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• Aύξηση διατροφικού επιδόματος 8% των νεφροπαθών (υπό αιμοκάθαρση, 
ή περιτοναϊκή κάθαρση, ή μεταμόσχευση νεφρού) καθώς και των 
μεταμοσχευμένων καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΕΤΗ 2007 2008 2009 2010 2011
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 8% 8% 8% 8%
ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 21,28 22,98 24,82 26,81
ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 266,00 287,28 310,26 335,08 361,89

• ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ   

Ελπιδοφόρα μηνύματα προκύπτουν από τα
αποτελέσματα των μεταμοσχεύσεων της χώρας
μας στο εννιάμηνο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2008. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ) η πορεία
της μεταμοσχευτικής δραστηριότητας στη χώρα
μας εμφανίζεται ιδιαίτερα ενθαρρυντική  στο πιο
πάνω διάστημα.
Η μελέτη των στατιστικών δεδομένων του
Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων απο δει -

κ νύει ότι οι  Έλληνες ευαισθητοποιούνται
ολοένα και περισσότερο στο θέμα της δωρεάς
οργάνων. Φωτεινά παραδείγματα συναν -
θρώπων μας που, μέσα στον πόνο τους για το
χαμό των αγαπημένων τους προσώπων,
σκέφτονται και τη σωτηρία ανθρώπων που
υποφέρουν, παροτρύνουν καθημερινά και
άλλους ανθρώπους να ενεργήσουν με τον ίδιο
τρόπο.
Εξαιρετικά αποτελεσματική αποδεικνύεται και

Για  το 2008 η αύξηση του 8% ήτοι 21,28 € ανά
μήνα προβλέπεται ότι   θα  αρχίσει να
καταβάλλεται αναδρομικά  στους δικαιούχους
μαζί με το τρίτο τρίμηνο  για το Νομό Αττικής και
μαζί με το τέταρτο δίμηνο για την υπόλοιπη
Ελλάδα. 
Η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για την αύξηση
του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών

και των μεταμοσχευμένων καρδιάς, ήπατος,
πνευμόνων και μυελού των οστών με Aριθμ.
Υ1/Γ.Π.οικ. 102431 /18.7.2008 ΦΕΚ B
1519/1.8.2008 αναλυτικά έχει ως εξής : 
Την αύξηση του διατροφικού επιδόματος των
νεφροπαθών δικαιούνται και οι
μεταμοσχευμένοι καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων
και μυελού των οστών. 

Υπογράφηκε και καταχωρήθηκε στο ΦΕΚ B
1519/1.8.2008 η κοινή υπουργική απόφαση με
Aριθμ. Υ1/Γ.Π.οικ. 102431 /18.7.2008 των
Υπουργών  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
-ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
για την αύξηση του διατροφικού επιδόματος
των νεφροπαθών και των μεταμοσχευμένων
καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού 
των οστών. 

Με την πιο πάνω απόφαση Αυξάνεται  από
1.1.2008 το διατροφικό επίδομα των 266 ευρώ
που καταβάλλεται μηνιαίως ανά άτομο στους
νεφροπαθείς και στους μεταμοσχευμένους
καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των
οστών, κατά 8% κάθε χρόνο για τα έτη 2008-
2009-2010-2011, το οποίο και διαμορφώνεται
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
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Μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων / Στατιστικά δεδομένα ΕΟΜ

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΡΔΙΑ &

ΛΗΠΤΕΣ ΝΕΦΡΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΗΠΑΡ ΚΑΡΔΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ

1985 22 18 0 0 0 0

1986 20 35 0 0 0 0

1987 18 48 0 0 0 0

1988 19 55 0 0 0 0

1989 35 58 0 0 0 0

1990 83 64 3 5 0 0

1991 104 70 7 10 0 0

1992 92 68 8 12 1 1

1993 1366 86 55 13 10 0 0

1994 1489 46 67 7 13 0 0

1995 1423 42 89 7 10 0 0

1996 1627 46 60 10 7 2 2

1997 1200 55 90 18 8 0 0

1998 - 87 82 18 13 0 0

1999 - 69 85 12 7 1 1

2000 - 32 72 10 2 0 0

2001 1125 74 89 18 5 0 0

2002 956 107 85 21 9 0 0

2003 824 134 79 24 5 0 0

2004 847 116 76 29 6 0 0

2005 775 167 69 34 9 0 1

2006 869 144 63 27 7 0 1

2007 903 101 87 32 5 0 2

01/01-30-09-08 870 138 33 41 13 3

ΣΥΝΟΛΟ 1837 1597 339 156 4 11

η συνεργασία των ιατρών και συντονιστών των
Μ.Ε.Θ. με τον Ε.Ο.Μ., αφού διαρκώς αυξάνεται
το ποσοστό αξιοποίησης των οργάνων των 
δυνητικών δοτών.
Παράλληλα η συνεργασία του Ε.Ο.Μ. με την 
Eurotransplant, τον μεγαλύτερο διακρατικό 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό στην ανταλλαγή 
μοσχευμάτων, δημιουργεί νέες προοπτικές στο
θέμα της αξιοπιστίας όλων των διατιθέμενων
οργάνων.
Αξίζει να τονίσουμε ότι με το πέρασμα των χρό-
νων αυξάνεται ο αριθμός των πτωματικών με-
ταμοσχεύσεων, ενώ παράλληλα και ο αριθμός

