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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ & ΕΡΓΟΥ 2017 

Αγαπητές φίλες και φίλοι, 

Βρισκόμαστε εδώ σήμερα, ένα χρόνο μετά την περσινή 1η ΕΤΓΣ της ΕΛΛΟΚ, περισσότεροι πλέον και πιο 

δυνατοί για να παρουσιάσουμε τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε. Το 2017 αποτέλεσε το 1ο έτος 

λειτουργίας της ΕΛΛΟΚ με το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο προέκυψε από την περσινή ΕΤΓΣ 

και είναι αλήθεια ότι υπήρξε μία χρονιά που «μας έριξε κατευθείαν στα βαθιά¨.  Αναμφίβολα ο χρόνος 

που πέρασε, αποτέλεσε σταθμό για το χώρο της υγείας στη χώρα μας και ιδιαίτερα για το χώρο της 

ογκολογίας, αφού οι ρυθμίσεις και οι αλλαγές που έλαβαν χώρα, οι νέοι νόμοι, δεν μπορούν να 

χαρακτηριστούν αισιόδοξα βήματα για τους ογκολογικούς ασθενείς. Σήμερα η κατάσταση είναι πλέον 

πιο δύσκολη από ποτέ και αυτό το συναντάμε καθημερινά στις επαφές μας με τα νοσοκομεία και τις 

υπηρεσίες υγείας. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε 

Η χρονιά που πέρασε ήταν ταυτόχρονα, χρονιά συγκρούσεων αλλά και συνεργασιών. Ήταν η χρονιά, 

που παρά τις πρώτες δυσκολίες και πιθανές παραλείψεις, κατάφερε να αναδείξει την ΕΛΛΟΚ, ως 

σημαντικό και απαραίτητο εταίρο στα θέματα που αφορούν την ογκολογική περίθαλψη στη χώρα μας 

και επιτέλους το κενό που τόσα χρόνια υπήρχε, με την παρουσία της ΕΛΛΟΚ, έχει αρχίσει να 

καλύπτεται. 

Ξεκινώντας τον απολογισμό του προηγούμενου έτους λοιπόν, θα πούμε ότι η δράση της ΕΛΛΟΚ το 

2017 επικεντρώθηκε sε πέντε άξονες 

2ος ΑΞΟΝΑΣ :  ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 

Όπως ανέφερα στην εισαγωγή, το 2017 ήταν ένα καθοριστικό έτος λόγω των σημαντικών μεταβολών 

που έλαβαν χώρα στο νομικό πλαίσιο που χαρακτηρίζει το Σύστημα Υγείας της χώρας μας. Η ΕΛΛΟΚ, 

ήταν παρούσα σε όλες τις εξελίξεις ορθώνοντας τη φωνή της και κάνοντας παρεμβάσεις σε όλα τα 

θέματα που αφορούν τους ασθενείς με καρκίνο. Παρακάτω, για οικονομία χρόνου, θα κάνω μια απλή 

αναφορά σε όλα τα θέματα για οποία υπήρξε παρέμβαση της ΕΛΛΟΚ και για τα οποία σας 

ενημερώναμε καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

 Φεβρουάριος 2017 –  

Παρέμβαση για τη λειτουργία της Ογκολογικής Μονάδας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης 

 Μάρτιος 2017 –  

Νομοσχέδιο για την Ψυχική Υγεία : 

 Καμία πρόβλεψη για τους σπάνιους καρκίνους στα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπανίων και 

πολύπλοκων νοσημάτων, 

Καμία εκπροσώπηση της ογκολογικής κοινότητας στην επιτροπή για τις σπάνιες παθήσεις  

 Απρίλιος 2017 –  

Παρέμβαση για την απόφαση του Διοικητή του ΦΝ Βόλου να σταματήσει να δέχεται το 

νοσοκομείο νέων ασθενών με καρκίνο λόγω υπέρβασης του προϋπολογισμού του. 

