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Eισαγωγή  
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ είναι η φωνή των Ασθενών  με Καρκίνο στην Ελλάδα. Ήδη 

μετά από ενάμισι χρόνο επίσημης λειτουργίας, η οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2016, σήμερα η ΕΛΛΟΚ 

αριθμεί 28 μέλη, Οργανώσεις Ασθενών με Καρκίνο και φίλων από όλη τη χώρα.    

Μετά από επτά χρόνια οικονομικής κρίσης, έχει δημιουργηθεί ένα αβέβαιο και ανασφαλές κοινωνικό και 

οικονομικό περιβάλλον το οποίο συνεχώς επιδεινώνεται, κυρίως από τις επιλογές πολιτικών οι οποίες, 

αφενός δεν ανταποκρίνονται σε αυτά που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών με 

καρκίνο και αφετέρου από νέες ατελέσφορες πολιτικές για τον περιορισμό της κρατικής δαπάνης κυρίως 

στο τομέα υγείας, που δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον λειτουργίας του δημόσιου συστήματος 

υγείας. H συνεχής επίκληση δημοσιονομικών κριτηρίων που τίθενται από τους δανειστές, ως δικαιολογία 

για τα ασφυκτικά μέτρα στο τομέα υγείας,  δεν είναι πλέον πειστικά για τη πραγματικότητα που βιώνουν 

καθημερινά ασθενείς, περιθάλποντες και υγιεινομικοί στο δημόσιο σύστημα υγείας. 

Επιπρόσθετα, η πρακτική των μονομερών αποφάσεων, που ακολουθείται συστηματικά από την πολιτική 

ηγεσία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη συμμετοχής των εταίρων στο χώρο της ογκολογίας, όπως 

οι Επιστημονικές Ιατρικές Εταιρείες και οι Εκπρόσωποι των Ασθενών, οδηγούν στην εκπόνηση 

νομοσχεδίων με μεγάλα κενά, ανίκανα να προβλέψουν και να ανταποκριθούν στις επιταγές της 

σύγχρονης ογκολογικής περίθαλψης και των αναγκών της χώρας.   

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, ιδρύθηκε από 17 ιδρυτικά μέλη, ενώ μέσα σε ένα χρόνο ο 

αριθμός αυτός ήδη έχει φτάσει τα 28 μέλη, με προοπτική σύντομα  να αυξηθεί περισσότερο το ερχόμενο 

διάστημα. Αυτό αποδεικνύει ότι οι οργανώσεις ασθενών με καρκίνο στη χώρα μας, έχουν 

συνειδητοποιήσει πλέον ότι μόνο με συνεργασία, συνένωση δυνάμεων, κοινές δράσεις, συγκροτημένη 

σύγχρονη οργάνωση, και ενιαία στρατηγική, μπορούν να αντιμετωπίσουν τις εξελίξεις και να στηρίξουν 

αποτελεσματικά τους ασθενείς με καρκίνο. Το Σχέδιο Δράσης για το 2018 περιγράφει ποιοι είμαστε, τι 

πιστεύουμε και τι επιδιώκουμε να επιτύχουμε. Αποτελεί δε το 1ο Σχέδιο δράσης το οποίο καταρτίστηκε 

από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε στις εκλογές του περασμένου Φεβρουαρίου. 

Δημιουργήθηκε με προοπτική τριετίας  αναπτύσσοντας την στρατηγική κατεύθυνση της ΕΛΛ.Ο.Κ. για τον 

δεύτερο χρόνο  λειτουργίας της. 

Η Ευρωπαϊκή πραγματικότητα, επιτάσσει την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των ασθενών, οι οποίοι σε 

πολλά κράτη μέλη, ήδη αποτελούν ρυθμιστικό παράγοντα,  με ρόλο καίριο σε πολλούς τομείς των 

συστημάτων υγείας. Οι Έλληνες ασθενείς, καλούνται σε σχετικά βραχύ χρονικό διάστημα, να 

αποκτήσουν τις απαραίτητη γνώσεις, τεχνογνωσία και υποδομη που θα τους επιτρέψει να παρέμβουν 

αποφασιστικά στις εξελίξεις που τους αφορούν. Ηδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι θεσμικοι Ευρωπαϊκοί 

οργανισμοί εφαρμόζουν οριζόντια τις πολιτικές υγείας σε όλες τις άλλες πολιτικές της ΕΕ και έχουν 

εντάξει ισότιμα τους εκπροσώπους των  ασθενών σε επιτροπές εμπειρογνωμόνων, fora υγείας, και 

οργανισμούς.  Το δημόσιο σύστημα υγείας του μέλλοντος είναι δεδομένο ότι θα έχει τους ασθενείς ως 

βασικό εταίρο στη διοίκηση των δομών του, όπως έχει ήδη αρχίσει να γίνεται πραγματικότητα σε άλλες 

χώρες μέλη της Ε.Ε. και σε αυτή τη λογική καλούμαστε να προετοιμάσουμε, στελέχη,  εκπροσώπους 

ασθενών οι οποίοι θα κληθούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανάγκες.   

Το παρόν Σχέδιο Δράσης, επιδιώκει να αναδείξει τους σκοπούς και τη φιλοσοφία των δράσεων της 

Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, δίνοντας στους παραλήπτες τη δυνατότητα να εκτιμήσουν και να 

επιβεβαιώσουν τις ευκαιρίες συνεργασίας μαζί μας προς όφελος των ασθενών με καρκίνο στη χώρα μας. 
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1. Γιατί μια συνεργασία με την  ΕΛΛΟΚ;  
 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου είναι η φωνή των ασθενών με καρκίνο στην Ελλάδα. Μετά από ένα 

έτος επίσημης λειτουργίας και πλέον με 28 οργανώσεις μέλη από όλη την Ελλάδα, το όραμα μας είναι 

για ισότητα στην ασθένεια, για έγκαιρη και προσιτή πρόσβαση στην άριστη διαθέσιμη θεραπεία και 

υγειονομική περίθαλψη, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ασθενών και επανένταξη στην εργασία και 

την κοινωνική ζωή. Η ΕΛΛΟΚ θα εργασθεί για τη υλοποίηση του οράματος της επιδιώκοντας τη 

συμμετοχή των ασθενών στη διαμόρφωση της  πολιτικής ατζέντας για τον καρκίνο και την υγεία, 

εμψυχώνοντας και εκπαιδεύοντας τα μέλη της, τονίζοντας τη σημασία της βιο-ιατρικής έρευνας για τον 

καρκίνο και διεκδικώντας  τη συμμετοχή των ασθενών στο σχεδιασμό των προτεραιοτήτων της βιο-

ιατρικής  έρευνας για τον καρκίνο. 

Οι ασθενείς με καρκίνο στη χώρα μας και οι κατά τόπους σύλλογοι τους, απόκτησαν ένα κεντρικό ενιαίο 

εκπρόσωπο, ο οποίος λειτουργεί με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Μέλος της ECPC και της NCD Alliance 

σε άμεση επαφή, επικοινωνία αλλά και συμμετοχή στους κορυφαίους Ευρωπαϊκούς θεσμικούς 

οργανισμούς και οργανώσεις για τον καρκίνο, φέρνει το Ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι στη χώρα μας 

και επιδιώκει την αναβάθμιση του ρόλου των ασθενών και των οργανώσεων τους,  αλλά και της 

θεσμικής συμμετοχής των νομίμων εκπροσώπων τους  στα κέντρα λήψης αποφάσεων πολιτικής για τον 

καρκίνο και την υγεία. 

Στο σημερινό υφεσιακό κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον αβεβαιότητας και έλλειψης στιβαρής ηγεσίας, 

η ΕΛΛΟΚ είναι αυτή που  θα αποτελέσει τον καταλύτη και θα λειτουργήσει ως  συνδετικός κρίκος, 

καλύπτοντας το κενό που υπάρχει μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών στο χώρο του καρκίνου. Με 

συνείδηση της θέσης της και των χρονικών αναγκαιοτήτων είναι αποφασισμένη να το πράξει. 

