
Π/φος Δ/φος Ημερομηνία Όνομα αρχείου 

ΑΚΡΙΒΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 6.11.2014 CMDY1106.AE2 

 

 

C:\Users\Diamantis\Documents\HΠΑΡxω\τα σημεία των πρακτικών της συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων στα οποία οι κ. Στρατούλης 
και Κυριακάκης αναφέρθηκαν χτες  στους ηπατομοσχευθέντες.doc 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ΄- ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄ 

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

                                                                                                                                          ΑΔΙΟΡΘΩΤΑ 

 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

                                                          (Άρθρο 40 Κ.τ.Β.) 

Στην Αθήνα, σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.40΄, συνήλθε σε 

συνεδρίαση, στην Αίθουσα Προέδρου Αθανάσιου Κων. Τσαλδάρη (223) του Μεγάρου της 

Βουλής, η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, υπό την προεδρία του Προέδρου 

αυτής, κ. Δημήτριου Κρεμαστινού, με θέμα ημερήσιας διάταξης την ενημέρωση των μελών 

της Επιτροπής από τον Υπουργό Υγείας, κ. Μαυρουδή Βορίδη, σύμφωνα με το άρθρο 36 

παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με τα πεπραγμένα και τις προοπτικές των 

Υγειονομικών Περιφερειών Αττικής, Πειραιώς & Αιγαίου και Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, 

Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας (1η , 2η και 6η Υ.ΠΕ.). 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υπουργός Υγείας κ. Μαυρουδής Βορίδης, καθώς και οι κ.κ.: 

Σταύρος Πεντέας, Διοικητής 1ης Υ.ΠΕ., Αθανάσιος Παπαρούπας, Διοικητής 2ης Υ.ΠΕ. και 

Νικόλαος Στακιάς, Διοικητής 6ης Υ.ΠΕ.. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και έκανε την α΄ ανάγνωση του καταλόγου των μελών της Επιτροπής. 

Παρόντες ήταν οι Βουλευτές κ.κ.: …. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κ. 

Στρατούλης. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα πω πολύ συνοπτικά, για 

κάποια θέματα και αναλυτικότερα θα σας τα πει, ο κ. Κυριακάκης.  

Κατ’ αρχήν το ζήτημα των μεταμοσχευτικών κέντρων ήπατος, τα οποία επιτέλους 

δημιουργήθηκαν δύο και στην Αθήνα. Μέχρι τώρα γνωρίζατε ότι λειτουργούσε μόνο ένα, 

στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς αναγκαζόντουσαν να 

μετακινούνται από όλη την Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη, για να κάνουν τις εξετάσεις τους και 

εν πάση περιπτώσει, έχει βγει η απόφαση για τα δύο μεταμοσχευτικά κέντρα ήπατος, ένα 

στο Λαϊκό και ένα στον Ευαγγελισμό.  

Δυστυχώς κύριε Πρόεδρε, δεν έχουν λειτουργήσει ακόμα παρότι έχουν όλες τις 

προϋποθέσεις, γι’ αυτό πήραν την άδεια. Στο μεν Ευαγγελισμό, χρειάζονται δύο γιατροί, 

που δεν υπάρχουν στο δε Λαϊκό, είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσει άμεσα, λείπουν έξι 

νοσηλευτές, σύμφωνα με επίσημα έγγραφα του Διοικητή του νοσοκομείου, προς τον 

Υπουργό Υγείας, για να μπορέσει να λειτουργήσει σε 24ωρη βάρδια, αυτό το 

μεταμοσχευτικό κέντρο.  
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Έχει μιλήσει και ο κ. Κυριακάκης και εγώ με τον κ. Υπουργό, το ξαναθέτουμε γιατί είναι εδώ 

και ο ΠΕΣΥάρχης, πρέπει να βρεθεί μια λύση, έστω και με νοσηλευτές που θα προσληφθούν 

μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ, για να μπορέσουν τουλάχιστον να ξεκινήσουμε από το Κέντρο 

μεταμόσχευσης ήπατος από το Λαϊκό και εν συνεχεία, να λειτουργήσει και το άλλο.  