-Μάιος 2017 –  
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Παρέμβαση για το νέο Νόμο 4472/2017 με τον οποίο τίθενται επιπλέον φραγές στην εισαγωγή 

και κυκλοφορία των νέων φαρμάκων στη χώρα μας 

 Ιούνιος 2017 

Συνάντηση με τον εμπειρογνώμονα του Π.Ο.Υ. κο David Kelly για το νέο σχέδιο νόμου για την 

ΠΦΥ 

Συνάντηση με τον τομεάρχη υγείας της Ν.Δ. κο Βασίλη Οικονόμου 

 Ιούλιος 2017 

Παρέμβαση για το νέο νόμο για την ΠΦΥ στον οποίο απουσιάζει τελείως η μέριμνα για την 

ογκολογική περίθαλψη  

Παρέμβαση για την υπόθεση ανάκλησης της ΥΑ που αφορά την κάλυψη της εξέτασης 

ONCOTYPE DX 

 Αύγουστος 2017 

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του  ΕΟΠΥΥ κο Σωτήρη Μπερσίμη για την υπόθεση του ONCOTYPE 

DX και συζήτηση επί θεμάτων που αφορούν τους ασθενείς με καρκίνο 

 Οκτώβριος 2017 

Παρέμβαση για την συνέχιση λειτουργίας του Ογκολογικού τμήματος του ΓΝ Λαμίας 

Συνάντηση με ΓΓΔΥ κο Γιάννη Μπασκόζο για ενημέρωση σχετικά με τις προθέσεις του 

Υπουργείου για τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών 

 Νοέμβριος 2017 

Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, κατόπιν πρόσκλησης του ίδιου για την ενημέρωση σχετικά 

με το θέμα απόσυρσης φαρμάκου από τη θετική λίστα 

Παρέμβαση για ελλείψεις φαρμάκων σε νοσοκομεία της Αθήνας και της Πάτρας 

 Δεκέμβριος 2017 

Παρέμβαση στη Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με το νέο νόμο για την δημιουργία Επιτροπής 

Αξιολόγησης Ιατρικής Τεχνολογίας (ΗΤΑ) 

 

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, για όλα αυτά τα σοβαρά 

ζητήματα αποστείλαμε αιτήματα με τα οποία ζητούσαμε συνάντηση με τον υπουργό κο Ξανθό έξι 

φορές, χωρίς να τύχουμε θετικής απάντησης. Ο κος υπουργός δεν δέχθηκε να συναντήσει τους 

εκπροσώπους των ασθενών με καρκίνο και να συζητήσει μαζί τους τα καίρια θέματα που τους 

αφορούν και να ακούσει τις απόψεις τους για όλες τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν ολόκληρο το 

2017. 

2ος ΑΞΟΝΑΣ :  Διοικητικά  - Οργανωτικά Θέματα – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 

 Το 2017 ήρθαν κοντά μας Οκτώ (8) νέα μέλη, αυξάνοντας τον αριθμό των μελών στα 28, 

δίδοντας νέα δυναμική και νέα ώθηση στο έργο μας.  

Αυτά είναι: 
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 Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών ΚΟΖΑΝΗΣ 

 Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Στήριξης ΜΥΚΟΝΟΥ «ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ» 

 Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Κεντρικής Ελλάδας (ΛΑΜΙΑ) 

 Ο Σύλλογος Ασθενών με Νεοπλασία Φίλων & Οικ. Β.Δ. Ελλάδας «ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ» (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 

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

 Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και φίλων ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 Ο Σύλλογος Εθελοντών κατά του Καρκίνου του Μαστού Άρτας «ΕπιΣτήθιοι Φίλοι» 

Πλέον η ΕΛΛΟΚ είναι πιο δυνατή, έχει εκπροσώπηση σε περισσότερες περιοχές της χώρας μας και θα 

συνεχίσει και φέτος να διευρύνεται,  ατενίζοντας το μέλλον με αισιοδοξία. 

 Η ΕΛΛΟΚ αποκτά δική της στέγη. 