Μετά από ένα και πλέον χρόνο επίσημης λειτουργίας, έχει ήδη ξεκινήσει, το χτίσιμο δεσμών με την 

επιστημονική κοινότητα, το πολιτικό σύστημα της χώρας μας αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και με 

αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς και οργανώσεις.  

Η εμπειρία, η γνώση, το επίπεδο και η ιστορία των μελών της, καθιστούν την ΕΛΛΟΚ έναν φορέα που αν 

και καινούριος, απολαμβάνει το σεβασμό και την αναγνώριση των οργανώσεων ασθενών, της 

επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, της βιομηχανίας υγείας, αλλά και χώρων πέραν του 

καρκίνου, οι οποίοι επιδιώκουν τη συνεργασία μαζί της.     

 

  

  



 

 

  6/25  
 ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ  1  –  ΑΘΗΝΑ  ΤΚ 10564  – ΤΗΛ. 210-771-0335                                                           

Τwitter: @EllokGR – Facebook:  https://www.facebook.com/ellok.org/ 
 

              WWW.ELLOK.ORG – MAIL:  info@ellok.org  

 

2. ΕΛΛΟΚ και πολιτική υγείας το 2017  
 

Η ΕΛΛΟΚ παρακολουθεί και παρεμβαίνει στις πολιτικές για τον καρκίνο και γενικά, για την υγεία που 

σχεδιάζει η Κυβέρνηση, υποβάλλει προτάσεις, συντάσει κείμενα θέσεων. Βασικός σκοπός και 

στρατηγικός στόχος της ΕΛΛΟΚ είναι η εξ αρχής συμμετοχή στο σχεδιασμό πολιτικών για τον καρκίνο και 

την υγεία και όχι ο εκ των υστέρων σχολιασμός σε ληφθείσες πολιτικές αποφάσεις που δεν προσφέρουν 

κανένα πρακτικό αποτελέσμα βελτίωσης των πολιτικών.   

Για να υπάρχει συνέχεια με το προηγούμενο Σχέδιο Δράσης του 2017 και παρόλον ότι οι  δραστηριότητες 

μας αναφέρονται λεπτομερώς στον Ετήσιο Απολογισμό Δράσης 2017, θεωρούμε σκόπιμο να 

αναφέρουμε εν συντομία τις κυριότερες παρεμβάσεις μας στο τομέα πολιτικής υγείας, δεδομένου ότι 

πολιτικές που ψηφίσθηκαν στην Βουλή θα επηρεάσουν τον τομέα υγείας αμέσως από την 1η Ιανουαριου 

2018.  

 

2.1.  Νομοσχέδιο Π.Φ.Υ.  
 

Το Νομοσχέδιο Π.Φ.Υ.  παρά το ότι είχε τεθεί σε διαβούλευση και είχαν γίνει πολλά σχολια και την 

πρώτη και τη δεύτερη φορά που επανεισήχθη, το κειμενο που κατετέθη προς ψήφιση την Παρασκευή 20 

Ιουλίου 2017, στη Βουλή δεν είχε ενσωματώσει σχεδόν καμμια από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις 

στις δημόσιες διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν.  

Το κείμενο που τελικά ψηφίσθηκε, παρά το ότι η πρόθεση δημιουργίας ΠΦΥ είναι θετική, δεν 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες που έχουν οι πολίτες, οι ογκολογικοί ασθενείς και οι επιβιώσαντες, αλλά 

και το υγιεινομικό προσωπικό επιβεβαιώνοντας για άλλη μία φορά τις δυσλειτουργίες που 

προκαλούνται από την έλλειψη Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Ελεγχο του Καρκίνου. 

Πρακτικά δεν υπάρχει στο Νόμο για την ΠΦΥ πρόβλεψη για τους ασθενείς με καρκίνο και τους 

επιβιώσαντες, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ρυθμίσεις για την πρόληψη του καρκίνου, τον 

προσυμπτωματικό έλεγχο, τη ταχεία παραπομπή για  ογκολογική περίθαλψη, την  ψυχο-κοινωνική 

αποκατάσταση,  τη μακρόχρονη παρακολούθηση των παρενεργειών της ογκολογικής θεραπείας, τη 

φροντίδα ασθενών τελικού σταδίου.  

Λειτουργικά επίσης ο Νόμος για την ΠΦΥ παρουσιάζει προβλήματα όσον αφορά την εξασφάλιση των 

απαιτούμενων ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων, και την αποτελεσματική λειτουργία του νέου 

συστήματος ΠΦΥ, δεδομένου ότι δεν προβλέπονται συστήματα αξιολόγησης και διασφάλισης της 

ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Τις παρατηρήσεις μας στο Ν/Σ μεταφέραμε στον σύμβουλο του 

ΥΥΚΑ και εκπρόσωπο του Π.Ο.Υ. David Kelly με τον οποίο είχαμε μακρά συνάντηση και τις αναφέραμε 

εγγράφως στον Υπουργό Υγείας. Επίσης τις δημοσιοποιήσαμε με Δελτίο Τύπου (https://ellok.org/δελτιο-

τυπου-31-ιουλίου-2017/). 

  

https://ellok.org/δελτιο-τυπου-31-ιουλίου-2017/
https://ellok.org/δελτιο-τυπου-31-ιουλίου-2017/
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2.2 Νομοσχέδιο για τη Ψυχική Υγεία   
 

Τον Μάρτιο 2017, το Υπουργείο Υγείας έφερε για δεύτερη φορά προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο 

για τη Ψυχική Υγεία. Στο εν λόγω σχέδιο νόμου το Υπουργείο Υγείας είχε συμπεριλάβει και διατάξεις 

σχετικές με την ογκολογική περίθαλψη (Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών) και τα κέντρα εμπειρογνωμοσύνης 

για τις σπάνιες ασθένειες (μη εκπροσώπηση των σπανίων καρκίνων), χωρίς η νομοπαρασκευαστική 

επιτροπή να μας καλέσει για να μας ενημερώσει για τις σχεδιαζόμενες διατάξεις και να ακούσει την 

άποψη και τις προτάσεις της ΕΛΛ.Ο.Κ., όπως είχε υποχρέωση, αλλά και σε αντίθεση με όσα ο Γενικός 

Γραμματέας Δημόσιας Υγείας είχε υποστηρίξει τον προηγούμενο μήνα στο 1ο Ετήσιο Συνέδριο της 

ΕΛΛ.Ο.Κ.   

 

Η ΕΛΛ.Ο.Κ. απέστειλε άμεσα στον Υπουργό Υγείας επιστολή διαμαρτυρίας, με την οποία επισήμανε τα 

συγκεκριμένα θέματα, και ζήτησε συνάντηση μαζί του για ενημέρωση και υποβολή προτάσεων 

τροποποίησης συγκεκριμένων διατάξεων, οι οποίες πάντως έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων 

και ως έχουν, αφενός δεν προβλέπουν την οργάνωση, χρηματοδότηση και λειτουργία ενός 

πληθυσμιακού Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών και  αποκλείουν την ογκολογική κοινότητα από συμμετοχή 

στο σχεδιασμό και λήψη αποφάσεων για τα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης. (https://ellok.org/wp-

content/uploads/2017/07/Newsletter-Μάρτιος-Απρίλιος-2017.pdf σελ. 3). 