Τα στοιχεία που μας έχουν δοθεί κύριε Πρόεδρε, είναι ότι αν λειτουργήσουν τα δύο κέντρα, 

τουλάχιστον θα διπλασιαστούν οι μεταμοσχεύσεις ήπατος στην Ελλάδα. Δυστυχώς, από 20 

μόνο, που γίνονται το χρόνο θα γίνονται 40.  

 

                      (Συνέχεια ομιλίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ στην επόμενη σελίδα)
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                     (Συνέχεια ομιλίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ) 

Κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω δύο προτάσεις με αφορμή τη σημερινή συζήτηση. Πρώτον, 

καλό θα ήταν να αναλάβετε μία πρωτοβουλία, σε συνεννόηση με τον κ. Υπουργό, που όπως 

έχει πει σε παλαιότερο χρόνο δεν έχει αντίρρηση, για να οργανώσουμε μία καλή συζήτηση 

στην Επιτροπή για το θέμα των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα με προσκεκλημένο και τον 

Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων αλλά και των τριών φορέων των Μεταμοσχευμένων 

Ήπατος, Καρδιάς και Νεφρού, την ΕΣΑμεΑ και τον Ιατρικό Σύλλογο και όποιος άλλο 

χρειαστεί. 

Δυστυχώς, παρότι έχει ψηφιστεί ο νόμος το 2012 με τα όποια προβλήματα και τις 

αδυναμίες που έχει και τις είχαμε επισημάνει, ήταν καλύτερος από όλους τους 

προηγούμενους. Αντί να αυξηθούν, όμως, οι μεταμοσχεύσεις την Ελλάδα, μειώνονται. Τα 

στοιχεία, που είδατε δημοσιευμένα στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», ήταν η αφορμή για να 

τρέξω στον Ε.Ο.Μ., για να με πληροφορήσουν. ότι μειώνονται οι μεταμοσχεύσεις την 

Ελλάδα. Το ποσοστό των δοτών στην Ελλάδα ενώ πέρυσι με την πρώτη εφαρμογή του 

νόμου είχε φτάσει στα 8 άτομα ανά εκατομμύριο, φέτος ο αριθμός είναι στα 3,8 άτομα ανά 

εκατομμύριο. Είμαστε οι τελευταίοι σε όλη την Ευρώπη. 

Αλλά, πρέπει να δούμε τι φταίει. Γιατί δεν είναι μόνο ο νόμος για τις μεταμοσχεύσεις. 

Ξέρετε ότι το μυστικό παίζεται στις εντατικές κλινικές, εκεί όπου μπορούν να μιλήσουν οι 

υπεύθυνοι με τους συγγενείς και να πάρουν το μόσχευμα. Το πρώτο αίτημα, λοιπόν, κύριε 

Πρόεδρε, είναι να αναλάβετε πρωτοβουλία σε συνεννόηση με τον Υπουργό να 

οργανώσουμε ως Επιτροπή μία ειδική συνεδρίαση. 

Δεύτερον, θέλω να θέσω ένα θέμα για το οποίο, πάλι, ζητώ την πρωτοβουλία σας. Έχει 

κυκλοφορήσει το νέο σχέδιο παροχών του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος τώρα καλύπτει τους 

ασφαλισμένους σε όλη την Ελλάδα. Κοινοβουλευτική διαδικασία για να δούμε αυτό το 

θέμα δεν υπάρχει, γιατί δεν γίνεται με νομοσχέδιο. Παίρνει απόφαση το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ 

μετά από διαβούλευση που κάνει και μετά επικυρώνεται με υπουργική απόφαση.  

Το αίτημα είναι να οργανώσουμε μία συζήτηση με παρόντα και τον κ. Υπουργό και τη 

Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, γιατί είναι ζητήματα που θα καθορίσουν τον υγειονομικό χάρτη της 

Ελλάδας σε μεγάλο βαθμό και τα δικαιώματα για υγειονομική περίθαλψη των πολιτών. 

Νομίζω ότι και όλα τα Κόμματα αλλά και όλοι οι Βουλευτές, ανεξαρτήτως Κομμάτων, θα 

έχουμε πολλά να συνεισφέρουμε στην επεξεργασία του και επειδή είμαστε σε συνεχή 

επαφή με το λαό, θα μπορέσουμε να συμβάλουμε στο να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερος. 