Από την ίδρυσή της η ΕΛΛΟΚ βρήκε στέγη σε χώρο που το μέλος, το ΚΕΦΙ ΑΘΗΝΩΝ παραχώρησε 

δωρεάν, με δική του πρωτοβουλία, εντός των γραφείων του. Μία γενναιόδωρη και καθοριστική κίνηση 

που έδωσε τον απαραίτητο χρόνο στο νέο Δ.Σ. να προβεί σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες που θα 

δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις για την επιβίωση και οργάνωση του νέου Οργανισμού. Πραγματικά 

μετά από ενάμισι έτος, ήρθε η ώρα να μετακινηθούμε σε δικό μας χώρο. Έτσι το Νοέμβριο του 2017, 

αποκτήσαμε το δικό μας γραφείο το οποίο βρίσκεται επί της οδού Σανταρόζα 1 στον 3ο όροφο στο 

κέντρο της Αθήνας. Για άλλη μία φορά θέλω να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες του Δ.Σ. αλλά και όλων 

των μελών της ΕΛΛΟΚ, στο ιδρυτικό μέλος μας, το Σύλλογο ΚΕΦΙ ΑΘΗΝΩΝ για την αποφασιστικής 

σημασίας προσφορά του για όλο αυτό το διάστημα.  

 

 

 Διοικητική Υποστήριξη – Στελέχωση 

Είναι αυτονόητο ότι για να λειτουργήσει η ΕΛΛΟΚ χρειάζεται να στελεχωθεί Τον Μάιο του 2017 

προχωρήσαμε στην πρόσληψη ενός ατόμου, ως υπεύθυνη Γραμματείας, με εξάμηνη σύμβαση και 

προοπτική να επεκταθεί με τη λήξη της που παραιτήθηκε ένα μήνα πριν την λήξη της σύμβασης. 

Βρισκόμαστε σε διαδικασία αναζήτησης διοικητικού στελέχους και πιστεύουμε ότι το αμέσως επόμενο 

διάστημα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή.  

 Bιωσιμότητα 

 Από τα πρώτα θέματα που απασχόλησαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ήταν η εξασφάλιση των 

απαραιτητων πόρων εξασφαλισης της βιωσιμότητας της ΕΛΛΟΚ. Απευθυνθήκαμε σε 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και αποστείλαμε αιτήματα 

χρηματοδότησης σε ιδρύματα και άλλους κοινωφελείς οργανισμούς. Αυτές οι ενέργειες σε 

συνδυασμό με το έργο της ΕΛΛΟΚ καθ όλη τη διάρκεια του έτους έδωσαν τη δυνατότητα να 

έχουμε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. Έτσι Τράπεζα μας δώρισε επιπλα γραφειου,  

ασφαλιστική εταιρεία τηλεφωνικό κέντρο και ίδρυμα ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Επίσης 
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εξασφαλίσαμε επαρκή χρηματοδότηση ώστε να υποστηρίξουμε τις δράσεις που 

πραγματοποιήσαμε και να καλύψουμε το κόστος λειτουργίας της ΕΛΛΟΚ. Βεβαίως η 

προσπάθεια συνεχίζεται και αναμένουμε ανταπόκριση και από άλλους φορείς στους οποίους 

έχουμε απευθυνθεί. Αναλυτικά θα σας παρουσιάσει τα στοιχεία η Ταμίας κα Μιχαλοπούλου 

στον Οικονομικό Απολογισμό σε επόμενο θέμα.   

3ος ΑΞΟΝΑΣ :   ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ 

Η υποστήριξη, ενημέρωση και η εκπαίδευση των αντιπροσώπων των μελών μας είναι από τους 

πρωταρχικούς στόχους που με σαφήνεια περιγράφονται τόσο στο καταστατικό μας όσο και στα 

προγράμματα δράσης της ΕΛΛΟΚ. Στο πλαίσιο αυτό, το 2017 πραγματοποιήσαμε μία σειρά δράσεων 

ξεκινώντας τις διαδικασίες που αναφέρω. Βέβαια πρόκειται για μία μακρά, δια βίου διαδικασία, η 

οποία θα εμπλουτίζεται κάθε φορά 

Ταυτόχρονα νέα θέματα θα συμπεριλαμβάνονται, ενώ θα γίνονται και οι απαραίτητες προεκτάσεις. 