 

2.3  Εγκριση και αποζημίωση νέων αντινεοπλασματικών  φαρμάκων  
 

Τον Μάϊο ψηφίσθηκε ο Ν. 4472/2017 στο άρθρο 89 του οποίου ορίζονται κριτήρια, με βάση τα οποία θα 

γίνεται εφεξής η έγκριση και αποζημίωση των νέων φαρμάκων. Ο νέος νόμος στο άρθρο 89 εισάγει 

καθαρά δημοσιονομικά κριτήρια περιορισμού της φαρμακευτικής δαπάνης, που θα πλήξουν ιδιαίτερα 

τους ογκολογικούς ασθενείς. Ο λόγος είναι ότι έχουν εγκριθεί ή πρόκειται να εγκριθούν από τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων αρκετά νέα αντινεοπλασματικά φάρμακα, τα οποία οι ογκολόγοι και 

οι ασθενείς τους, απαιτείται να έχουν στη διάθεση τους ώστε να μπορούν να επιλέξουν την κατάλληλη 

θεραπεία για κάθε ασθενή. 

 

Η ΕΛΛΟΚ αντέδρασε έντονα και με επιστολή προς το Υπουργείο και ζήτησε συνάντηση με τον  Υπουργό 

και εξαίρεση των ασθενών με καρκίνο από το νέο νόμο. Πριν περάσει ένας μήνας, από την ψήφιση του 

νέου νόμου, φάνηκαν τα προβλήματα καθώς τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, αρνήθηκαν τη χορήγηση 

φαρμάκων πρώιμης πρόσβασης, σε ασθενείς οι οποίοι είχαν ήδη έγκριση της αρμόδιας επιτροπής με το 

αιτιολογικό ότι τα συγκεκριμένα φάρμακα, δε θα πριλαμβάνονται στη θετική λίστα. 

 

Στη συνέχεια η ΕΛΛΟΚ εξέδωσε Δελτίο Τύπου, με το οποίο έκανε γνωστές τις θέσεις της τεκμηριώνοντας 

την άποψή της. Παράλληλα η ΕΛΛΟΚ ήλθε σε συνεργασία με την ΕΟΠΕ για το θέμα αυτό για 

συνδυασμένη δράση. Το Υπουργείο Υγείας για να καθησυχάσει την κοινή γνώμη, εξέδωσε εγκύκλιο 

(ΑΔΑ:7Ζ7Α465ΦΥΟ-ΔΙΦ/ 26-07-2017) με την οποία θα παρέχεται η δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, να 

εγκρίνεται η χρήση κάποιων νέων φαρμάκων. Μέχρι σήμερα όμως έχουν γίνουν απορρίψεις σχετικών 

αιτήσεων με την δικαιολογία ότι δεν ήταν πλήρεις ή επαρκώς δικαιολογημένες, γεγονός που δεν 

δεχονται οι γιατροί. 

  

https://ellok.org/wp-content/uploads/2017/07/Newsletter-Μάρτιος-Απρίλιος-2017.pdf%20σελ.%203
https://ellok.org/wp-content/uploads/2017/07/Newsletter-Μάρτιος-Απρίλιος-2017.pdf%20σελ.%203
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2.4  Αίτημα εταιρείας για απόσυρση φαρμάκου από τη θετική λίστα  

 
Οι συνεχείς αλλαγές στο τρόπο τιμολόγησης και αποζημίωσης φαρμάκων και η επιβολή αναδρομικών 

υψηλών εκπτώσεων είχαν ως αποτέλεσμα την απόφαση της εταιρείας Roche για απόσυρση από την 

θετική λίστα νέου ογκολογικού φαρμάκου. 

Η απόσυρση φαρμάκου της θετικής λίστας από τη ROCHE, είναι σαφώς μία εξαιρετικά αρνητική  εξέλιξη 

για τους ογκολογικούς ασθενείς στη χώρα μας. Πέραν των οριζομένων στο κανονιστικό και νομικό 

πλαίσιο, η ηθική, η επιχειρηματική κοινωνική ευθύνη και η πολιτική ευθύνη, επιβάλουν στην ηγεσία του 

Υπουργείου Υγείας και στην εταιρεία Roche την άμεση εξεύρεση λύσης για την, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, συνέχιση χορήγησης της θεραπείας όχι μόνον στους ασθενείς που  τη λαμβάνουν ήδη, 

μέχρι την ολοκλήρωση της θεραπείας τους, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική απαίτηση, αλλά και σε 

όσους ασθενείς της συγκεκριμένης κατηγορίας τη χρειασθούν, δεδομένου ότι για τους ασθενείς αυτούς 

δεν υπάρχει χρόνος ούτε εναλλακτικές λύσεις θεραπείας.   

Σε συνάντηση που είχαμε στις 2 Νοεμβρίου με τον Υπουργό Υγείας και την πολιτική ηγεσία τομέα υγείας, 

καλέσαμε τον Υπουργό να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αποκλιμάκωση και την 

εξεύρεση λύσης, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους ασθενείς. Επιπλέον καταθέσαμε τις ανησυχίες 

μας σχετικά με την πιθανή εξέλιξη του φαινομένου της απόσυρσης φαρμάκων στο μέλλον, γεγονός που 

θα πρέπει να προληφθεί έγκαιρα με συγκεκριμένα μέτρα και σε συνεργασία με όλους τους 

εμπλεκόμενους εταίρους και την κοινωνία των πολιτών,  όπως επίσης και της σοβαρής πιθανότητας να 

μην υπάρξει πρόθεση κατάθεσης νέων αιτημάτων στο μέλλον, για ένταξη στη θετική λίστα,  από 

φαρμακευτικές εταιρείες, για τους ίδιους λόγους. 

Στην συνέχεια, η μέν εταιρεία δήλωσε ότι θα παρέχει δωρεάν το φάρμακο στους ασθενείς που ήδη 

βρίσκονται σε θεραπεία και το Υπουργείο απάντησε στην εταιρεία με άρνηση απόσυρσης του φαρμάκου 

από τη θετική λίστα και δεν συνέχισε τη διαπραγμάτευση.  

Εκφράσαμε στον Υπουργό τη δυσαρέσκεια μας για τη μέχρι σήμερα έλλειψη επκοινωνίας και 

ενημέρωσης από το ΥΥΚΑ, ζητήσαμε από τον παρευρισκόμενο Πρόεδρο της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης 

την συμμετοχή εκπροσώπου μας και υπενθυμίσαμε την πρόταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Φαρμάκων στους αντίστοιχους Εθνικούς οργανισμούς των χωρών μελών της ΕΕ για τη δημιουργία 

Ομάδας Εργασίας Ασθενών και Καταναλωτών κατά το πρότυπο του ΕΜΑ.   Αναφερθήκαμε στο νόμο 

4472/2017, με τον οποίο επιχειρείται μείωση της Φαρμακευτικής Δαπάνης, με ανορθόδοξο κατά την 

άποψή μας τρόπο, καθώς και με διατάξεις και  μέτρα αποκλειστικά δημοσιονομικού χαρακτήρα, που 

μπορούν συνδυαστικά  να έχουν αρνητικό αντίκτυπο για τους ογκολογικούς ασθενείς. Τέλος τονίσαμε 

την αναγκαιότητα  ύπαρξης Οργανισμού Αξιολόγησης Ιατρικής Τεχνολογίας, ο οποίος θα έλυνε πολλά 

από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί , σε συνδυασμό με την δημιουργία Εθνικού Μητρώου 

Νεοπλασιών και πληθυσμιακού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Ελεγχο του Καρκίνου, τα οποία 

αποτελούν τη βάση σχεδιασμού πολιτικών υγείας για τον καρκίνο. 

