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Προς: κ. Xατζή Α.  Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων 
 
Θέµα:  Αίτηµα χορήγησης φακέλων υποψηφιοτήτων µε σκοπό την αδειοδότηση  
Μονάδας Μεταµόσχευσης Ήπατος στη Ν. Ελλάδα. 
 
 
Αξιότιµε κ. Πρόεδρε,  
 
Εν όψει της επικείµενης πρότασης σας προς τον κ. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης,  σύµφωνα µε  το αρθρ. 15 και 24 του Ν.3984/2011, για την 
αδειοδότηση  Μονάδας Μεταµόσχευσης Ήπατος στη Ν. Ελλάδα. 
 
Επειδή γνωρίζουµε πως το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών ’’Λαϊκό’’ και το Γενικό 
Νοσοκοµείο Αθηνών ’’Ο Ευαγγελισµός’’, έχουν καταθέσει αιτήσεις για τη χορήγηση της 
σχετικής άδειας, που συνοδεύονται από σχετικό φάκελο µε τον οποίο τα αιτούµενα 
Νοσοκοµεία παραθέτουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν πως πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του νόµου και της δυνάµει αυτού εκδοθείσας Υπουργικής Απόφασης µε 
αριθ. πρωτ. Υ4α/36538/2.4.2012.(ΦΕΚ Β΄1262/11.4.2012). 

 
Επειδή σύµφωνα µε το καταστατικό µας, µέλη του Σωµατείου µας είναι τόσο οι ήδη 
µεταµοσχευθέντες ήπατος, όσο και οι ευρισκόµενοι σε λίστα αναµονής, ευρέσεως 
µοσχεύµατος, ηπατοπαθείς. 

 
Επειδή τα µέλη του Σωµατείου µας πρόκειται να είναι οι µοναδικοί χρήστες των 
παρεχοµένων από τη Μονάδα Μεταµόσχευσης Ήπατος υπηρεσιών υγείας  και ως εκ 
τούτου έχουµε έννοµο συµφέρον αλλά και ανθρώπινη ανάγκη να γνωρίζουµε την 
ποιότητα αυτών. 

 
Επειδή από την πρώτη στιγµή χαιρετήσαµε την πρωτοβουλία αυτή του ΕΟΜ, την οποία 
µε ενθουσιασµό συνεχίζουµε να υποστηρίζουµε, δεν θέλουµε όµως να επαναληφθούν 
λάθη και προχειρότητες του παρελθόντος. 
 
Ζητάµε να µας χορηγήσετε αντίγραφα από τους φακέλους που έχουν καταθέσει τα πιο 
πάνω Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, προκειµένου να διαµορφώσουµε άποψη και να 
εκφέρουµε γνώµη για τη διαµορφούµενη, µε την πρότασή σας, επόµενη µέρα της 
υγείας τόσο της δικής µας όσο και των επερχοµένων ηπατοπαθών που θα έχουν την 
τύχη να λάβουν το «δώρο της ζωής» µε την επιτυχή µεταµόσχευση. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βερανζέρου 15 · 106 77 · Αθήνα · T/F: 210 3800550 · www.shpel.gr · e-mail: info@shpel.gr 2 

Με εκτίµηση, 

 
Θεοδωρίδου Χριστίνα          Μουτζίδη ∆έσποινα 
 
Γ. Γραµµατέας                                                                     Πρόεδρος 
 