των συγγενικών παραμένει αρκετά υψηλός.
Καταλήγοντας λοιπόν, μπορούμε να ισχυρι-
στούμε ότι η μεταμοσχευτική δραστηριότητα
στην Ελλάδα ακολουθεί πορεία ιδιαίτερα 
ενθαρρυντική.
Παρόλα αυτά δεν πρέπει να επαναπαυτούμε.
Χρέος κάθε εμπλεκόμενου φορέα η διαρκής
προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποί-
ησης της κοινής γνώμης σχετικά με το θέμα της
δωρεάς οργάνων.
Είναι ζήτημα ανθρωπιάς, λογικής και  πολιτι-
σμού.
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• ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΟΡΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΥΣ

• ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1. Το επίδομα αεροθεραπείας χορηγείται στους
δικαιούχους ασφαλισμένους  και
συνταξιούχους λόγω γήρατος ασφαλιστικών
οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου
Απασχόλησης και κοινωνικής  προστασίας
που πάσχουν:
α. από φυματίωση. 
β. από καρκίνο των πνευμόνων ή

πνευμονοκονίαση. 
γ. από νεφρική ανεπάρκεια ή έχουν

υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού. 
δ. από πνευμονοπάθεια με ποσοστό

αναπηρίας 80 % στην πνευμονική νόσο και
ε. όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση

πνευμόνων καρδιάς και ήπατος.
Οι δικαιούχοι ασφ/νοι και συντ/χοι που έχουν
υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού,
πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος δικαιούνται του
επιδόματος αεροθεραπείας Εφ' όρου ζωής.
Το ποσό του επιδόματος αεροθεραπείας κάθε
χρόνο καθορίζετε με κοινή υπουργική απόφαση
τω υπουργείων οικονομίας και οικονομικών -
απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας.
Ειδικά για το 2008 το επίδομα αεροθεραπείας
καθορίστηκε στα 248 €.
Η καταβολή του επιδόματος αεροθεραπείας, θα
αρχίσει από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα
διαρκέσει μέχρι 6 μήνες. 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: 
Φ40021/14022/1257/31-7-08 κοινή απόφαση
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας και Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικο/ομικών ΦΕΚ 1586 τ.΄Β/07-08-08

Προϋποθέσεις: 
α. οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, που πάσχουν

από τις προαναφερόμενες ασθένειες, εκτός
από την περίπτωση δ, να έχουν ποσοστό
αναπηρίας άνω του 33%. 

β. οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι ασφαλιστικών
οργανισμών που χορηγούν επιδόματα
ασθένειας, να επιδοτούνται λόγω ασθένειας για
τις παραπάνω παθήσεις κατά το χρονικό
διάστημα από 1/6/2008 μέχρι 31/8/2008, έστω
και κατά το τμήμα του διαστήματος αυτό.

γ. οι εν ενεργείας ασφαλισμένοι ασφαλιστικών
οργανισμών που δεν καταβάλλouν επιδόματα
ασθενείας, να προσκομίζουν γνωμάτευση
γιατρού νοσοκομείου η κλινικής, σχετικής με
την πάθηση ειδικότητας, με την οποία θα
πιστοποιείται η πάθηση και η συνέχιση της
θεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας
τους κατά το ως άνω χρονικό διάστημα. 

Επιπλέον, οι πάσχοντες από φυματίωση
δικαιούνται του επιδόματος αεροθεραπείας και
στις περιπτώσεις που παίρνουν βοήθημα τύπου
συντάξεως λόγω φυματιώσεως ή επίδομα
διαιτολογίου. 

Σε περίπτωση που, από τις καταστατικές
διατάξεις κάποιου ασφαλιστικού οργανισμού,
προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος
αεροθεραπείας, ποσού μεγαλύτερου από αυτό
που ορίζεται με την παρούσα απόφαση, μπορεί
να καταβάλλεται και μέχρι το διπλάσιο από το
ανωτέρω οριζόμενο ποσό, εφόσον η οικονομική
κατάσταση του οικείου οργανισμού το επιτρέπει.

Διατηρείται το αφορολόγητο των 10,500 € για
όσους παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις
εκατό (67%) και πάνω από νοητική υστέρηση,
φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση και
αποκτούν εισοδήματα ως ελεύθεροι
επαγγελματίες ή από ατομική εμπορική
επιχείρηση.»