  

2.5  Υπουργική Απόφαση για την ανάκληση της εγκρισης της γενετικής εξέτασης  
Oncotype DX  
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2.6 Αποζημίωση εγκεκριμένου φαρμάκου για θρόμβωση οφειλόμενη στον 
καρκίνο  

 

 

2.7 Σοβαρές ελλείψεις φαρμάκων στα φαρμακεία των νοσοκομείων   
 

 

2.8 Λειτουργία Ογκολογικών Κλινικών Νοσοκομείων Περιφέρειας  
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3. Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τον Καρκίνο που αναμενεται 
να επηρεάσουν & τις αντίστοιχη Ελληνική  πολιτική για 
τον καρκίνο  

 
 

1.1.  Απόφαση Π.Ο.Υ. για  τον Καρκίνο   
 

 

3.2 Eυρωπαϊκή Κοινή Δράση για τον Ελεγχο του Καρκίνου (CanCon)  
 

 

3.3  Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση για τους Σπάνιους Καρκίνους ( JARC) 
 

 

3.4  Eπιλογές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της πρόσβασης σε 
φάρμακα  

 

 

3.5  Δίκτυο Αξιολόγησης Ιατρικής Καινοτομίας  
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4. Στόχοι της  ΕΛΛ.Ο.Κ. για το 2018  
 

Τον Φεβρουάριο του 2017 μετά την 1η Γενική Συνέλευση, από την οποία προέκυψε το παρόν Διοικητικό 

Συμβούλιο, ξεκίνησε πλέον επίσημα η οργάνωση της Ομοσπονδίας, τόσο σε διοικητικό επίπεδο,  όσο και 

σε σχέση με την  υλοποίηση του εγκεκριμένου από τη Γ.Σ. σχεδίου Δράσης. Πρακτικά με την ανάληψη 

των καθηκόντων από το Δ.Σ., μπορούμε να θεωρήσουμε ότι, το 2017 ήταν το πρώτο έτος ουσιαστικής 

λειτουργίας της ΕΛΛΟΚ.  

Με οδηγό τις εξελίξεις που υπήρξαν την τρέχουσα χρονιά στο χώρο της ογκολογικής περίθαλψης, με την 

κατάθεση σειράς νομοσχεδίων, διαπιστώνουμε ότι το 2018 θα είναι ένα έτος προκλήσεων. Ένα έτος κατά 

το οποίο θα είναι πλέον εμφανείς και σε πλήρη ανάπτυξη οι συνέπειες των νέων νόμων, οι οποίοι 

αναμένεται να επηρεάσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό αρνητικά την ογκολογική περίθαλψη, η οποία δε θα 

έχει πλέον τη μορφή που μέχρι σήμερα γνωρίζαμε.   

Κύριοι στόχοι του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2018, θα είναι η διενέργεια δράσεων ενημέρωσης του 

πληθυσμού και ενδυνάμωσης των ασθενών, οι συστηματικές παρεμβάσεις σε θέματα πολιτικών υγείας 

για τον καρκίνο, η εξασφάλιση της βιωσιμότητας και ανάπτυξης της ΕΛΛ.Ο.Κ.,  η εφαρμογή του παρόντος 

Σχεδίου Δράσης και η κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου 2018-2020. 

 

4.1 Κατάρτιση των μελών μας  

 

Η ισχύς της ΕΛΛ.Ο.Κ. βασίζεται στην ισχυρή σχέση της οργάνωσης με τα μέλη της. Η σημαντική αύξηση 
του αριθμού των μελών μας την προηγούμενη χρονιά και η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής 
συλλόγων, που δεν είναι ακόμη μέλη, είναι απόδειξη  της απήχησης και της αναγκαιότητας ύπαρξης  της 
ΕΛΛ.Ο.Κ. στην κοινότητα των ασθενών και των ατόμων με εμπειρία καρκίνου, αλλά και της εμπιστοσύνης 
και της σοβαρότητας που έχει εμπνεύσει. 

Για να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη των μελών μας είναι απαραίτητο να παρέχουμε ποιοτικές 

υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των συλλόγων ασθενών με καρκίνο σε όλη την Ελλάδα.  

Η ΕΛΛ.Ο.Κ. θα επενδύσει χρόνο και πόρους για να ενισχύσει και ισχυροποιήσει την κατάρτιση των μελών 

της και να ενδυναμώσει τη συμμετοχή τους σε θέματα πολιτικών υγείας. 

 

4.2    Εστιάζουμε σε βασικά θέματα πολιτικών για τον καρκίνο   

Βασικό αντικείμενο της ΕΛΛ.Ο.Κ. και κύρια αποστολή της είναι να εκπροσωπεί  τη φωνή των ασθενών με 

καρκίνο.  Για να επιτελέσει το έργο της, η ΕΛΛ.Ο.Κ. θα συνεχίσει και το 2018 να παρακολουθεί και να 

συμβάλλει σε θέματα πολιτικών για τον καρκίνο και την υγεία:   

 Οι ανισότητες πρόσβασης σε ογκολογική περίθαλψη 

 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο και τους Σπάνιους Καρκίνους 

 Εθνικό Πληθυσμιακό Μητρώο Νεοπλασιών 

 Η καινοτομία στην ογκολογία 

 Η εκπροσώπηση των ασθενών σε επιτροπές και φορείς διαμόρφωσης πολιτικών για τον καρκίνο 

και την υγεία 
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 Συμμετοχή και εκπροσώπηση ασθενών στον υπό ίδρυση Οργανισμό Αξιολόγησης Ιατρικής 

Τεχνολογίας και στις σχετικές επιτροπές  

 Επιβίωση μετά τον καρκίνο, αποκατάσταση και επανένταξη 

 Ασθενο-κεντρική βιο-ιατρική  έρευνα για τον καρκίνο 

 Ατυποι περιθάλποντες ασθενών με καρκίνο 

 Ανακουφιστική φροντίδα ασθενών με καρκίνο (Ιατρο-κοινωνική βοήθεια στο σπίτι, ξενώνες 

ασθενών και συνοδών) 

Ταυτόχρονα η ΕΛΛ.Ο.Κ. θα παρακολουθεί τα θέματα πολιτικών για τον καρκίνο σε σχέση με τα 

προβλήματα που εντοπίζουν τα μέλη στα περιφερειακά ογκολογικά νοσοκομεία και κλινικές και γενικά 

στο σύστημα υγείας, σε σχέση με το Πρόγραμμα Δράσης της, προκειμένου να προβεί στις κατάλληλες 

παρεμβάσεις. 

4.3   Αναπτύσσουμε ισχυρές συμμαχίες   

Η ΕΛΛ.Ο.Κ. επιδιώκει να αναπτύξει ισχυρές συμμαχίες με όλους τους εταίρους της ογκολογικής και της 

ερευνητικής κοινότητας, καθώς και της δημόσιας υγείας, χτίζοντας νέες γέφυρες επικοινωνίας και 

συνεργασίας με όλους τους εταίρους της υγείας.  

Αρχικά επιδιώξαμε την ανάπτυξη συνεργασιών με τις επιστημονικές ιατρικές εταιρείες στο χώρο της 

ογκολογίας, της ιατρικής, της βιοηθικής και της βιοιατρικής έρευνας για τον καρκίνο. Σύντομα θα 

ανακοινωθεί και η επισφράγιση συνεργασιών με την υπογραφή μνημονίων συνεργασίας, αλλά και 

κοινές επιστημονικές επιτροπές, ενέργειες οι οποίες βρίσκονται ήδη στο στάδιο υλοποίησης.  

Η επικοινωνία είναι βασικός τομέας δράσης των οργανώσεων ασθενών και στόχος μας είναι να 

ισχυροποιήσουμε την ΕΛΛ.Ο.Κ. ως τη φωνή των ασθενών στη χώρα μας. Συνεχίζουμε να κάνουμε 

γνωστές τις θέσεις και τις δράσεις μας, σε όλη την Ελλάδα, σε στενή συνεργασία με τα μέλη μας, ενώ 

κοινές δράσεις και εκδηλώσεις με αποκεντρωμένη προοπτική θα είναι στις επιδιώξεις μας την επόμενο 

έτος.   

 

4.4 Ενδυναμώνουμε την ΕΛΛ.Ο.Κ.  