Έτσι την προηγούμενη χρονιά, επιλέξαμε μεταξύ άλλων να αναδείξουμε θέματα που αφορούν τον 

καρκίνο και την απασχόληση, περιπτώσεις σπάνιων καρκίνων, για τους οποίους πολύ δύσκολα 

μπορούν να βρούνε πληροφόρηση οι ασθενείς με καρκίνο και παράλληλα επιχειρήσαμε να δώσουμε 

τη δυνατότητα να εκφραστούν βιωματικά οι ίδιοι οι ασθενείς, ενισχύοντας το λόγο τους.  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 

1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Της ΕΛΛΟΚ το οποίο εντάξαμε στον παγκόσμιο χάρτη της Διεθνούς Ένωσης για τον Έλεγχο 

του Καρκίνου  

 ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 

 ΣΠΑΝΙΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΙ : Η ΕΛΛΟΚ φέρνει τους σπάνιους καρκίνους στο προσκήνιο με τη δημιουργία 

Ομάδας Εργασίας για τους Σπάνιους Καρκίνους με υπεύθυνη την κα Μένια Κουκουγιάννη. 

 ΜΑΙΟΣ 2017 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ : Ο Μάιος είναι ο μήνας ενημέρωσης για τον καρκίνο της Ουροδόχου 

Κύστης. Η ΕΛΛΟΚ συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης με δράσεις που σκοπό έχουν να 

ενεργοποιήσουν τόσο τα μέλη της όσο και το ευρύ κοινό της χώρας μας. 

VHL Μήνας ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης : Η ΕΛΛΟΚ συμμετέχει με ανακοινώσεις και προώθηση 

μηνυμάτων για την πληροφόρηση του κόσμου και των μελών της. 

 ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ : Μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης . Συμμετοχή και προώθηση της 

Ευρωπαϊκής καμπάνιας για τον καρκίνο των Νεφρών 

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ : Διοργάνωση Διημερίδας για τον ΚΚ&Τ στην Αθήνα, η οποία 

εντάσσεται στην Πανευρωπαική εκστρατεία  #makesensecampaign  

ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ – ΕΡΕΥΝΑ: Την πρώτη έρευνα μεταξύ των ασθενών με καρκίνο του 

Ουρογεννητικού Συστήματος πραγματοποιεί η ΕΛΛΟΚ στη χώρα μας. Η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη 

προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων και να έχουν μεγαλύτερη αξία τα 

αποτελέσματα. 

 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : Σε συνέχεια των δράσεων που 

ξεκίνησαν το Μάιο η ΕΛΛΟΚ πραγματοποιεί Ημερίδα στην Αθήνα για τον καρκίνο του ουρογεννητικού 

συστήματος.  

4ος ΑΞΟΝΑΣ :  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Μία σειρά Συνεδρίων και εκδηλώσεων έγιναν το 2017 στη χώρα μας, στα οποία η Ελληνική 

Ομοσπονδία Καρκίνου είχε σημαντική παρουσία και εκπροσώπηση καθώς πλέον έχει καταστεί σαφές 

ότι αποτελεί τον επίσημο φορέα των ασθενών με καρκίνο στην Ελλάδα. Θέλω να τονίσω ότι η 

συμμετοχή μας στα Συνέδρια και τις ημερίδες όπου μας προσκαλούν είναι απαραίτητη, καθώς με τον 

τρόπο αυτό κάνουμε γνωστές τις θέσεις και τις προτάσεις της ΕΛΛΟΚ και επίσης ενημερώνουμε τους 

φορείς για την ύπαρξη τους στόχους και τη λειτουργία της.  Ενδεικτικά θα αναφέρω  ορισμένα από τα 

συνέδρια και τις εκδηλώσεις που συμμετείχαμε φέτος, καθώς στα ενημερωτικά δελτία που σας 

στέλνουμε κάθε δίμηνο, σας ενημερώνουμε για όλα. 

 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017   

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017        

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΟΠΕ 

 ΥΠΕ Κρήτης : Ημερίδα «ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΑΚΕΛΑΚΙ» 

 ΜΑΙΟΣ 2017               

Κλινικό Φροντιστήριο, Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας(ΗΦΥ) στην ΠΦΥ 

 HEALTH INNOVATION CONFERENCE  

 ΙΟΥΝΙΟΣ 2017          

2ο Διεθνές Συνέδριο «Εξέλιξη και Καρκίνος» 29 ΙΟΥΝ – 1 ΙΟΥΛ Θεσσαλονίκη  

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017  
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Συνέδριο για τις πολιτικές Υγείας στον Καρκίνο και τις Εξατομικευμένες θεραπείες 