Η διατήρηση του αφορολογήτου προβλέπεται
στο άρθρο 14 παράγραφο 2δ. του νέου  νόμου
3697/2008 (Φ.Ε.Κ. 194/τ.Α΄ (25.09.2008) περί
ενίσχυσης της διαφάνειας του Κρατικού
Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων
δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις. 
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ΤΑΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΙΚΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 210 5215000
ΟΓΑ 210 3322100
ΟΑΕΕ 210 5285500
ΤΣΑΥ 210 8816911
ΤΣΜΕΔΕ 210 3740000
ΤΥΔΚΥ 210 8809500 - 501
ΟΑΠ - ΔΕΗ 210 2539939
ΤΑΠ - ΟΤΕ 210 8110500
ΤΑΞΥ 210 3676800
Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Εμπορικής 
Τράπεζας 210 3313051 - 54
ΤΑΠ Τράπεζα Πίστεως, Γενικής Τράπεζας και 
Τράπεζας Αμέρικαν Εξπρές 210 3605545 - 547
ΤΑΠ - ΕΤΒΑ 210 9294182
Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών 210 3619981
Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Πειραιώς 210 4170662
Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Θες/νικης 2310 547912
Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών               210 8814398
ΤΣΕΥΠ 210 3240886
ΤΑΠ - ΗΛΠΑΠ 210 8835840
ΤΑΠ - ΗΣΑΠ 210 4199796
Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ασφ. Εταιρίας 
"Η ΕΘΝΙΚΗ" 210 9099673
Ταμείο  Ασφάλισης Ασθένειας και Πρόνοιας 
Λιμενεργατών Πειραιώς  (FAX) 210 4176283                   210 4132995
Υγειονομική Υπηρεσία ΕΥΔΑΠ 210 7495555
Ταμείο Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών 210 3226058
Ταμείο Υγείας Προσωπικού 
Αγροτικής Τράπεζας 210 8898400

Δεν δικαιούνται επιδόματος αεροθεραπείας:
• Όσοι παίρνουν το επίδομα αυτό από

οποιαδήποτε άλλη πηγή. 
• Όσοι νοσηλεύονται, εφόσον οι δαπάνες της

νοσηλείας τους καταβάλλονται από το ΙΚΑ -
ΕΤΑΜ ή άλλο ασφαλιστ\κό οργανισμό
αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας ή παρέχονται σε
αυτού έξοδα ενοικίων ή γενικά έξοδα θερινής
διαμονής, εφόσον το χρονικό διάστημα, για το
οποίο καταβάλλονται οι ανωτέρω παροχές,
αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο τμήμα του χρονικού
διαστήματος, που ορίζεται από τις διατάξεις της
παρ. 2β της απόφασης αυτής. 

• Τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται
συγχρόνως από το Δημόσιο και οποιονδήποτε
ασφαλιστικό οργανισμό αρμοδιότητας
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, δικαιούνται του επιδόματος
αεροθεραπείας μόνο από τον ασφαλιστικό
οργανισμό. 

Το επίδομα αεροθεραπείας δικαιούνται και οι
συνταξιούχοι που η έναρξη συνταξιοδότησής
τους ανατρέχει στο χρονικό διάστημα πριν από
την 31/8/2008, η καταβολή του οποίου θα γίνει
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
κοινοποίηση της σχετικής απόφασης
συνταξιοδότησης. 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ταμείο Υγείας Προσωπικού 
Εθνικής Τράπεζας 210 3349300
Αλληλ. Ταμ. Περι. Συλλόγου Υπαλλήλων  Τραπέζης Ελλάδος 210 3247632
Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός 
Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ)  210 7264700
ΤΑΙΣΥΤ 210 3244238
Ταμείο Ασφάλισης Συμβολαιογράφων                210 3303263

2. Καταβολή επιδόματος αεροθεραπείας σε αναπήρους συνταξιούχους του Δημοσίου για τη θερινή
περίοδο 2008.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Αριθμ. 121443/02-06-2008.
Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Και

Οικονομικών  χορηγείται ως επίδομα αεροθε-
ραπείας για τη θερινή περίοδο 2008 στους δι-
καιούμενους συνταξιούχους του Δημοσίου το
ποσό των διακοσίων εβδομήντα ευρώ
(270,00€). 

2. Το επίδομα αυτό θα καταβληθεί: 
α) Στους συνταξιούχους που αναφέρονται

στις περιπτώσεις α και β της παρ. 1 του
άρθρου 6 του ν.δ. 4605/1966. 

β) Στους συνταξιούχους της περιπτ. γ της
παρ. 1 του άρθρου 6 του ανωτέρω ν.δ/τος
που σύμφωνα με γνωμάτευση της αρμό-
διας Υγειονομικής Επιτροπής των ετών
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007 και 2008, κρίθηκαν ότι έχουν ανάγκη
του επιδόματος αυτού και ανήκουν στις
κατωτέρω κατηγορίες συνταξιούχων: 

αα) Αναπήρων Αξιωματικών του ν. 2588/1921
και ν. 875/1979. 

ββ) Αναπήρων Αξιωματικών του ν. 362/1943. 
γγ) Αναπήρων Οπλιτών του άρθρου 1 του ν.δ.

1044/1971, όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 1043/1980. 

δδ) Αναπήρων των Σωμάτων Ασφαλείας του
ν. 1579/ 1950 και σε όσους εξομοιούνται
με αυτούς από το Λιμενικό και Πυροσβε-
στικό Σώμα και την Αγροφυλακή. 

εε) Αναπήρων Εθνικής Αντίστασης του α.ν.
1855/1951, ν.δ. 412/1970 και ν. 1543/1985. 

στστ) Αναπήρων του ν. 1370/1944 (ειρηνικής
περιόδου που έπαθαν στην Υπηρεσία και

εξ αιτίας αυτής και παίρνουν σύνταξη
αναπηρίας). 