Η ΕΛΛ.Ο.Κ. θα αναπτύξει ένα σχέδιο στρατηγικής επικοινωνίας με στόχο να  υποστηρίξει καλίτερα τις 

δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης της πληροφόρησης: 

 Αυξάνοντας την επηροή μας στους εταίρους μας 

 Γνωστοποιώντας ευρύτερα τη δραστηριότητα των μελών μας 

 Μεγιστοποιώντας την προβολή των χορηγών και των εταίρων μας 

 Προσελκύοντας νέες συνεργασίες 

Η στρατηγική μας θα στηρίζεται σε δύο άξονες: 

 Την ενίσχυση της ικανότητας της οργάνωσης να παράγει ελκυστικό και αξιόπιστο περιεχόμενο 

 Τη δημιουργία νέων συνεργασιών με γραφεία συμβούλων δημοσίων σχέσεων/ψηφιακής 

επικοινωνίας στην υγεία 
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4.5  Δημιουργούμε προϋποθέσεις χρηματοδότησηςτων δράσεων μας   

Για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της ΕΛΛ.Ο.Κ. και οι αυξημένες υποχρεώσεις που καλείται να αναλάβει, 

είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν πηγές χρηματοδότησης τουλάχιστον για τα τρία πρώτα χρόνια της 

λειτουργίας της από διάφορες πηγές και παράλληλα να  αναπτύξει τις ικανότητες των στελεχών της για 

αναζήτηση πόρων. 

Η λειτουργία σε εθελοντική βάση, περιορίζει τις δυνάμεις της Διοίκησης. Ωστόσο με ρεαλισμό και 

προσήλωση προχωρούμε, βήμα βήμα προκειμένου να κάνουμε το όραμά μας πραγματικότητα. 

Χρειαζόμαστε πόρους για τη λειτουργία του γραφείου μας, που περιλαμβάνει το ενοίκιο του χώρου 

εργασίας, καλά εκπαιδευμένο και έμπειρο βασικό προσωπικό, δαπάνες μετακίνησης και υποστήριξη του 

προσωπικού. Πιστεύουμε ότι σε βάθος χρόνου θα μπορέσουμε να διαφοροποιήσουμε τις πηγές 

χρηματοδότησής μας, αλλά για να ξεκινήσουμε, η οικονομική υποστήριξη των χορηγών και 

υποστηρικτών μας για έξοδα εγκατάστασης και τα λειτουργικά έξοδα τριών ετών, είναι  απαραίτητη.  
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5. Πως διαβάζουμε το Σχέδιο Δράσης 2018 
 

Το Σχέδιο Δράσης της ΕΛΛ.Ο.Κ. παρουσιάζει τις προτεινόμενες βασικές δράσεις για το 2018, οι οποίες 

ενδέχεται να τροποποιηθούν ανάλογα με τις εξελίξεις που θα υπάρξουν στο χώρο της ογκολογικής 

περίθαλψης . 

Οι προτεινόμενες δράσεις διακρίνονται σε: 

 Δράσεις συνηγορίας και καμπάνιες που σχετίζονται με την αποστολή και τους στόχους της 

ΕΛΛ.Ο.Κ. ως εκπροσώπου των οργανώσεων ασθενών με καρκίνο και με την δυνατότητα μας να 

οργανώνουμε πανελλαδικές καμπάνιες ευαισθητοποίησης για θέματα που σχετίζονται με 

θέματα πολιτικών υγείας που αφορούν τους ασθενείς με καρκίνο 

 Επιμορφωντικές δράσεις, έργα και καμπάνιες ευαισθητοποίησης  σχεδιασμένα για να 

εκπαιδεύσουν τους ασθενείς με καρκίνο και τις οργανώσεις ασθενών για θέματα που είναι 

σημαντικά γι αυτούς. Περιλαμβάνουν  παροχή ενημέρωσης με υλικό διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 

μας στο διαδίκτυο και εκδηλώσεων που στοχεύουν στη παροχή αξιόπιστης και απλοποιημένης 

πληροφόρησης που μπορούν όλοι να κατανοήσουν και να έχουν πρόσβαση. μεταξύ των 

διαδικτυακών και προσωπικών έργων που απομακρύνουν και απλοποιούν πολύπλοκες 

πληροφορίες και καθιστούν κατανοητό και προσβάσιμο. Οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης 

αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σε θέματα σχετιζόμενα με τον καρκίνο. 

Χρησιμοποιούν τη δύναμη των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και δημόσιες 

εκδηλώσεις, αν χρειαστεί, για να φτάσουν στο κοινό-στόχο τους. 

 Οι συνεργασίες αφορούν έργα και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από κοινού με τους 

βασικούς μας εταίρους για την εκπροσώπηση ασθενών με καρκίνο και στοχεύουν στη παροχή 

λύσεων και εργαλείων για ασθενείς, επαγγελματίες  και διαμορφωτές πολιτικών υγείας  

 Δράσεις ενδυνάμωσης και κατάρτισης μελών που σχεδιάζονται για να παράσχουν στα μέλη μας 

τις αναγκαίες δεξιότητες και εργαλεία, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν πληρέστερα στις 

σημερινές ανάγκες των ασθενών με καρκίνο και των οικογενειών τους, αλλά και τις αναγκαίες 

γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στις εθνικές και Ευρωπαϊκές 

πολιτικές για τον καρκίνο. 

 Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και κλινικές μελέτες που θα επιτρέψουν στην ΕΛΛ.Ο.Κ. να είναι 

στη πρωτοπορία των επιστημονικών εξελίξεων στον καρκίνο, παρέχοντας στα μέλη της και τους 

συμμετέχοντες ασθενείς πρόσβαση σε έρευνες αιχμής.  

 

Εκτιμούμε την άμεση,  εμπεριστατωμένη και εθελοντική υποστήριξη των μελών του Δ.Σ. και των μελών 

μας στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και εφαρμογή όλων των δραστηριοτήτων του Σχεδίου Δράσης.  Οι 

προτεινόμενες δραστηριότητες έχουν περιληφθεί σε κεφάλαια για τα οποία έχει προβλεφθεί ο σχετικός 

προϋπολογισμός.  

 



 

 

  15/25  
 ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ  1  –  ΑΘΗΝΑ  ΤΚ 10564  – ΤΗΛ. 210-771-0335                                                           

Τwitter: @EllokGR – Facebook:  https://www.facebook.com/ellok.org/ 
 

              WWW.ELLOK.ORG – MAIL:  info@ellok.org  

 

6. Ημερολόγιο  βασικών  δράσεων 2018 
 

Οριζόντιες ενεργεις όλο τον χρόνο 

 Παρακολούθηση των ενεργειών Υπουργείου Υγείας και της προόδου σύνταξης Εθνικού 

Σχεδίου Δράσης για τον Ελεγχο του Καρκίνου 

 Παρακολούθηση των ενεργειών για την σύσταση και λειτουργία πληθυσμιακο Εθνικού 

Μητρώου Νεοπλασιών  

 Ευαισθητοποίηση για τη θρόμβωση στον καρκίνο 

 Ενημέρωση για τη λειτουργία της πλατφόρμας για την ανοσοθεραπεία στον καρκίνο 

 Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για τον Ευρωπαϊκό Κώδικα κατά του Καρκίνου 

 Καρκίνος και Εργασία: επανένταξη ασθενών και επιβιωσάντων στην εργασία 

 

 Ιανουάριος 

o Συνέχιση της έρευνας για τον ουρογεννητικό καρκίνο  

o Προβολή και ενημέρωση αρμοδίων φορέων για το Πόρισμα Εργασιών της Διημερίδας 

για τον Καρκίνο Κεφαλής & Τραχήλου του 2017 

 Φεβρουάριος 

o Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου 

o 2ο Ετήσιο Συνέδριο ΕΛΛ.Ο.Κ. και Γενική Συνέλευση  

o Καμπάνια ευαισθητοποίησης για τους άτυπους περιθάλποντες στον καρκίνο 

 Μάρτιος  

o Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ουρολογίας  

o Συμμετοχή και Εκπροσώπηση στην Ημερίδα της ECPC-EORTC στις Βρυξέλλες για τις 

κλινικές μελέτες  

o Συμμετοχή στην Διημερίδα για τον Παγκρεατικό Καρκίνο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκου 

