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         Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου  2013 

 

 

Προς: 

Κο Μ. Κωνσταντίνου  

Πρόεδρο Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.)  

Σταδίου 31, 

105 59, Αθήνα 
 

Κοινοποίηση: 

1. Kα Σ. Δάλλα  

Εκπρόσωπο Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  

Ψύλλα 2 & Φιλελλήνων,  

105 57, Αθήνα 

 

2. Ko Α. Αντωνάκος 

Εκπρόσωπο Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

Ψύλλα 2 & Φιλελλήνων,  

105 57, Αθήνα 

 

3. Κο Γ. Βαρδακαστάνη 

Πρόεδρο της Ε.Σ.Α.μεΑ. 

Ελ. Βενιζέλου 236,  

163 41, Ηλιούπολη 

 

Θέμα: Αιτήσεις επίσπευσης παροχής εφάπαξ  
 

Αξιότιμε Κε Πρόεδρε, 

 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται πλήρης αποδόμιση κάθε έννοιας του 

κοινωνικού κράτους. Έτσι πολύτιμα αγαθά όπως είναι η υγεία και η προάσπιση 

αυτής έχουν καταντήσει αγοραία αγαθά. 

Οι μεταμοσχευμένοι συμπαγών οργάνων και οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία 

είναι ασθενείς δια βίου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η διεθνής βιβλιογραφία. 

Παρόλα αυτά το τελευταίο διάστημα με πρόφαση την οικονομική κρίση από 

πλευράς πολιτείας, οι ως άνω ασθενείς αναγκάζονται να έχουν συμμετοχή στο 

σύνολο σχεδόν της αναντικατάστατης ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης.  
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Μάλιστα, αρκετές φορές λόγω αδυναμίας του ΕΣΥ υποχρεώνονται να απευθύνονται 

σε ιδιώτες γιατρούς με το ανάλογο οικονομικό τίμημα.  

Επί προσθέτως, η πολιτεία έκρινε πρέπον τις παραπάνω κατηγορίες ασθενών, να 

μην τις εξαιρέσει από τις περικοπές μισθών και συντάξεων, χωρίς να υπολογίσει το 

επιπλέον κόστος διαβίωσης, το οποίο προέρχεται από τη διαχείριση της 

εύθραυστης υγείας τους.  

Όλα τα παραπάνω έχουν φέρει σε οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση τους 

μεταμοσχευμένους συμπαγών οργάνων και τους πάσχοντες από μεσογειακή 

αναιμία. 

Για τους παραπάνω λόγους, θα παρακαλούσαμε και δεδομένου ότι για τους  

μεταμοσχευμένους συμπαγών οργάνων έχει καθοριστεί το ποσοστό αναπηρίας σε 

80% καθώς και για τους πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία σε 67% και άνω, να 

δεχθείτε αιτήσεις επίσπευσης παροχής εφάπαξ για όσους εκ των μελών μας 

ανήκουν στο ταμείο σας, ώστε να αντιμετωπίσουν με αξιοπρέπεια το πρόβλημα της 

υγείας τους.  

 

 

Με εκτίμηση,   

  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΚ ΝΕΦΡΟΥ 

  

 

 

Χρήστος Σβάρνας 

Πρόεδρος 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΠΑΤΟΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΘΕΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΗΠΑΡxω»  

 

 

 

Δέσποινα Μουτζίδη 

Πρόεδρος 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ «Συνεχίζω»  

 

 

 

Πέτρος Κακολύρης  

Πρόεδρος 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ  

 

 

 

Ιωάννα-Βάνα Μυρίλλα 

Πρόεδρος 


