �ροβλήματα της, �ου δυστυχώς μας
ακολουθούν ό�ου κι αν �άμε . Τα μέλη και οι φίλοι μας αντα�οκρίθηκαν στο
κάλεσμα του συλλόγου και �εράσαμε όλοι μαζί μια αξέχαστη βραδιά μέσα στη
καρδιά της Α�οκριάς.
Η μοναδική για τη δεξιοτεχνία της Αθηναϊκή Κομ�ανία καθώς και νέοι

ταλαντούχοι ερμηνευτές μας
ταξίδευσαν μουσικά, ικα -
νο�οιώντας σαν όλες τις
μουσικές μας ε�ιθυμίες.
Αξίζει να σημειωθεί  οτι 
ήταν  τόσο �ροσεγμένο και
καλό το �ρόγραμμα του
κέντρου �ου όλοι  έμειναν
ευχαριστημένοι, διότι �έρα -
σαν καλά, διασκέ δασαν,
ξεφάντωσαν, χό ρε ψαν και
κά�οιοι  δεν εγκατέλειψαν
την �ίστα �αρά μόνο κοντά
στα ξημερώματα. Ευχή όλων
είναι να έχουμε  υγεία και να
διασκεδάζουμε όσο το
δυνατόν �ερισσότερο και
συχνότερα.
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Την Κυριακή 27/01/08
πραγματοποιήθηκε με ιδιαί-
τερη επιτυχία στο ξενοδο-
χείο ΤΙΤΑΝΙΑ, η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας του
Συλλόγου μας.

Η εκδήλωσή μας αυτή
συνδυάστηκε με την απονο-
μή τιμητικών πλακετών στα
τέσσερα μεταμοσχευτικά
κέντρα της χώρας μας για το
ανεκτίμητο έργο που προ-
σφέρουν. Τις πλακέτες παρέ-
λαβαν οι  Δ/ντές των μεταμοσχευτικών κέν-
τρων καθώς και στον Εθνικό Οργα νισμό
Μεταμο σχεύ σεων ως εξής: ο κ. Γ. Ζαβός
Δ/ντής του μεταμοσχευτικού κέντρου του Γ. Λ
Νοσοκομείου, ο κ. Σ. Δρακόπουλος Δ/ντής
του μεταμοσχευτικού κέντρου του
Ευαγγελισμού, ο κ. Δ. Τακούδας Δ/ντής του
Ιππο  κράτειου μεταμοσχευτικού Κέντρου
Θεσ/νίκης και ο κ. Δ. Καραββίας Δ/ντής του
μεταμοσχευτικού κέντρου του Γ.Ν Πατρών
και η κα. Γόμπου Αθηνά εκ μέρους του ΕΟΜ.

Σε άκρως συγκινησιακή ατμόσφαιρα έγινε
στη συνέχεια και η απονομή τιμητικών πλα-
κετών για την προσφορά ζωής στους παρα-
κάτω ζώντες δωρητές οργάνων.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΛΑΜΠΑΡΔΑΚΗ ΕΦΗ,
ΤΣΙΜΠΙΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΥΔΟ-
ΚΙΑ, ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,
ΒΑΛΒΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΧΑΪΔΟΥΤΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ, ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΑΝΤΩ-
ΝΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΣΒΑΡΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΚΟΥΜ-
ΠΟΥΡΟΥ ΜΑΙΡΗ, ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑ-

