
Κυρίες και κύριοι, 

 

Θα ήθελα να ξεκινήσω την εισήγησή μου αναφερόμενη στο ρόλο όλων μας 
στην  κοινωνία των πολιτών . 

Οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών είτε ονομάζονται μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις, είτε ιδρύματα είτε σύλλογοι ασχολούνται με πληθώρα ζητημάτων 
που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Επιτελούν σημαντικό κοινωνικό έργο, 
ενώ συμμετέχουν ενεργά και στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας. 

Σε πρόσφατη μελέτη του τμήματος Μικροοικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής 
στο Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) που παρουσιάστηκε 
από το ίδρυμα Μποδοσάκη, γίνεται λεπτομερής αναφορά στην προσφορά των 
οργανώσεων αυτών (98 συμμετείχαν στην έρευνα) και συγκεκριμένα 
υπολογίζεται ότι οι δραστηριότητές τους υποστηρίζουν, άμεσα ή έμμεσα, την 
παραγωγή 1,6% του ΑΕΠ και την απασχόληση του 1,9% των εργαζομένων στη 
χώρα (ΙΟΒΕ, 2021). Το ίδρυμα εκτιμά ότι στην υποθετική περίπτωση που τις 
υπηρεσίες που παρέχουν οι συγκεκριμένες οργανώσεις τις παρείχε το κράτος, 
το κόστος τους για το 2021 θα ήταν από 2,1 μέχρι 3,2 δισ. ευρώ. 

Τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση που καλούμαστε να διαχειριστούμε είναι 
άκρως σημαντική όχι μόνο για όσα θα πρέπει να αποφασίσουμε για το σημερινό 
γίγνεσθαι  αλλά κυρίως  για τις προοπτικές  της όλης κατάστασης . 

Μεταρρυθμίσεις, προσαρμογές σε νέα δεδομένα και ένα σχέδιο νόμου που θα 
πρέπει να αποδειχτεί ότι έχει τα εχέγγυα για να σημάνει την αφετηρία μιας 
ταχείας πορείας ανάπτυξης και συνεργασίας με γερά θεμέλια και ουσιώδεις 
παρεμβάσεις. 

Το Ογκολογικό κέντρο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – Ελπίδα” έχει 
αποδείξει ότι είναι επάξιο μέλος της Κοινωνία των Πολιτών προσφέροντας την 
ιδεατή υποστήριξη στους μικρούς ογκολογικούς ασθενείς και τις οικογένειές 
τους. Είναι από όλους αποδεκτό ότι οι μικροί ασθενείς απολαμβάνουν βέλτιστη 
θεραπεία, με τα πιο σύγχρονα θεραπευτικά πρωτόκολλα, μέσα στις καλύτερες 
συνθήκες περίθαλψης, ισότιμης ανάλογων Κέντρων του εξωτερικού, με στόχο 
πάντα την ολιστική αντιμετώπιση του παιδιού με καρκίνο. 

Η πρόσβαση σε νέες θεραπείες, η διασύνδεση με όλα τα απαραίτητα τμήματα 
και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς έκαναν τη συνεργασία με το 
επιστημονικό και λοιπό προσωπικό  απολύτως ομαλή, διατηρώντας υψηλό το 
επίπεδο εκπαίδευσης και συνεργίας έχοντας στο επίκεντρο αποκλειστικά και 
μόνο το παιδί που νοσεί.  
 



Από την άλλη πλευρά το νέο νομοσχέδιο αποτελεί μια αναγκαιότητα. Φυσικά 
δεν έχει όλα τα εχέγγυα που ίσως περιμέναμε να δούμε σε μια πρόταση που θα 
κάνει τη νέα πραγματικότητα μονομιάς ιδανική, αλλά σίγουρα είναι ωφέλιμο και 
απαραίτητο να συζητάμε. 

Επιχειρεί να ενισχύσει και να αναβαθμίσει την καλή δουλειά που γίνεται, να 
δώσει σε ακόμα περισσοτέρους μικρούς ήρωες τη δυνατότητα ίασης και να 
παράσχει δωρεάν υπηρεσίες στο σύνολο των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων 
των ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων πολιτών. 

Μπορούμε άραγε να τα καταφέρουμε ; 

 

Πιστεύω ότι μπορούμε. Με ψυχραιμία και προσήλωση στους στόχους μας αλλά 
και με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση όλων των φορέων μπορεί να τα 
καταφέρουμε όσο το δυνατόν πιο άμεσα. 

Αρκεί να δρομολογηθούν  με τη συνεργασία οι λύσεις που θα διευκολύνουν  
για: 

- Εξασφάλιση όλων των εργαζόμενων, από όποιο τμήμα και εάν 
προέρχονται, με πρόβλεψή για κάθε είδους σύμβαση εργασίας 

- Εξασφάλιση συμμετοχής της επιστημονικής κοινότητας που τόσο χρόνια 
πρωτοστατεί στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου της παρεχόμενης 
περίθαλψης και φροντίδας   

- Εξασφάλιση των οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων για να 
αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες όλων των τμημάτων 

- Εξασφάλιση του  υπέρτατου αγαθού της υγείας για όλους ανεξαιρέτως. 