ζζ) Των πολιτικών συνταξιούχων που έπαθαν
εξαιτίας της υπηρεσίας τους (754.6/
117/3912/24.3.1969 απόφαση Υ.Ε.Α.). 

γ) Στους συνταξιούχους του Ο.Σ.Ε., αα) που
έχουν διατηρήσει σύμφωνα με το άρθρο
34 του ν.δ. 3395/1955 τις παροχές του άρ-
θρου 3 του κανονισμού νοσηλείας και πε-
ρίθαλψης του, από φυματίωση πάσχοντα,
προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δι-
κτύων Σ.Ε.Κ. και Σ.Π.Α.Π. (ν. 1961/1951),
ββ) που έχουν πάρει σύνταξη, σύμφωνα
με το άρθρο 11 του ν.δ. 3395/1955 και γγ)
που συνταξιοδοτήθηκαν για φυματίωση
πριν από την ισχύ του ν.δ. 3395/1955 και
δεν έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αυτού. 

δ) Στους δικαιούχους αναπήρους Δημοτι-
κούς και Κοινοτικούς συνταξιούχους που
έχουν υπαχθεί στο ν. 1518/1985. 

3. Δεν δικαιούνται το επίδομα αεροθεραπείας: 
α) Οι ανάπηροι οι οποίοι έλαβαν ή δικαιούν-

ται να λάβουν επίδομα αεροθεραπείας και
από άλλη πηγή (Νομικά Πρόσωπα Δημο-
σίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, π.χ. Ι.Κ.Α., Κοι-
νωφελείς Οργανισμοί κ.λπ.). 

β) Οι ανάπηροι που δικαιούνται λουτροθερα-
πεία το έτος 2008 από ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ. 

γ) Οι ανάπηροι του αμάχου πληθυσμού του α.ν.
1512/1950 και ν. 1863/1989 άρθρο 4. Τ
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• Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΩΣ ΤΑ
165Ο C.C.

Αναζητούνται ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ για τη Προώθηση 
τα Ιδέας της Δωρεάς Ιστών και Οργάνων

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) ξεκινάει τη σύσταση του πρώτου πυρήνα
εθελοντών για τη Προώθηση της Ιδέας της Δωρεάς Ιστών & Οργάνων.Αν είσαι νέος στη ψυχή με
διάθεση να συμβάλλεις ενεργά στη προώθηση ενός σημαντικού για τον άνθρωπο αλλά και για τη
χώρα μας θεσμού, επικοινώνησε μαζί μας και βοήθησέ μας να φτιάξουμε μαζί το πρώτο πυρήνα
εθελοντών που θα γνωρίσουν σε βάθος και θα συμβάλλουν στη διάδοση την ύψιστης μορφής
εθελοντικής προσφοράς του ανθρώπου.
Στείλετε μας σήμερα e-mail στη δ/νση eom@eom.gr με ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο – στοιχεία
επικοινωνίας, περιοχή που διαμένετε (π.χ. Αθηνά, Λάρισα, Χανιά), ηλικία, επάγγελμα και θα
επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για επιβεβαίωση και ενημέρωση. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Μεταμοσχευθέντων Εκ Νεφρού συμμετέχει ενεργά στο κάλεσμα του ΕΟΜ. Προσκαλεί όλα τα
μέλη του, όλους τους μεταμοσχευμένους τις οικογένειές τους και κάθε ένα  πολίτη ξεχωριστά
στη υψηλή αυτή εθελοντική προσπάθεια.  

Την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας ΙΧ
επιβατικών αυτοκινήτων έως τα 1650 cc των
νεφροπαθών (υπό αιμοκάθαρση, ή περιτοναϊκή
κάθαρση, ή μεταμόσχευση νεφρού), 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 εφ όσον
πληρούνται όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις
που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις
(κατηγορία αναπηρίας, ηλικία ενδιαφερόμενου,
κυβισμός οχήματος).
Για τους νεφροπαθείς (υπό αιμοκάθαρση, ή
περιτοναϊκή κάθαρση, ή μεταμόσχευση νεφρού)
δεν απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας ιχ
επιβατικά αυτοκίνητα άνω των 1650 cc ακόμη
και εάν έχουν χαρακτηριστεί αναπηρικά. 

δ) Οι ανάπηροι του άρθρου 31 του ν. 1543/1985
και του άρθρου 3 του ν. 1863/1989. 

ε) Οι νέοι συνταξιούχοι που η σύνταξη τους
είναι πληρωτέα μετά την 30.9.2008 ή που 
η διαταγή εγγραφής τους στα Μητρώα των
συνταξιούχων θα εκδοθεί μετά την
31.10.2008 (παρ. 2 άρθρο 6 ν. 4605/1966). 

4. Δικαιούχοι που μένουν στο Εξωτερικό, μπο-
ρούν να πάρουν το επίδομα αεροθεραπείας
ύστερα από αίτηση τους, στην αρμόδια Διεύ-
θυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

5. Το κατά την παρ. 1 επίδομα αεροθεραπείας θα

καταβληθεί στους δικαιούχους ολόκληρο την
10 Ιουλίου 2008 και είναι απαλλαγμένο από
κάθε κράτηση ή φόρο. 