ΚΗ, ΧΟΛΕΒΑ ΕΦΗ.
Την εκδήλωσή μας αυτή που απέσπασε τα

ενθουσιώδη σχόλια των παρισταμένων, τίμη-
σαν με την παρουσία τους πολλοί διακεκρι-
μένοι πολιτικοί, ιατροί και επίσημοι καθώς και
μεγάλος αριθμός μεταμο σχευμένων και φί-
λων του Συλλόγου μας. Ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε: τον κ. Π. Σκανδαλάκη Βουλευτή εκ-
πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Εμ.
Σκουλάκη Βουλευτή εκπρόσωπο του ΠΑ-
ΣΟΚ, την κ. Λ. Καφαντάρη Βουλευτή εκπρό-
σωπο του ΚΚΕ, τον κ. Δ. Στρατούλη
Βουλευτή εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ.
Αράπογλου εκπρόσωπο του ΛΑΟΣ, τον κ. Κ.
Γείτονα βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κ. Αικ.
Παπακώστα Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας,
εκπρόσωπο τον πρόεδρο της Βουλής κ.
Σιούφα, τον κ. Ν. Αλευρά Βουλευτή του ΠΑ-
ΣΟΚ, την κ. Σ. Ράπτη Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ,
την κ. Μ. Αποστολάκη Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ,
τον κ. Παναγιωτόπουλο Βουλευτή Κοινο βου -
λευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας,
τον κ. Π. Κουρουπλή πρώην Γ.Γ Υπουργείου
Υγείας, την κ. Μπέη Υπερνομάρχη Αθηνών,
Πειραιώς και Νήσων, την κ. Αθ. Δρέττα

Μερική άποψη της εκδήλωσης

Εκδήλωση κοπής 
πρωτοχρονιάτικης πίτας και 

απονομής τιμητικών πλακέτων
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Αντινομάρχη Αθηνών, τον κ. Παπαμιχαήλ
υπεύθυνο τομέα Υγείας ΛΑΟΣ, τον Πατέρα
Δροσυνό εκπρόσωπο του Αρχιεπισκόπου,
τον κ. Ν. Κατσαρό πρώην πρόεδρο ΥΦΕΤ, εκ-
πρόσωπο Δημόκριτου, την Πρόεδρο της ΠΟΝ
κ. Β. Χρυσικοπούλου, τον Πρόεδρο του Π. Σ.

Νεφροπαθών κ. Γ. Καστρινάκη, τον Πρόεδρο
του Συλλόγου Νεφροπαθών Άρτας κ. Κ.
Μπαλάσκα, τον Πρόεδρο του Συλλόγου
Νεφροπαθών Μαγνησίας κ. Γιαννάκο, την
Πρόεδρο του Συλλόγου Νεφροπαθών
Λάρισας κ. Ελ. Χασιώτη, τον Πρόεδρο του
Συλλόγου Νεφροπαθών Εύβοιας κ. Κ.
Μαντά, τους προαναφερθέντας Διευθυντάς
των τεσσάρων μεταμοσχευτικών κέντρων,
την κ. Χ. Σακελλαρίου Δ/ντρια αιματολογικού
και κα. Κυριάκη Δ/ντρια του τμήματος ραδιοϊ-
σοτόπων του Λαϊκού Νοσοκομείου, τον κ.
Παπακωνσταντίνου Δ/ντή της νεφρολογικής
κλινικής του Ευαγγελισμού και την κ. Ερ.
Ψημένου Νεφρολόγο επιμελήτρια Α' του
Νοσ. "Αλεξάνδρα".

Ο πρόεδρος τους Πανελλήνιου Συλλόγου
Μεταμοσχευθέντων εκ νεφρού κ. Χρήστος
Σβάρνας απευθυνόμενος στους παρευρεθέν-
τες ευχήθηκε υγεία, ευτυχία, δημιουργία και
προκοπή και ιδιαίτερα να αποδειχθεί το 2008
ως ο χρόνος με τις περισσότερες μεταμοσχεύ-
σεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Ακόμη τόνισε το έργο που πραγματοποιήθη-
κε από τον Σύλλογο επ' ωφελεία των μετα-
μοσχευμένων (ατέλεια στα τέλη ταξινόμησης,
χορήγηση εισοδήματος αεροθεραπείας, 

μείωση δημοτικών τελών, έκδοση τριμηνι-
αίου ενημερωτικού περιοδικού, δημιουργία
ιστοσελίδας στο ΙΝTERNET, ψήφιση νέου κα-
ταστατικού) αναδεικνύοντας παράλληλα τα
προβλήματα και τα δικαιώματα των μεταμο-
σχευμένων ζητώντας τη συνδρομή τους για
την επίλυσή τους. Ευχόμενος την αύξηση των
μεταμοσχεύσεων τόνισε ότι απαιτούνται συγ-
κεκριμένα μέτρα όπως: τροποποίηση του υφι-
στάμενου νομικού πλαισίου του Ν. 2737/99
για τις μεταμοσχεύσεις, συστηματική προβο-
λή της ιδέας της δωρεάν οργάνων και μεγα-
λύτερη δραστηριοποίηση των υπευθύνων
των ΜΕΘ λόγω της μεγάλης σημασίας της
δωρεάς οργάνων.