16ο Ετήσιο Συνέδριο HEALTHWORLD 2017 

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017    

Πανελλήνιο Αντάμωμα Καρκινοπαθών : ΣΥ.ΚΑ.ΦΙ.ΑΡ. 29 Σεπτ - 2Οκτ 2017 

 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 

6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ : Αθήνα 21 Νοεμβρίου 

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – Δημιουργία ΕΛΛΟΚ – TEAM 

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 

13ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΣΔΥ 

1ο WEBMINAR ΟΝΕΟ – ΕΟΠΕ 

5ος ΑΞΟΝΑΣ :   ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ  & ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ και ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Μία από τις πρώτες προτεραιότητες που θέσαμε ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ήταν ο Ευρωπαϊκός 

προσανατολισμός της ΕΛΛΟΚ. Ήδη από το 2016 η ΕΛΛΟΚ είχε γίνει μέλος της ECPC και, συνέχισε να 

χτίζει νέες συμμαχίες και νέες  συνεργασίες στο Διεθνές περιβάλλον όλο το 2017. Αυτό επετεύχθη μέσα 

από συμμετοχές σε συνέδρια, κοινές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνείς εκστρατείες, συμμετοχή σε 

ημερίδες και workshop. Για αυτά όλα έχει υπάρξει αναλυτική ενημέρωση προς τα μέλη μας με τα 

ενημερωτικά δελτία που σας στέλνουμε και τα οποία μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα μας. 

Ενδεικτικά θα κάνω μία συνοπτική αναφορά σήμερα, σε ορισμένα από αυτά: 

 Συμμετοχή στο Συνέδριο της ECCO (Amsterdam 27 – 29 Ιαν 2017) 

 Κοινή Διακήρυξη 21 Ευρωπαικών Οργανώσεων Ασθενών για την Υγεία και την Ισότητα – 

Ιανουάριος 2017  

 ΜΑΛΤΑ Φεβρουάριος 2017 – Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση για τον Έλεγχο του Καρκίνου CANCON 

 Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή κοινή Δράση για τους Σπάνιους Καρκίνους – Μάρτιος 2017 

 Παγκόσμια Συνάντηση για τον Καρκίνο του Παγκρέατος στον Καναδά – Μάιος 2017 

 Η ΕΛΛΟΚ γίνεται μέλος της Παγκόσμιας Συμμαχίας για τον καρκίνο του Παγκρέατος Μάιος 

2017 

 Συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της ECPC – Ιούνιος 2017 

 Ετήσιο Συνέδριο της ESMO στη Μαδρίτη – 8 έως 12 Σεπτεμβρίου 2017 

 Συνεργασία με την EHNS – Ευρωπαϊκή Οργάνωση για τον ΚΚ&Τ. Πρώτη φορά στην Ελλάδα η 

#makesensecampaign – Σεπτέμβριος 2017  

 Ευρωπαικό φόρουμ της ROCHE για τον καρκίνο της Ουροδόχου Κύστης στη Βαρκελώνη – 

Οκτώβριος 2017 

 Workshop  ESMO «Επιστήμη για Εκπροσώπους Ασθενών» - Οκτώβριος 2017 
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Κλείνοντας αυτόν τον σύντομο απολογισμό της δράσης και του έργου της ΕΛΛΟΚ για τον 1ο χρόνο 

λειτουργίας της θα ήθελα να συμπληρώσω ότι όλο αυτό το διάστημα το Διοικητικό Συμβούλιο 

πραγματοποίησε 13 Συνεδριάσεις, γεγονός που δείχνει το ζήλο αλλά και την αφοσίωση όλων των 

μελών του στο έργο που εσείς πέρσι με την ψήφο σας μας αναθέσατε.  

Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την άοκνη προσφορά τους, 

για το χρόνο που αφιέρωσαν, για τις προσπάθειες, που κατέβαλαν  και τη συνεργασία που είχαμε όλο 

αυτό το διάστημα. Αυτά που σας παρουσίασα, δε θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς την αφοσίωση και 

τον κόπο όλων μαζί. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς για την εμπιστοσύνη με την οποία 

περιβάλλετε το Δ.Σ. και την δύναμη που μας δίνετε όλο αυτό το διάστημα. 
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