6. Όσοι κρίθηκαν δικαιούχοι του επιδόματος αε-
ροθεραπείας και για οποιοδήποτε λόγο το επί-
δομα αυτό δεν καταβλήθηκε την ανωτέρω
ημερομηνία, μπορούν να ζητήσουν την κατα-
βολή της παροχής αυτής με αίτηση που θα
υποβληθεί στις αρμόδιες Διευθύνσεις 45η ή
46η του Γ.Λ.Κ., το αργότερο μέχρι 31.10.2008. 

Μετά τη χρονολογία αυτή παραγράφεται κάθε
αξίωση τους κατά του Δημοσίου. 
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• ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΜΕΑ
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Ξεκίνησε  από τη
Δευτέρα 1η Σεπτεμ-
βρίου και ολοκλη-
ρώνεται την
Τετάρτη 31 Δεκεμ-
βρίου 2008, η χορή-
γηση των καρτών
απεριορίστων δια-
δρομών του ΟΑΣΑ
στα άτομα με ανα-
πηρία. Οι δικαιούχοι

της Νομαρχίας Αθηνών, μπορούν να παραλά-
βουν τις κάρτες τους από τα Κέντρα Εξυπηρέ-
τησης Πολιτών των δήμων και από τις
Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας. Μετά την
31.12.2008, όσοι προσκομίσουν γνωμάτευση
υγειονομικής επιτροπής που θα έχει εκδοθεί
μετά την 01.01.2009, θα λαμβάνουν Δελτίο που
θα χρησιμοποιούν για όσο χρονικό διάστημα
του έτους 2009 παραταθεί η ισχύς των καρτών
του 2008.
• Δικαιούχοι των καρτών είναι άτομα με ποσοστό

αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον το ετήσιο συ-
νολικό ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύ-
τερο των 23.000 ευρώ ή το ετήσιο συνολικό
οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο
των 29.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά  προσαυξάνον-
ται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον ανάπηρο
άτομο, που συνοικεί και βαρύνει την οικογένεια,
εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67%.

• Όσοι υπερβαίνουν το όριο εισοδήματος δι-
καιούνται κάρτα με έκπτωση 50% για τις διαδρο-
μές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων
των ΚΤΕΛ και τις διαδρομές εσωτερικού δικτύου
του ΟΣΕ.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση του
Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών τα
δικαιολογητικά, που υποχρεούνται να υποβά-
λουν οι δικαιούχοι είναι: 
• Αίτηση του ενδια φερό μενου ή του κηδεμόνα

του ή από άλλο εξουσιοδο τη μένο άτομο με συ-
νημμένα τα δικαιολογητικά που ακολουθούν

• Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής,
όπου θα αναγράφεται το παθολογο-ανατομικό
ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) και η

διάρκεια ισχύος της.
• Όσοι λαμβάνουν επίδομα από τις Διευθύνσεις

και τα Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας ή Υγιει-
νής των Νομαρχιών, με βάση γνωματεύσεις
Υγειονομικών Επιτροπών, δικαιούνται κάρτα
χωρίς την προσκόμιση της γνωμάτευσης.  Η πι-
στοποίηση θα γίνεται μέσω του μητρώου επι-
δοματούχων, που υπάρχει στις Διευθύνσεις και
τα Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρ-
χιακών Αυτοδιοικήσεων

• Όσοι λαμβάνουν γνωματεύσεις από Μονάδες
Τεχνητού Νεφρού ή Τμήματα Νοσηλείας Με-
σογειακής Αναιμίας, μπορούν να τις προσκο-
μίσουν εναλλακτικά.

• Όσοι παίρνουν σύνταξη από τον ΟΓΑ, 
λόγω ανα πηρίας βάσει γνω  μα τεύσεων Υγει-
ονομικών Επιτροπών, μπορούν να προσκομί-
σουν το τελευταίο απόκομμα της σύνταξής τους,
στο οποίο αναγράφεται εντύπως το γράμμα «Α»
που σημαίνει αναπηρία. 
Για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους απαιτεί-
ται απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλι-
στικού Φορέα ή γνωμάτευση Υγειονομικής
Επιτροπής, από την οποία να πιστοποιείται πα-
θολογο ανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον,
καθώς και η διάρκεια ισχύος της.

• Για τους υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που
έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία ύστερα
από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος,
απαιτείται εκτός από την παραπάνω Γνωμά-
τευση και Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από
δημόσιο νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται
η νοσηλεία μετά το ατύχημα.

• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοαντί-
γραφό της (διπλή όψη).

• Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν. 1599/86) περί της
ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.

• Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος της
οικείας Οικονομικής Εφορίας για το έτος 2007 ή
Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από την Εφο-
ρία, για όσους δεν υποχρεούνται στην υποβολή
δήλωση.

• Δύο πρόσφατες φωτογραφίες (για την έκδοση
νέας κάρτας).

• Ασφαλιστικό Βιβλιάριο Υγείας.



Ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού

μέσα από το site του 
σας ενημερώνει καθημερινά 

για τα πιο σημαντικά γεγονότα 
στον κόσμο, ιδιαίτερα στον τομέα 

της υγείας, της έρευνας και της επιστήμης.