Τέλος ευχαρίστησε τις εταιρείες ΝΟVARTIS
HELLAS A.E και ROCHE HELLAS A.E ευγενι-
κούς χορηγούς της εκδήλωσης.

Η κ Μαργαρίτη Σωτηρία από τις πρώτες δωρήτριες 
νεφρού στη Ελλάδα, βραβεύεται με αναμνηστική κλακέ-
τα του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ
Νεφρού από την βουλευτή κ. Παπακώστα Αικατερίνη.

Διευθυντές των τιμόμενων μεταμοσχευτικών κέντρων
και αντιπρόσωπος του Ε.Ο.Μ.

Εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων
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Με ευαισθησία αρκετά Δημοτικά Συμβούλια αποφάσισαν  τη
μείωση των Δημοτικών Τελών  βάσει του  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. Διευρύνεται συνεχώς ο κατάλογος
των Δήμων που μειώνουν τα Δημοτικά Τέλη. Σε προηγού-
μενα τεύχη της Αναγέν νησης  έχουμε δημοσιεύσει τμηματικά
τους Δήμους που μείωσαν τα Δημοτικά Τέλη. Για να υπάρχει
όμως μια ενιαία εικόνα, δημοσιεύουμε σε αυτό το τεύχος
κωδικοποιημένους όλους τους Δήμους  που έως σήμερα
έχουν  μειώσει τα  Δημοτικά Τέλη και είναι οι πιο κάτω:

ΔΗΜΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 50%
ΑΙΓΑΛΕΩ 100%
ΑΛΙΜΟΥ 50%
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 50%
ΒΥΡΩΝΑΣ 50 - 100%
ΓΛΥΦΑΔΑΣ 50%
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 50%
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 50%
ΊΛΙΟΝ 50%
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 50%
Α. ΛΙΟΣΙΑ 50%
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 50%
ΚΗΦΙΣΙΑ 50%
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 100%
ΧΟΛΑΡΓΟΣ 50%
ΔΑΦΝΗ 50%
ΜΑΡΟΥΣΙ 100%
ΛΑΜΙΑΙΩΝ 30%
ΥΠΑΤΗΣ 50%
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 50%
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ 100%
ΝΕΣΤΩΡΟΣ 50%

Καλούνται όλοι οι Νεφροπαθείς Μεταμο σχευμένοι που 
διαμένουν στους πιο πάνω Δήμους να κάνουν χρήση αυ-
τού του ευεργετήματος. Παρακαλούνται επίσης τα μέλη μας
που διαμένουν σε άλλους Δήμους, οι οποίοι δεν έχουν
αποφασίσει ακόμη, να θέτουν το ζήτημα της μείωσης των
Δημοτικών Τελών στα Δημοτικά Συμβούλια. Όσα μέλη μας
επίσης γνωρίζουν και για άλλους Δήμους που αποφάσισαν
την μείωση των τελών, να μας το γνωστοποιήσουν, για να
το δημοσιεύσουμε στο  περιοδικό μας. 
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμο σχευ θέντων εκ Νεφρού
έχει θέσει  το θέμα της μείωσης των Δημοτικών Τελών και
σε  μεγάλους  Δήμους της χώρας μας και ελπίζουμε γρή-
γορα να έχουμε ευχάριστα νέα.

ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΒΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ
ΠΟΙΗΜΑ

ΒΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ
ΠΟΙΗΜΑ

"ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ 
Η ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΖΩΗ"

Απ' όταν ο Πλάστης 
της ζωής μας έδωσε πνοή, 

εμείς δεν αρνηθήκαμε 
απρόσμενες λαβωματιές.
Πάρε και συ το δύσκολο 

με μένα μονοπάτι.
Θα περπατήσουμε μαζί 

το δρόμο της υπόλοιπης ζωής.
Μην κουραστείς να προσπαθείς 

μ' όλη τη δύναμη σου. 
Αφού μας έτυχε μαζί 
να δίνουμε τη μάχη. 