Συνεδρίου της ESMO-GI για τον καρκίνο του γαστρεντερικού συστήματος 

 Aπρίλιος  

o Καμπάνια ευαισθητοποίησης για την διατροφή στον καρκίνο 

o Καρκίνος και εργασία 

o Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τους βιο-ομοειδείς και βιολογικούς παράγοντες στον 

καρκίνο 

 Μαιος 

o Μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης 

o Ημερίδα για τον Αιματολογικό Καρκίνο  

  



 

 

  16/25  
 ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ  1  –  ΑΘΗΝΑ  ΤΚ 10564  – ΤΗΛ. 210-771-0335                                                           

Τwitter: @EllokGR – Facebook:  https://www.facebook.com/ellok.org/ 
 

              WWW.ELLOK.ORG – MAIL:  info@ellok.org  

 

 Ιούνιος 

o Συμμετοχή στο ετήσιο συνέδριο της European Cancer Patient Coalition  

o Παγκόσμια Ημέρα Επιβίωσης από τον Καρκίνο  

o Ημερίδα για τον Ουρογεννητικό Καρκίνο 

 Σεπτέμβριος 

o Συμμετοχή και εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ογκολογίας της ESMO 

o Kαμπάνια ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο κεφαλής  και τραχήλου και συμμετοχή στη 

πανευρωπαϊκή καμπάνια #MakeSense of head & neck cancer awareness campaign 

o Ημερίδα για τους άτυπους περιθάλποντες στον καρκίνο   

o Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή καμπάνια ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του προστάτη 

 

 Οκτώβριος 

o Ημερίδα για τη Διατροφή στον Καρκίνο 

o Μήνας ευαισθητοποίησης για την Εξατομικευμένη Ιατρική στον καρκίνο  

 

o Νοέμβριος 

o Μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του παγκρέατος  

o Bιοδείκτες και νέες θεραπείες στον καρκίνο 

 Δεκέμβριος 

o Ημερίδα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του πνεύμονα 

o Η τεχνολογία στον καρκίνο: τεχνολογίες ψηφιακής κινητής τηλεφωνίας στον καρκίνο 
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7. Παρουσίαση Δράσεων  
 

7.1 Δράσεις συνηγορίας πολιτικών υγείας  
 

 

 

 

 

7.2 Επιμορφωτικές δράσεις, καμπάν ιες ευαισθητοποίησης    
 

 

 

 

7.3  Συνεργασίες   
Έχουμε ήδη ξεκινήσει την οργανωμένη συνεργασία με προοπτικές επέκτασης και συνέργειας σε 

τομείς κοινού ενδιαφέροντος , τις ήδη υπάρχουσες  από το παρελθόν καλές σχέσεις  με  

 

 την Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας-ΕΕΑΟ,  

 την Εταιρεία Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδος-ΕΟΠΕ,  

 την Εταιρεία Μελέτης Καρκίνου του Πεπτικού Συστήματος-Μ-ΚΑΠΕΣ,  

 το  Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ),  

 το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος 

 Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία όπως το Παν/κό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, το Γενικό Νοσοκομείο 

Αθηνών Λαϊκό, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, κ.ά. 

 

Θα επιδιώξουμε συνεργασίες σε συστηματική βάση, σε συγκεκριμένα θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος με κάθε οργάνωση ή φορέα, πάντα σε συνάρτηση με τους στόχους του 

Προγράμματος Δράσης μας, ώστε η ογκολογική κοινότητα στα θέματα κοινού ενδιαφέροντος να 

έχει εξετάσει τα σημεία σύγκλισης απόψεων και παρουσιάζει κατά το δυνατόν κοινές θέσεις. 

 
7.4 Δράσεις ενδυνάμωσης και κατάρτισης μελών   
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7.5 Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και κλινικές μελέτες 
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8. Ποιοι είμαστε  
 

8 .1 Ιστορικό  

Η Eλληνική Ομοσπονδία Καρκίνου-ΕΛΛ.Ο.Κ. νομιμοποιήθηκε με απόφαση του Πρωτοδικείου 

Αθηνών τον Ιούλιο 2016. Ιδρύθηκε το Νοέμβριο 2015 με απόφαση των  17 αρχικών ιδρυτικών της 

μελών και αποτελεί τη συνέχεια της άτυπης Διασωματειακής Επιτροπής για την Προάσπιση των 

Δικαιωμάτων των Ασθενών με Καρκίνο, που λειτουργούσε ήδη τέσσερα χρόνια, από το 2011. 

Η όξυνση των προβλημάτων στο χώρο της υγείας και της οικονομίας τα τελευταία επτά χρόνια, 

κατέστησε απαραίτητη τη συλλογική δράση σε οργανωμένη βάση. Έχοντας την εμπειρία των 

προηγούμενων τεσσάρων χρόνων και διαπιστώνοντας όχι μόνον την όξυνση των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν καθημερινά οι ασθενείς με καρκίνο, αλλά και  τον κατακερματισμό των δυνάμεων 

της ευρύτερης ογκολογικής κοινότητας, τα μέλη της Διασωματειακής Επιτροπής αποφάσισαν τον 

Νοέμβριο 2015 τη συγκρότηση τους σε δευτεροβάθμια οργάνωση με αντικείμενο τα θεσμικά 

θέματα της υγειονομικής και της ογκολογικής περίθαλψης και τη προάσπιση των δικαιωμάτων των 

ασθενών με καρκίνο και των ατόμων με εμπειρία καρκίνου (survivors) και των οικογενειών τους.  

Ήδη από το 2011, οι σύλλογοι ασθενών με καρκίνο λειτουργώντας σε εθελοντική βάση ως 

διαδικτυακή κοινότητα, με το διακριτικό τίτλο ΔΕ.ΔΙ.ΔΙ.ΚΑ. έκαναν σημαντικό έργο με ελάχιστες 

δυνάμεις.  Μεταξύ των θεμάτων που χειρίσθηκε το άτυπο όργανο και κατέθεσε προτάσεις 

αναφέρομε ενδεικτικά τις εξής: 

 Κάλυψη της στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής – ακτινοθεραπείας από τον ΕΟΠΥΥ – οικονομική 

επιβάρυνση ασφαλισμένων από ιδιωτικές κλινικές  

 Αποζημίωση εξόδων μετακίνησης σε καρκινοπαθείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία 

μακριά από τον τόπο κατοικίας τους 

 Υποβολή προτάσεων στο Νόμο ΠΕΔΥ  

 Παρατηρήσεις στο Νομοσχέδιο για την ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, Βελτίωση 

Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων Υπουργείου Υγείας 

 Εκπροσώπηση οργανώσεων ασθενών στην Επιτροπή Ογκολογίας ΚΕΣΥ, στο ΚΕΣΥ, στην Επιτροπή 

Τιμολόγησης Ακριβών Φαρμάκων 

 Ολοκληρωμένη φροντίδα κάθε ασθενούς με καρκίνο: άριστη διάγνωση, θεραπεία, ψυχο-

κοινωνική υποστήριξη και αποκατάσταση, επανένταξη. 

 

Σε ορισμένες από τις ανωτέρω δράσεις είχαμε σημαντικά αποτελέσματα, σε άλλες όχι, σε άλλες 

επαναλαμβάνουμε το αίτημα σε κάθε νέο Υπουργό. Θεωρούμε ότι τα αιτήματα των πολιτών 

οφείλουν να έχουν τεκμηριωμένη απάντηση εκ μέρους της πολιτείας, όπως εξ άλλου ορίζει ο 

νόμος,  και οι προσπάθειες μας θα συνεχισθούν αναδεικνύοντας και επιζητώντας λύσεις των 

προβλημάτων που εντοπίζουμε. 