Τo site του Συλλόγου μας είναι:  

www.psmn.gr

Παρακαλούμε αποστείλτε μας
τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις σας 
για την καλύτερη λειτουργία του site 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συλλόγου μας
info@psmn.gr

Επισκεφτήτε 
την Ιστοσελίδα μας 

στο Internet

www.psmn.gr



• ΣΥΝΑΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΑΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
ΕΚ ΝΕΦΡΟΥ, ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ 
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  

Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2008, πραγματο -
ποιήθηκε νέα προγραμματισμένη συνάντηση 
αντιπροσωπείας του Συλλόγου μας, αποτελού-
μενη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χ. Σβάρνα, τον
Αντιπρόεδρο κ. Α. Δημητρακόπουλο, τον 
Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα κ. Ν. Πανταζή, τον
Αν. Ταμία κ. Φ. Μαυροειδή και το μέλος κ. Μ.
Κουμπούρο, με τον Διοικητή του Λαϊκού Νοσο-
κομείου κ. Α. Γρηγορόπουλο και τον Διευθυντή
της Νεφρολογικής Κλινικής κ. Ι. Μπολέτη.
Στη συνάντηση παρέστη αντιπροσωπεία της
Π.Ο.Ν. με επικεφαλής τον Πρόεδρο της κ. Γ. 
Καστρινάκη.

Στη συνάντηση αυτή εξετάστηκαν όλα τα θέματα
που αφορούν στην εξυπηρέτηση των μεταμο-
σχευμένων από τις υπηρεσίες του Λαϊκού Νο-
σοσκομείου, καθώς και η πορεία επίλυσης των
υπαρχόντων προβλημάτων, τα οποία πολλές
φορές προφορικώς και γραπτώς έχουν επιση-
μανθεί από το Σύλλογό μας στη Διοίκηση του
λαϊκού Νοσοσκομείου. Μετά από διεξοδική συ-
ζήτηση, ο Διοικητής του Νοσοσκομείου μας δια-
βεβαίωσε ότι:

1. Μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου θα αρχίσει η
πλήρης εφαρμογή της  μηχανογράφησης, με τη
χρήση του barcode. Τα παραπεμπτικά για τις
εξετάσεις θα δίνονται μηχανογραφημένα και
όχι χειρόγραφα, με αποτέλεσμα τον περιορισμό
της αναμονής για την αιμοληψία. Δτο σύστημα
μηχανογράφησης θα ενταχθούν και άλλα
αντικείμενα, τα αοποία θα ανακοινωθούν
προσεχώς.

2. Θα προσληφθεί αμέσως νέα νοσηλεύτρια για να
εξυπηρετεί τα εξωτερικά ιατρεία, προκειμένου
να αποσυμφορηθεί η αναμονή και ο
συνωστισμός στον προθάλαμο των ιατρείων.

3. Οι ατομικοί φάκελοι θα μεταφέρονται
αποκλειστικά από νοσηλευτή στα εξωτερικά
ιατρεία κια όχι από τους ίδιους τους ασθενείς.

4. Στο προθάλαμο του μεταμοσχευτικού κέντρου
θα υπάρχει μόνιμος φύλακας (Security) για τον
έλεγχο της εισόδου των επισκεπτών.

5. Θα επιδιωχθεί ορθολογικότερη κατανομή των
ραντεβού προς διευκόλυνση της ροής
εξέτασης.

6. Θα επιδιωχθεί η διεύρυνση του χώρου
εξυπηρέτησης των μεταμοσχευμένων, με
αξιοποίηση και άλλων χωρών ή με την
μετακόμιση μερικών γραφείων στην οδό
Σεβαστουπόλεως, ενώ θα αναπλαστούν τα
εξωτερικά ιατρεία.

Για την επίλυση των προβλημάτων αυτών, ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων εκ
νεφρού, έχει αγωνιστεί τα τελευταία χρόνια με
πλήθος υπομνημάτων, που έχει κατά καιρούς
υποβάλλει και με τις συναντήσεις που έχει
πραγματοποιήσει με όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς.
Οι προσπάθειές μας θα δικαιωθούν, όταν οι
προαναφερθείσες εξαγγελίες πάρουν σάρκα και
οστά και υπάρξουν απτά δείγματα οριστικής
επίλυσης των προβλημάτων. Ως τότε, θα
παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα
ενημερώνουμε τα μέλη του Συλλόγου μας
τακτικά.
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• 9ο Συνέδριο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών

Πραγματοποιήθηκε
στη Θεσσαλονίκη στις
4 & 5 Οκτωβρίου το
9ο Συνέδριο της
Π.Ο.Ν. Στο 9ο Συνέ-
δριο συμμετείχε και ο
Πανελλήνιος Σύλλο-
γος Μεταμοσχευθέν-
των εκ Νεφρού με
τους αντιπροσώπους
του. Τίμησαν με την
παρουσία τους την
εναρκτήριο τελετή
του συνεδρίου  μας ο

Υφυπουργός  Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύη Κ. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, ο Νομάρ-
χης Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτης ψωμιάδης, ο
βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ Κ. 
Μακριώτης Ιωάννης, η βουλευτής της Ν.Δ και
ιδρυτικό μέλος της κοινωνικής Οργάνωσης
Αγάπη  Κα Έλενα Ράπτη, διακεκριμένοι καθη-
γητές πανεπιστημίων και έγκριτοι εκπρόσωποι
της  επιστημονικής κοινότητας . Το συνέδριο πε-
ριελάβανε δυο μέρη .Το επιστημονικό μέρος
που άρχισε το πρωί του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου
και ολοκληρώθηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου
στις 11.00 π.μ. καθώς και την  ετήσια Γενική 
Συνέλευση της Π.Ο.Ν με τον Διοικητικό και Οι-
κονομικό απολογισμό του Δ.Σ.