Θα γίνει η ζωή μας πιο γλυκιά 
όπως στ’ όνειρό μας,

γιατί μπορούμε τώρα πια 
να νοιώθουμε καλά.
Εμπρός ν' ανεβούμε 

το δύσκολό μας μονοπάτι 
μ' όλη τη δύναμη ζωής 
που απόμεινε σε μας. 
Νοιώθουμε καλυτέρα 
τα δώρα της ζωής

ξεχνώντας την κατάσταση 
που είμαστε εμείς,

γιατί ο πλάστης θέλησε 
ζωή να μας χαρίσει

κι εμείς μ' αγάπη περισσή 
να τον ευγνωμονούμε.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΣΔΡΑΛΙΑΣ
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Δ Ω Ρ Ε Ε Σ
ΟΝΟΜΑ ΠΟΣΟ

NOVARTIS ΗELLAS A.E. 4.000 €

ROCHE HELLAS A.E. 4.000 €

MOTOR OIL AE 500 €

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΚΟΥΒΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 400 €

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 72 €

ΧΑΪΔΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 65 €

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 60 €

ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΒΑΣ. 35 €

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΡΟΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 €

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΖΕΤΑ 30 €

ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ ΜΥΡΣ. 25 €

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 20 €

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 20 €

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Δ. 15 €

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 15 €

ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 10 €

ΠΑΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ 5 €

ΚΟΥΡΟΓΕΝΗΣ ΒΑΣ. 5 €

ΡΟΥΝΤΗΣ ΚΩΝ. 5 €

ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 5 €

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΒΑΣ, 5 €

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ. 5 €

ΜΑΤΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5 €

ΕΞΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 5 €

ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΘΗ 5 €

ΚΑΣΤΑΝΑ ΑΡΧΟΝΤΩ 5 €

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 5 €

ΜΑΡΤΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ 25 €

ΤΣΙΡΩΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 20 € 

ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΗΣ (ΦΙΛΟΣ) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η σωστή  λειτουργία και οι δραστηριότητες
του συλλόγου μας  σε σημαντικό βαθμό
εξαρτώνται  από τις οικονομικές δυνατό τητές
του.
Παρακαλούνται  οι συνάδελφοί μας  που δεν
έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά  με 
τις συν δρομές τους (15 €), να το πρα γμα -
τοποιήσουν, στέλνοντάς μας έμβασμα 
στη διεύ θυνσή του συλλόγου μας  μέσω 
ταχυ δρομείου, με ταχυπληρωμή ή με ο νο   -
 μα  στική κατάθεση στους λογαρια σ μούς: 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
134/296017-61
ALPHA BANK

344-002101-071820

Είναι ευνόητο ότι η παράκληση αυτή δεν
αφορά τους συναδέλφους, οι οποίοι έχουν
εξοφλήσει τις συνδρομές  τους.
Ευχαριστούμε θερμά και πιστεύουμε ότι θα
τύχουμε  της θετική σας ανταπόκρισης.

Θα τους θυμόμαστε 
για �άντα
Έφυγαν α�ό τη ζωή τρεις εκλεκτοί
φίλοι και  μέλη  του συλλόγου μας με
σημαντική �ροσφορά  στις
δραστηριότητές του, ο Γιώργος
Κιούσης, ο Βαγγέλης Καρακώστας
και ο Γεράσιμος Γκούβας.
Τιμήσαμε  την μνήμη τους  στη
τελευταία Γενικη Συνέλευση με  ενός
λε�τού σιγή. Πρόσφατα ε�ίσης έφυγε
και ένας καλός φίλος του συλλόγου
μας, ο Σταύρος Νέζης. Θα τους
θυμόμαστε �άντα για  το ήθος, τον
αγώνα  και την αξιο�ρέ�ειά τους. 

ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ 
ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ
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