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Προς: 
κ. Αλκιβιάδη Κωστάκη 
Πρόεδρο Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων  
Τσόχα 5, 
Αμπελόκηποι - Αθήνα  
 
Θέμα: Πρόταση τροποποίησης νομοθεσίας 
 
 
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 
 
Με την παρούσα, θα θέλαμε να σας καταθέσουμε πρόταση μας όσον αφορά την πρόσθεση του 
Υπουργείου Υγείας για τροποποίηση του νόμου Ν.3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και 
άλλες διατάξεις». 
 
Η πρόταση μας στηρίζεται κυρίως σε στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων που μας 
φανερώνουν ότι το 2005 υπήρξε κατακόρυφη άνοδο στην αναφορά θανάτων από τις Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας. Παρατηρούμε μάλιστα τριπλασιασμό αναφορών, όταν ο αριθμός των αναφερθέντων θανάτων 
πήγε από 86 (66 αξιοποιημένοι) το 2004 σε 227 (89 αξιοποιημένοι) το 2005. Αυτό συνέβη, γιατί εκείνη τη 
χρονιά ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων οργάνωσε ένα σύστημα με Τοπικούς Συντονιστές 
αμειβόμενους με ειδικό μηνιαίο επίδομα για την υπερεργασία τους (περίπου 300 € μηνιαίως). 
 
Με την εμπειρία του παρελθόντος πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει η μέριμνα ώστε να νομοθετηθεί ένα 
ανάλογο επίδομα στους Συντονιστές Μεταµοσχεύσεων. Ωστόσο, κατά την άποψη μας δεν πρέπει να 
δίνεται ως πάγια αντιμισθία αλλά να παρέχεται αναλογικά σε σχέση πάντα με τον αριθμό των θετικών 
περιστατικών που διαχειρίστηκε ο κάθε Συντονιστής ξεχωριστά. Μ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε το 
κίνητρο για μεγαλύτερη παραγωγικότητα με μεγάλα οφέλη στην ελληνική κοινωνία.    
 
Ταυτόχρονα, πιστεύουμε ότι για την ανάπτυξη των μεταμοσχεύσεων πρέπει να δημιουργηθεί ένας 
πανελλαδικός Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων των 80 ατόμων, 23 κεντρικά και έως 10 σε κάθε 
παράρτημα (π.χ. στις 6 πόλεις εκτός Αθηνών που έχουν Ιατρική Σχολή). Παρόλα αυτά σήμερα η Πολιτεία 
επιφύλαξε για τους πολίτες της ένα Κεντρικό Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων των 4-5 ατόμων. 
Απόρροια αυτού του γεγονότος είναι ο Οργανισμός να μη μπορεί να παίξει με επάρκεια τον τόσο 
σημαντικό ρόλο του. Επίσης τα επακόλουθα αυτής της οργανωτικής ανεπάρκειας τα συναντάμε σε όλο το 
φάσμα της μεταμοσχευτικής διαδικασίας. Αν δεν λειτουργεί σωστά ο κατεξοχήν υπεύθυνος οργανισμός, 
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τότε τι θα λειτουργεί; 
Η ενίσχυση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων είναι επιτακτική ανάγκη και προτείνουμε την 
προαναφερόμενη δομή του.  
 
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Δημήτρης Μαγγίνας                                                                                                           Χριστίνα Θεοδωρίδου 
(Πρόεδρος ΔΣ «Συνεχίζω»)                                                                                               (Πρόεδρος ΔΣ «ΗΠΑΡxω») 

            

                                                                                     