Το επιστημονικό μέρος του συνεδρίου
περιελάβανε πέντε θεματικές ενότητες. 
1. Αντιμετώπιση νεφροπαθούς που είναι

ευαισθητοποιημένος και έχει ασύμβατο δότη.
2. Διαχείριση της οστικής νόσου-άσηπτης

νέκρωσης κεφαλής μηριαίου. 
3. Σύγχρονες τάσεις στην ανοσοκαταστολή των

μεταμοσχεύσεων νεφρού.
4. Αιμοκάθαρση νεφρού. Νεότερα δεδομένα. 
5. Ο κρίσιμος ρόλος του ασθενή στην επιτυχή

αντιμετώπιση της Υπερφωσφαταιμίας στη
ΧΝΝ. 

Οι ομιλητές του συνεδρίου μας ήταν κατά
αλφαβητική σειρά οι πιο κάτω:
- Αγραφιώτης Θάνος, Διευθυντής Νεφρο-

λογίας, Γενικό Νοσοκομείο Βούλας
«Ασκληπιείο» 

- Ανάσης Παύλος, Διευθυντής Νεφρολο-
γίας , Νοσοκομείο Σπάρτης

- Βέργουλας Γεώργιος, Αναπληρωτής 
Διευθυντής Νεφρολογίας, Χειρουργική
Κλινική Μεταμοσχεύσεων, Ιπποκράτειο
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 

- Βισβάρδης Γεώργιος, Επιμελητής Α’, 
Νεφρολογική Κλινική, Νοσοκομείου Πα-
παγεωργίου Θεσσαλονίκης

- Γρέκας Δημήτριος, Καθηγητής Παθολο-
γίας – Νεφρολογίας Αριστοτέλειου Πανε-
πιστήμιου Θεσσαλονίκης 

- Θώδης Ηλίας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Νεφρολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

- Κανάκης Ευθύμιος, Διευθυντής Νεφρο-
λογίας, Β’ Νοσοκομείο ΙΚΑ Θεσσαλονί-
κης «Παναγία»

- Κουϊδή Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγή-
τρια Αθλητιατρικής Α.Π.Θ.

- Μαλίζος Κωνσταντίνος, Καθηγητής 
Ορθοπαιδικής , Πανεπιστήμιο Λάρισας

- Μυσερλής Γρηγόριος, Αναπληρωτής 
Διευθυντής Νεφρολογίας, Χειρουργική
Κλινική Μεταμοσχεύσεων, Ιπποκράτειο
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

- Ορθόπουλος Βασίλειος, Διευθυντής 
Νεφρολογίας, Νεφρολογικό Τμήμα, 3ο
Νοσοκομείο ΙΚΑ, Αθήνα

- Ράπτης Βασίλειος, Επιμελητής Νεφρολο-
γίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης 

- Σαββιδάκη Ειρήνη, Επιμελήτρια Α’
Νεφρολογίας, Νεφρολογική Κλινική 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών

- Σιούλης Αθανάσιος, Επιμελητής Α’, 
Νεφρολογικό Τμήμα Α’ Παθολογικής
Κλινικής, Πανεπιστημειακού Νοσοκο-
μείου 

- Τσοπάνογλου Ελένη, Νοσηλεύτρια 
Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων



- Φουρτούνας Κωνσταντίνος, Επίκουρος
Καθηγητής Νεφρολογίας, Νεφρολογική
Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Πατρών 

- Χριστοδούλου Αναστάσιος, Διευθυντής
Ορθοπαιδικής Κλινικής ΓΠΝΘ «Γ. Παπανι-
κολάου»

- Ψημένου Ερασμία, Επιμελήτρια Α’ 
Νεφρολογικού Τμήματος Νοσοκομείου
«Αλεξάνδρα» 

Από τις εμπεριστατωμένες μελέτες  και την
εκλαϊκευμένη παρουσίασής τους από τους ει-
σηγητές  κοινή ήταν η πεποίθηση ότι πρόκειται
για ένα από τα πιο πετυχημένα συνέδρια της
ΠΟΝ.
Την δεύτερη ημέρα πραγματοποιήθηκε η Ετή-
σια Γενική Συνέλευση της ομοσπονδίας.
Παρουσιάστηκε ο απολογισμός από την γραμ-
ματεα Κ. Χρισικοπούλου Βούλα.
Τα πεπραγμένα της Ομοσπονδίας ήταν ελάχιστα.
Ο απολογισμός ήταν μια επανάληψη των προ-
ηγουμένων. Μέσα από τον απολογισμό που 
παρουσιάστηκε καταδείχθηκε ότι η ομοσπονδία
δεν έχει  πρόγραμμα, στερείται προσανατολι-
σμού και έχει πάψει εδώ και καιρό να διεκδικεί
για τα συμφέροντα των νεφροπαθών είναι
φτωχή από θέσεις και οι οποίες θέσεις διατυ-
πώνει κάτω από πίεση των γεγονότων.  Η ομο-
σπονδία μας με ευθύνη της πλειοψηφίας του
Διοικητικού συμβουλίου της είχε μια υποτυ-
πώδη λειτουργία, στη ουσία όμως ήταν ανύ-
παρκτη και απούσα από τα προβλήματα των
νεφροπαθών .
Στην πλειοψηφεία  τους οι σύνεδροι που μίλη-
σαν ήταν επικριτικοί για το έργο και τις πρακτι-
κές που ακολουθούν κάποιοι στο Διοικητικό
συμβούλιο.
Ενδεικτικό του κλίματος  είναι τα αποσπασματα
των ομιλιών των συνέδρων που τόνισαν :

- Ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο λειτούργησε σαν
ομαδούλα και δεν προώθησε τα την λύση των
προβλημάτων των νεφροπαθών.

- Η ΠΟΝ σήμερα έχει μετατραπεί σε παράρτημα
του Πανελλήνιου Συνδέσμου Νεφροπαθών
για την εξυπηρέτηση στενών προσωπικών
συμφερόντων. 

- Κάθε διαφορετική γνώμη, πρόταση από την
προαποφασισμένη γραμμή δυο η τριών 
ανθρώπων της ομοσπονδίας είναι καταδικα-
στέα και γίνεται προσπάθεια να φιμωθεί και
να απομονωθεί.

- Βασική επιδίωξη τους είναι η ηγεμόνευση και
η χειραγώγηση όλων των συλλόγων στις 
απόψεις τους.  

- Τα Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας 
λειτουργεί προσχηματικά, αντί να ασχολείται με
τα προβλήματα των νεφροπαθών καταναλώνεται
σε αντιπαραθέσεις με ορισμένα μελη του  επειδή
εκφράζουν  διαφορετικές  γνώμες.

- Βρίσκεται σε μόνιμη αντιπαράθεση με το 
Πανελλήνιο Σύλλογο Μεταμοσχευθέντων Εκ
Νεφρού  καθώς και με άλλους συλλόγους για
τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουνε στη
επίλυση των προβλημάτων των νεφροπαθών
και των  μεταμοσχευμένων.

- Η τελευταία ανακατάταξη στο διοικητικό 
συμβούλιο της ομοσπονδίας με την εκλογή
νέου προέδρου απεκάλυψε τις πραγματικές
τους επιδιώξεις τους.

- Οι σύλλογοι της περιφέρειας είναι αβοήθητοι
και αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα
νοσοκομεία 

- Χρειάζεται διαφάνεια σε όλες τις δραστηριό-
τητες της Π Ο Ν

- Να διατίθεται περισσότερος χρόνος στις συνε-
λεύσεις για να ακούγονται οι σύνεδροι.

Εμείς σαν Πανελλήνιος Σύλλογος
Μεταμοσχευθέντων Εκ Νεφρού

θέλουμε μια ομοσπονδία Νεφροπαθών 
που να είναι συλλογική, δημοκρα-
τική, με ανοιχτές συνεδριάσεις των
οργάνων της. 

θέλουμε μια ομοσπονδία που να έχει 
πρόγραμμα, να διατυπώνει θέσεις,
να είναι διεκδικητική, να μην υπο-
τάσσεται σε μικροσυμφέροντα.

θέλουμε μια ομοσπονδία  που να εμπνέει 
σεβασμό στα μελη της και να 
τα ενθαρείνει να  αναλαμβάνουν
πρω  το  βουλίες στο χώρο τους.Σ
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συνδρομες-δωρεες

Η σωστή  λειτουργία και οι δραστηριότητες  του συλλόγου μας 
σε σημαντικό βαθμό εξαρ τώνται  από τις οικονομικές δυνα τότητές του.

Παρακαλούνται  οι συνάδελφοί μας  που δεν έχουν τακτοποιηθεί 
οικονομικά  με τις συνδρομές τους (15 €), να το πραγματο ποιήσουν,

στέλνοντάς μας έμβασμα στη διεύθυνσή του συλλόγου μας  
μέσω ταχυ δρομείου, με ταχυπληρωμή ή με κατάθεση 

στους λογαριασμούς:  

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
134/296017-61

ALPHA BANK

344-002101-071820

Θερμή παράκληση στις συνδρομές που θα αποστέλλετε 
να αναγράφετε πάντα το ονοματεπώνυμό σας.

Είναι ευνόητο ότι η παράκληση αυτή δεν αφορά τους συνα δέλφους, 
οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές  τους.

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

ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ
BEYOND ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ

Προσφορά  μονάδας 

ηλεκτρονικού υπολογιστή 

INTEL PENTIUM DUAL-CORE NEC

BEYOND ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ 

Προσφορά επίπεδης Έγχρωμης 

οθόνης  17¨ NEC

ΟΝΟΜΑ ΠΟΣΟ
ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10 €

ΜΙΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 50 €

ΠΑΝΤΕΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 €

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 50 €

ΡΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 €

ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5 €

ΓΚΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 €

ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 €
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