Επομένως, το πρώτο αίτημα είναι για το θέμα των μεταμοσχεύσεων και το δεύτερο 

αφορούν προτάσεις προς το Προεδρείο, κ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κύριε Στρατούλη, το θέμα των 

μεταμοσχεύσεων είναι ένα θέμα, ιδιαίτερα, σοβαρό και ευαίσθητο. Θα κάνουμε ότι είναι 

δυνατό. Πρέπει να σας πω, με βάση και τη γενικότερη γνώση και εμπειρία μου γι' αυτό το 

θέμα, ότι δεν είναι μόνο το θέμα των Μονάδων, είναι και το θέμα της «καλλιέργειας» της 

ευαισθησίας της κοινωνίας. Όταν ήταν Υπουργός ο Ανδρέας Λοβέρδος, του είχα πει τα ίδια 
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λόγια, γιατί είχε κάνει μία καμπάνια. Του είχα πει, ότι δεν θα είχε μέλλον, γιατί ξέρω τις 

αντιδράσεις και από πού προέρχονται. 

Ξεκάθαρα, γι' αυτό το θέμα πρέπει να πάρει θέση η Εκκλησία, αν είναι υπέρ ή κατά των 

Μεταμοσχεύσεων. Αν είναι υπέρ, να το περάσει ως μήνυμα ζωής μέσα από τις εκκλησίες. 

Αν δεν πάρει αυτό το μήνυμα ο κόσμος, πρωτίστως από την Εκκλησία, να του εξηγήσει, 

δηλαδή, ότι κάνει ένα βήμα για τη ζωή και όχι ένα βήμα κατά της ζωής, θα είναι κάτι το 

αρνητικό και θα ξεκινάει κάποιος έχοντας το αρνητικό στο μυαλό του. Άρα, λοιπόν, εδώ 

πρέπει να καλέσουμε και επίσημο εκπρόσωπο της Εκκλησίας. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είμαι, απόλυτα, σύμφωνος με αυτό που λέτε, 

εφόσον πάρετε αυτή την πρωτοβουλία.  

Δεύτερον, είναι ένα άλλο πρόβλημα που εσείς το ξέρετε πολύ καλά και εξ ιδιότητας. Οι 

άνθρωποι που δουλεύουν, οι γιατροί που δουλεύουν στις εντατικές κλινικές και οι 

συντονιστές που έρχονται να πάρουν το μόσχευμα, βάζουν από την τσέπη τους τις 

αποζημιώσεις, προκειμένου να σωθούν οι ανθρώπινες ζωές. Βάζουν χρήματα από την 

τσέπη τους οι γιατροί για να μετακινηθούν και να μεταφέρουν, ασφαλώς, το μόσχευμα.  

Υπάρχουν και μία σειρά άλλων προβλημάτων, τα οποία πρέπει να συζητηθούν. Πιστεύω δε, 

ότι σε πολλά από αυτά τα προβλήματα η λύση είναι απλή, χωρίς να κάνουμε τη γενικότερη 

ιδεολογική και πολιτική αντιπαράθεση. Σε ορισμένα πράγματα υπάρχουν λύσεις και νομίζω 

ότι και με την εμπειρία των Βουλευτών μπορούμε να τα λύσουμε. Συμφωνώ, βεβαίως, με 

αυτό που είπατε. Δηλαδή, να αρθούν και οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας σε αυτή τη 

συζήτηση. 

Πριν από λίγες ημέρες, ήταν η Παγκόσμια Ημέρα των Μεταμοσχεύσεων και είναι η πρώτη 

φορά στη χώρα μας, όπως πολύ σωστά λέτε η λέξη - κλειδί είναι η «καμπάνια» που δεν 

μπόρεσε να γίνει λόγω υποχρηματοδότησης. Όπως πληροφορήθηκα, ο Εθνικός Οργανισμός 

Μεταμοσχεύσεων δεν μπόρεσε φέτος να την κάνει. Άλλες χρονιές έστηνε κάποια stands 

στους σταθμούς του μετρό, μοίραζε φυλλάδια ότι πρόκειται για δώρο ζωής κ.λπ.. Φέτος, 