Σήμερα εδώ, έχουμε όλοι μεγάλη ευθύνη: να κοιτάξουμε μπροστά και να 
αποδείξουμε ότι η συγκεκριμένη επιλογή μπορεί να δώσει μεγαλύτερη ώθηση 
σε κάτι που λειτουργεί άριστα τόσα χρόνια, γιατί όλοι υπερβαίνουν τον εαυτό 
τους . 

Είμαι σίγουρη ότι θα βρούμε τον τρόπο να τα καταφέρουμε και θα σταθούμε στο 
ύψος των περιστάσεων. 

Περνάω τώρα στις διατάξεις του νομοσχεδίου. 

Στο άρθρο 1 αναφέρεται ο σκοπός: η αποτελεσματικότερη δυνατή 
αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου, μέσω της δημιουργίας ενός αυτοτελούς 
και υπερσύγχρονου Δημόσιου Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
 



- Δεδομένου ότι δεν είχε προβλεφθεί στη νεοσυσταθείσα αυτή δομή 
συγκεκριμένος τρόπος συγκερασμού τμημάτων, διευθύνσεων κτλ, 
κρίνεται αναγκαία  ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του 

Στο άρθρο 2 , εισάγονται όροι που καθορίζουν το αντικείμενο έχοντας ως κύριο 
άξονα ότι θα παρέχει ιατρικές υπηρεσίες και νοσηλεία σε παιδιά που πάσχουν 
από καλοήθη και κακοήθη νοσήματα, 

1. Οι ανησυχίες εκφράστηκαν από κάθε φορέα και γίνεται σαφές ότι όλοι 
επιθυμούμε να απαλειφθούν   

 
Στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου  στεκόμαστε στο γεγονός πως το Κέντρο 
παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του στο σύνολο των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων πολιτών, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 33 του ν. 4368/2016 (Α ́ 21) 
 
Το άρθρο 4 αναφέρεται στους σκοπούς που δεν είναι άλλοι από την πρόσβαση 
σε προηγμένες θεραπείες, της προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και της 
εκπαίδευσης των φοιτητών, την οργάνωση κάθε είδους διεθνών συναντήσεων, 
τη συλλογή και αξιοποίηση επιστημονικών πληροφοριών, τη σύναψη 
συμβάσεων εργασίας με μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
Πανεπιστημίων ή Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής. Τη λειτουργία ως 
«Κέντρο Αριστείας» 

- Πως ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί πέρα από τους ήδη διαθέσιμους 
τρόπους ; 

 
Το άρθρο 5  περιγράφεται η λειτουργία του Κέντρου χωρίς να διευκρινίζονται 
αρκετά η διασυνδεσιμότητα που πρέπει να επιτευχθεί. 
 
Το άρθρο 6 καθορίζει τους πόρους και δεν υπάρχει κάτι υπό αμφισβήτηση.   
 
Τέλος τα άρθρα 8, 9, 10, 11, 12  καθορίζουν εκτενώς ό,τι απορρέει από το 
Νόμο για το διοικητικό συμβούλιο και τα όργανα εποπτείας χωρίς να 
αναφέρονται πουθενά οι άνθρωποι που στήριξαν τη λειτουργία όλα αυτά 
τα χρόνια . 
 
Όλα ενσωματώνουν μια πρόθεση που χρειάζεται μεγαλύτερη λεπτομέρεια για 
να γίνει κατανοητή, μιας και θα πρέπει να ρυθμίζονται όλες οι παράμετροι που 



σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον θα δίνουν εξαιρετικό δυναμικό και 
πρωτοποριακές πολιτικές . 
 

Η συγκεκριμένη ρύθμιση ανταποκρίνεται στην ανάγκη να εξασφαλίσουμε 
ότι για όλα τα παιδιά με κακοήθεια πληρούνται οι προϋποθέσεις ενός ιδεατού 
εποπτικού πλαισίου και ότι αντιμετωπίζεται το ζήτημα της επάρκειας των 
ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων. 

Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 

Ως φορέας προάσπισης δικαιωμάτων, ως ένας μικρός το δέμας φορέας 
υποστήριξης ογκολογικών ασθενών και συμπλέοντας σε ένα πρότυπο 
ανθρωποκεντρικού μοντέλου και ολιστικής φροντίδας παραμένουμε  
προσηλωμένοι σε όλους τους βασικούς  στόχους που δεν είναι άλλοι από την 
υποστήριξη του ανθρώπου που νοσεί, θωρακιζόντας το σύστημα υποστήριξής 
του μέσα από συνέργειες έγκριτων φορέων. Επιταχύνουμε έτσι το μέγιστο 
κοινωνκό αντίκτυπο στις δράσεις μας, σε όλα τα επίπεδα και παραλληλα 
αναζητουμε τρόπους, ώστε να προχωρήσουν σε σταδιακή ελάφρυνση των 
ασθενών από κάθε επιβάρυνση.   

 

Σχετικά με την κατατεθείσα τροπολογία οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι 
προτεινόμενες ρυθμίσεις αποτελούν ήδη αντικείμενο δράσης και επεξεργασίας 
από τους φορείς. Και η προσδοκία μας όλων μας είναι να πάμε ένα βήμα πιο 
πέρα 

 

 

Σας ευχαριστώ  

 
 