 

8 .2 Οραμα  

Ολοκληρωμένη, έγκαιρη και οικονομικά προσιτή φροντίδα κάθε ασθενούς με καρκίνο: άριστη 

διάγνωση, θεραπεία, ψυχο-κοινωνική υποστήριξη και αποκατάσταση, επανένταξη. 

  



 

 

  20/25  
 ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ  1  –  ΑΘΗΝΑ  ΤΚ 10564  – ΤΗΛ. 210-771-0335                                                           

Τwitter: @EllokGR – Facebook:  https://www.facebook.com/ellok.org/ 
 

              WWW.ELLOK.ORG – MAIL:  info@ellok.org  

 

    8 .3 Σκοπός  

 Ο σκοπός της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου-ΕΛΛ.Ο.Κ., σύμφωνα με το καταστατικό της, 

είναι 

η συνένωση δυνάμεων όλων των οργανώσεων ασθενών με καρκίνο, εθελοντών και φίλων για 

την προάσπιση των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των ασθενών με καρκίνο, των 

περιθαλπόντων και των μελών της οικογένειας τους και για την καθολική πρόσβαση στην 

ογκολογική και υγειονομική περίθαλψη των ασθενών με καρκίνο. 

 

 Η Ομοσπονδία στοχεύει στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της ογκολογικής περίθαλψης με 

τη καθολική πρόσβαση των ασθενών με καρκίνο σε υπηρεσίες υγείας που θα διασφαλίζουν 

τη πορεία των πολιτών και των ογκολογικών ασθενών από τη πρόληψη, στη διάγνωση, στη 

θεραπεία, στη φροντίδα, στη ψυχο-κοινωνική αποκατάσταση, στη παρηγορητική αγωγή, στη 

ποιότητα ζωής των ατόμων που έχουν βιώσει τον καρκίνο, στη περίθαλψη των ασθενών 

τελικού σταδίου και την υποστήριξη των οικογενειών και των περιθαλπόντων των ασθενών 

με καρκίνο. 

 

Θα επιτύχουμε τους στόχους μας: 

 Εκπαιδεύοντας, εμπνέοντας και ενδυναμώνοντας τα μέλη μας  

 Προάγοντας τον Ευρωπαϊκό Κώδικα κατά του Καρκίνου και τις οδηγίες της Ε.Ε. για τον 

προσυμπτωματικό πληθυσμιακό έλεγχο για τον καρκίνο 

 Διεκδικώντας τη συμμετοχή μας στη σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον 

Καρκίνο σύμφωνα με τα προτεινόμενα  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκές Κοινές 

Δράσεις για τον Καρκίνο ΕPAAC-European Partnership for Action Against Cancer και 

CanCon –European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control) 

 Διεκδικώντας με γνώση, συνέπεια και αξιώσεις τη θεσμοθέτηση της εκπροσώπησης  των 

ασθενών με καρκίνο σε θεσμικά όργανα και φορείς σχεδιασμού πολιτικών υγείας και 

πολιτικών για τον καρκίνο  

 Διεκδικώντας την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας και αυτής της Ε.Ε. για τα δικαιώματα 

των ασθενών 

 Χτίζοντας στρατηγικές συμμαχίες και συνεργασίες αμοιβαίας εμπιστοσύνης με όλους τους 

εταίρους της ογκολογικής κοινότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

 Συνηγορώντας για ογκολογική περίθαλψη σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής 

επιστήμης με σεβασμό στην αξιοπρέπεια και τη προσωπικότητα του ασθενούς και της 

οικογένειας του. 

 Παρέχοντας ενημέρωση για τις εξελίξεις στην ογκολογία, την έρευνα για τον καρκίνο, τις 

πολιτικές της Ε.Ε. για τον καρκίνο, τη διασυνοριακή περίθαλψη. 

 

  

http://www.epaac.eu/
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8 .4  Οι Αξιες μας  

 

  Πιστεύουμε ότι  

 Η  υγεία είναι κοινωνικό δικαίωμα 

 Ο καρκίνος αντιμετωπίζεται καλύτερα μιλώντας ανοιχτά,  χωρίς φόβο, με εντιμότητα και 

δεδομένα 

 Η έρευνα για τον καρκίνο είναι η βάση για τη θεραπεία και η συνεργασία ασθενών, 

ιατρών, περιθαλπόντων, ερευνητών και ιατρών είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρξει 

συμφωνία για τις προτεραιότητες της έρευνας σέ σχέση με τις αβεβαιότητες που 

περιβάλλουν κάθε θεραπεία 

 Ο ενημερωμένος ασθενής  δυνατόν να έχει καλίτερα αποτελέσματα θεραπείας 

 Οι διαφορετικές φωνές και εμπειρίες των ασθενών και των μελών μας είναι σημαντικές 

  Η διαφάνεια και λογοδοσία για τον εαυτό μας και τους άλλους είναι απαραίτητη 

  Η ακεραιότητα και η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων οφείλουν να διέπουν τη δράση 

μας  

 Η συλλογική δράση αλλάζει τον κόσμο προς το καλύτερο 

 

8 .5 Διοίκηση  

Η ΕΛΛ.Ο.Κ. διοικείται από επταμελές Δ.Σ., που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών με 

τριετή θητεία και  του οποίου η πλειοψηφία είναι ασθενείς με καρκίνο.  

 

 Από την πρώτη Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 5 Φεβρουαρίου 2017, προέκυψε το πρώτο επταμελές 

Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο σε συνεδρίασή του συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:  

 

1. Καίτη Αποστολίδου 

 Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου  ΕΛΛΟΚ, Αντιπρόεδρος ΕCPC-European Cancer Patient 

Coalition, μέλος της Επιτροπής Καταναλωτών & Ασθενών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Φαρμάκων (EMA/PCWG και μέλος Steering Committee ENCePP), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Εμπειρογνωμόνων για τον Έλεγχο του Καρκίνου, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την 

Ποιότητα της Πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Καρκίνο του Μαστού (ΕCIBC) 

συμμετείχε σε τρείς Ομάδες Εργασίας της Κοινής Δράσης της Ευρωπαικής Επιτροπής για  τον 

έλεγχο του καρκίνου (CanCon),  και είναι υπεύθυνη του έρευνητικού έργου eSMART.  Είναι 

μέλος της Society of Participatory Medicine/USA και της PAIR-Patient Advocates in Research. Η 

Καίτη έχει διπλή εμπειρία καρκίνου του μαστού και είναι μέλος Ελληνικών & διεθνών 

οργανώσεων και επιτροπών ασθενών με καρκίνο. 

 

2. Ελένη Ντελιοπούλου 

 Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΛΟΚ,  Ιδρυτικό μέλος και αμέσως προηγούμενη 

Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο μαστού "Άλμα Ζωής" Νομού Θεσσαλονίκης. Η 

Ελένη εργάσθηκε πολύ μαζί με τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου για τη δημιουργία προγραμμάτων 

υποστήριξης και κατάρτισης των ασθενών αλλά και για την επιμόρφωση των μελών του ΔΣ σε 

σύγχρονες μεθόδους διοίκησης μη κερδοσκοπικών οργανώσεων. 
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3. Γιώργος Καπετανάκης 

 Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την εμπειρία που είχε με τον αιματολογικό καρκίνο 

το 2010, ο Γιώργος έγινε μέλος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Κατερίνης Ν Πιερίας. Από την αρχή 

υπέρμαχος της ιδέας για τη συγκρότηση ενός κεντρικού δευτεροβάθμιου οργάνου και της 

Ευρωπαϊκής προοπτικής στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς 

με καρκίνο στη χώρα μας, εργάστηκε με συνέπεια για την δημιουργία της ΕΛΛΟΚ και την ευρεία 

συμμετοχή οργανώσεων  από όλη την χώρα. Η ενασχόλησή του με τον αθλητισμό, υπήρξε 

κίνητρο για τη δημιουργία της ΕΛΛΟΚ-TEAM, η οποία για 1η φορά συμμετείχε στον Αυθεντικό 

Μαραθώνιο της Αθήνας του 2017. Επίσης εδώ και 4 χρόνια είναι μέλος και εθελοντής δράσης 

στο σύλλογο Εθελοντών δοτών Μυελού των Οστών «Όραμα Ελπίδας». Ζει και εργάζεται στην 

Κατερίνη. 