μόνο το γραφείο του Ε.Ο.Μ. έκανε μία καμπάνια και δεν έγινε εδώ καμία καμπάνια. Όχι, 

βέβαια, μόνο από τον Ε.Ο.Μ. αλλά σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς 

μεταμοσχευμένων. Δεν έγινε καμιά εκδήλωση λόγω υποχρηματοδότησης. Γι' αυτό λέω να 

γίνει μία σοβαρή συζήτηση. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Κυριακάκης. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Καταρχήν, θα ήθελα και εγώ συμπληρωματικά με τον κ. Στρατούλη 

να πω για τους ηπατομοσχευθέντες στη χώρα μας. Είναι αλήθεια, ότι με βάση και τα 

νούμερα που αναφέρθηκαν, ότι, τελικά, το Εθνικό Σχέδιο για τις Μεταμοσχεύσεις υπάρχει 

μόνο στα χαρτιά, δεν λειτουργεί στην πράξη. 

Συμπληρωματικά για τα νούμερα που αναφέρθηκαν, θα πω ότι εάν λειτουργούσαν τα 

πράγματα σωστά, δηλαδή με ειδικά Κέντρα Μεταμόσχευσης Ήπατος θα μπορούσαν στη 

χώρα μας να γίνονται 150, περίπου, μεταμοσχεύσεις ήπατος το χρόνο. Αυτή τη στιγμή 

γίνονται 20 φέτος, ενώ μέχρι το 2010 γινόταν 40 με 50. 
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Πρόσφατα, χάθηκαν 3 άνθρωποι, που ήταν σε τελικό στάδιο ηπατικής ανεπάρκειας, γιατί 

δεν πρόλαβαν να μπουν σε κάποια λίστα, καθώς μόνο στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί τέτοιο 

Κέντρο. Στην Αθήνα, ενώ έχουν πάρει άδεια και ο «Ευαγγελισμός» και το «Λαϊκό 

Νοσοκομείο» υπάρχουν πρακτικά προβλήματα, τα οποία εμποδίζουν αυτή τη στιγμή το να 

ξεκινήσουν να κάνουν μεταμοσχεύσεις ήπατος.  

Στον «Ευαγγελισμό» υπάρχει έλλειψη γιατρών ιατρών, στο «Λαϊκό Νοσοκομείο» 

περιμένουν 7 νοσηλεύτριες, όπως αναφέρθηκε, για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Αυτή τη 

στιγμή, ούτε καν ειδικό εξωτερικό ιατρείο δεν λειτουργεί γι' αυτούς τους ασθενείς, όπως 

μας έχουν πει. Και αρκεί ένα τηλέφωνο στα ραντεβού του ΕΟΠΥΥ, για να το διαπιστώσει 

κανείς. Αν ζητήσει κάποιος το ανάλογο ιατρείο, θα του απαντήσουν ότι δεν υπάρχει τέτοιο 

ιατρείο και τέτοια μονάδα. Ακόμη και στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούν, πρόσφατα 

καταγγέλθηκε, ότι οι ασθενείς έφερναν παγάκια από το σπίτι τους για να συντηρήσουν τα 

μοσχεύματα. 

Επίσης, υπάρχουν συνολικότερα προβλήματα, όπως το ό,τι ο Εθνικός Οργανισμός 

Μεταμοσχεύσεων έχει υποβαθμιστεί με το άρθρο 4, του ν. 4272/2014, έχει 

υποχρηματοδοτηθεί και έχουν αφαιρεθεί και αρμοδιότητες. 

Τέλος, οι ηπατομοσχευθέντες αναγκάζονται να πληρώσουν συμμετοχή, όταν καταφύγουν 

στο εξωτερικό, γιατί πρακτικά εδώ δεν μπορούν να κάνουν μεταμοσχεύσεις εκτός από τη 

Θεσσαλονίκη. Έτσι, πληρώνουν 10% οι ενήλικοι και 5% οι ανήλικοι για τα έξοδα. Οπότε, 

νομίζω, ότι το αίτημα για να γίνει μία ειδική συνεδρίαση της Επιτροπή μας, κύριε Πρόεδρε, 

πρέπει να εκπληρωθεί το συντομότερο δυνατό. 

 