 

4. Παρασκευή Μιχαλοπούλου 

 Ταμίας  Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΟΚ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου 

Γυναικών με Καρκίνο Μαστού, στον οποίο δραστηριοποιείται από δεκαετίας, μετά το τέλος της 

θεραπείας της. Η Βούλα είναι δραστήριο μέλος του συλλόγου και έχει διατελέσει μέλος 

επιτροπών και προγραμμάτων παρά την επαγγελματική της απασχόληση ως οδοντίατρος. 

 

5. Ζωή Γραμματόγλου 

 Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΛΟΚ, Πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου 

Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων και Ιατρών Αθηνών Κ.Ε.Φ.Ι. Είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός 

με κατάρτιση στον Ερυθρό Σταυρό ως Εθελόντρια Κοινωνικής Πρόνοιας και προσφορά 

υπηρεσιών στο νοσοκομείο  Άγιος Σάββας. Το 1993 νόσησε από καρκίνο του μαστού, γεγονός 

που απετέλεσε την αφετηρία για την εθελοντική της δράση.  

 

6. Μαρία Θεοδωρίδου 

 Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΛΟΚ, Γραμματέας του Συλλόγου Στήριξης Ασθενών με 

Καρκίνο «ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο» στο Ηράκλειο της Κρήτης. 

Η Μαρία είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης και έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα M.A.Sc. στην επιστήμη Υπολογιστών από το 

Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Από το 1986 εργάζεται ως μηχανικός Έρευνας και Ανάπτυξης στο 

Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Με έναυσμα την ασθένεια 

της μητέρας της το 2006, δραστηριοποιήθηκε στον σύλλογο «ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο» 

προκειμένου να μοιραστεί την εμπειρία της ως περιθάλπουσα, για να βοηθήσει οικογένειες 

ασθενών με καρκίνο και να βοηθηθεί 

 

7. Ιωάννα Καραβάνα 

  Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΛΟΚ, Πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας και 

πολύ δραστήριο κοινωνικά άτομο,  δραστηριοποιήθηκε στο Σύλλογο Λαρίσης μετά την εμπειρία 

της με τον καρκίνο του μαστού και συμμετείχε ενεργά στις δράσεις του. Η Ιωάννα έχει 

πολύπλευρη επαγγελματική δραστηριότητα ως δικηγόρος, ειδική επιστημονική συνεργάτης του 

Γενικού Γραμματέα Υπ. Εσωτερικών, καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης. Η Ιωάννα πιστεύει ότι οι 

ενημερωμένοι ασθενείς έχουν καλύτερα αποτελέσματα στην υγεία τους και ότι η κατάρτιση και 

εμψύχωση των διοικήσεων και των στελεχών των Συλλόγων ασθενών είναι προϋπόθεση για την 

ανάπτυξη τους. 
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  Mαρούσα Πρωτοπαπαδάκη 

Δικηγόρος που προσφέρει εθελοντικά νομική συμβουλευτική στο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο 

μαστού "Άλμα Ζωής" Νομού Θεσσαλονίκης, του οποίου είναι μέλος. Η Μαρούσα προσφέρει 

υπηρεσίες στο τομέα δικαιωμάτων των ασθενών με καρκίνο, παροχής υπηρεσιών υγείας, 

διοίκησης και διαχείρισης συλλόγων. Υποστηρίζει νομικά τη σύσταση της ΕΛΛ.Ο.Κ. 

 

7.6  Τα μέλη της ΕΛΛ.Ο.Κ.  

Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΛΛ.Ο.Κ. γίνονται δεκτές ως  μέλη Ελληνικές Οργανώσεις Ασθενών 

με Καρκίνο, εθελοντών και φίλων καθώς και οργανώσεις  που εκπροσωπούν ανηλίκους ασθενείς με 

καρκίνο ή ασθενείς με σπάνιες  μορφές καρκίνου, οι οποίες έχουν νομίμως συσταθεί.  Οι σκοποί, οι 

δράσεις και γενικά το καταστατικό των  μελών θα πρέπει να συμφωνούν και να μην αντιβαίνουν 

τους  σκοπούς της Ομοσπονδίας. Επίσης γίνονται δεκτές ως μέλη  

Τα  μέλη της ΕΛΛ.Ο.Κ. σήμερα είναι οι εξής 28  σύλλογοι ασθενών και γονέων παιδιών με καρκίνο, 

ενώ και άλλοι σύλλογοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής και βρίσκονται σε διαδικασία 

πλήρωσης των απαιτουμένων προϋποθέσεων για τη συμμετοχή τους  ως  μέλη:  

1. «Αγκαλιάζω» Όμιλος Εθελοντών κατά του Kαρκίνου Ν.Αχαίας  

2. Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου Αγκαλιάζω 

3.  Πανελλήνιος σύλλογος γυναικών με καρκίνο μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ  

4. Σύλλογος Γυναικών με καρκίνο μαστού Ν. Αχαίας ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ  

5. Σύλλογος Γυναικών με καρκίνο μαστού Ν. Θεσσαλονίκης Άλμα Ζωής  

6. “ΕΥ ΖΩ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ» Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο  

7. Κ.Ε.Φ.Ι. Σύλλογος Καρκινοπαθών-Εθελοντών - Φίλων  

8. «Οικογενειακή Συμμαχία Ελλάδος κατά της Νόσου VHL»  

9. Σύλλογος καρκινοπαθών Κατερίνης – Πιερίας – «Η Αγία Αικατερίνη»  

10. ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ Σύλλογος εθελοντών κοινωνικής & συναισθηματικής στήριξης ανθρώπων με 

καρκίνο και των οικογενειών τους  

11. Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Ν. Ροδόπης «ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ»  

12. Σύλλογος καρκινοπαθών Ν.Λάρισας  

13. Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Ν. Αργολίδας «Η Αλληλεγγύη»  

14. Σύλλογος Γονέων Παιδιών και Ενηλίκων με Νεοπλασματική Ασθένεια και Φίλων αυτών Ν. 

Καστοριάς «Μαζί Σου»  

15. Σύλλογος Καρκινοπαθών και φίλων Ν. Έβρου» – «ΣΥΝΕΧΙΖΩ» 
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16.  Πανελλήνιος Σύλλογος Λαρυγγεκτομηθέντων ΠΑΝ.ΣΥ.ΛΑ. 

17. Σύλλογος Καρκινοπαθών Ν. Γιαννιτσών 

18. Σύλλογος Καρκινοπαθών Λέσβου 

19. Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευμένων Μυελού Οστών «ΠΑΣΜΜΟ» 

20. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ 

21. Σύλλογος Καρκινοπαθών Κοζάνης  

22. «ΜΑΖΙ ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ» Σύλλογος Στήριξης Καρκινοπαθών Ρόδου 

23. Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Κυκλάδων 

24. Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Στήριξης Μυκόνου «Δύναμη Ψυχής» 

25. Σύλλογος Καρκινοπαθών Κεντρικής Ελλάδας 

26. Σύλλογος Καρκινοπαθών Μαγνησίας 

27. Σύλλογος Ασθενών με Νεοπλασία Φίλων & Οικογενειών Β.Δ. Ελλάδας Είμαστε Μαζί 

28.    Σύλλογος Καρκινοπαθών Ν. Αρτας 
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