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ΕΙΣΑΓΩΓΗ    
 

Από τα πρώτα της βήματα η άτυπη συνεργασία των οργανώσεων ασθενών με καρκίνο το 2011, με 

την ονομασία ΔΕ.ΔΙ.ΔΙ.ΚΑ. – Διασωματειακή Επιτροπή για τη Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των 

Ασθενών με Καρκίνο,  έχει επιτύχει να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα και την επηροή της 

παρουσιάζοντας τις θέσεις των ασθενών με καρκίνο, των ατόμων με εμπειρία καρκίνου και των 

οικογενειών τους σε πολλά Ελληνικά και διεθνή fora διαλόγου για την ογκολογική περίθαλψη. 

Στα έξη χρόνια της οικονομικής κρίσης, η φθίνουσα οικονομική ζωή, η ανεργία και η απορρύθμιση 

των εργασιακών σχέσεων έχουν δημιουργήσει ένα νέο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον 

αβεβαιότητας και ανησυχίας.  Υπ’ αυτές τις συνθήκες, το περιβάλλον και οι προϋποθέσεις παροχής 

ογκολογικής και γενικά υγειονομικής περίθαλψης έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές και 

συνεχιζόμενη υποβάθμιση, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για τις οργανώσεις ασθενών.   

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν  τις  εξελίξεις, οι οργανώσεις ασθενών με καρκίνο αποφάσισαν να 

αποκτήσει νομική μορφή  η μέχρι πρόσφατα άτυπη σχέση τους, και προχώρησαν τον Νοέμβριο 

2015 στη σύσταση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛ.Ο.Κ. Το παρόν Σχέδιο Δράσης 2017 

περιγράφει ποιοι είμαστε, τι πρεσβεύουμε και τι θέλουμε να επιτύχουμε. Χαράζουμε ένα σχέδιο της 

στρατηγικής κατεύθυνσης της ΕΛΛ.Ο.Κ. για τον πρώτο χρόνο  λειτουργίας της, με τη σημερινή της 

μορφή,  που προέρχεται από συνεργασία όλων των μελών της.   

Σήμερα, οι ασθενείς και η κοινότητα των ασθενών με καρκίνο καλούνται να διαδραματίσουν ένα 

νέο, πλέον δραστήριο  και διαφορετικό ρόλο από ό,τι στο παρελθόν. Οι ασθενείς σήμερα είναι 

περισσότερο ενημερωμένοι, έχουν τη δυνατότητα να έχουν άμεση επικοινωνία με άλλους ασθενείς 

από την ίδια από την Ελλάδα και το εξωτερικό,  είναι  οι βασικοί εταίροι της οικοδόμησης του 

μέλλοντος του εθνικού συστήματος υγείας, που θα έχει ώς επίκεντρο τον ασθενή, θα παρέχει 

υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας και θα είναι βιώσιμο. Πιστεύουμε ότι ο στόχος αυτός μπορεί 

να επιτευχθεί αν οι ασθενείς με καρκίνο, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι ερευνητές, οι διοικήσεις των 

νοσοκομείων συνεργασθούν ενωμένοι για να καλλιεργήσουν και να μοιραστούν τη γνώση, τα 

δεδομένα, την έμπνευση και το όραμα.  

 
Ελπίζουμε ότι οι αναγνώστες θα βρουν αυτό το έγγραφο χρήσιμο για την κατανόηση των σκοπών 

και των δράσεων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου καθώς και για να επιβεβαιώσουν τις 

ευκαιρίες συνεργασίας με την οργάνωσή μας προς όφελος των ασθενών με καρκίνο. 
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1. ΓΙΑΤΙ ΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛ.Ο.Κ. 
 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου είναι  η φωνή των ασθενών με καρκίνο στην Ελλάδα, η φωνή 

της μεγαλύτερης ομάδας ασθενών, ατόμων με εμπειρία καρκίνου και των οικογενειών τους.  

Οι ασθενείς με καρκίνο στη χώρα μας, απόκτησαν με την ΕΛΛ.Ο.Κ. έναν κεντρικό ενιαίο εκπρόσωπο, 

ο οποίος   λειτουργεί με βάση την Ελληνική νομοθεσία και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Μέλος της 

ECPC-Εuropean Cancer Patient Coalition, με έμμεση παρουσία σε πολλά Ευρωπαϊκά και διεθνή 

φόρα, σε άμεση επαφή, επικοινωνία αλλά και συμμετοχή στις κορυφαίες Ευρωπαϊκές δράσεις στον 

αγώνα ενάντια στον καρκίνο, φέρνει την διεθνή πραγματικότητα στην ογκολογική φροντίδα και 

περίθαλψη στη χώρα μας και επιδιώκει την αναβάθμιση του ρόλου των ασθενών αλλά και της 

συμμετοχής τους  στα κέντρα σχεδιασμού πολιτικών υγείας.  

Με 20 μέλη και πέντε που αναμένεται να ολοκληρώσουν την απαιτούμενη διαδικασία για να 

υποβάλλουν αίτηση εγγραφής σύντομα, η ΕΛΛ.Ο.Κ. θα εργασθεί συστηματικά για την υλοποίηση 

του οράματος της  για ισότιμη, έγκαιρη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση  στην ογκολογική 

περίθαλψη όλων των ασθενών με καρκίνο. Επιδιώκουμε τη συμμετοχή των οργανώσεων ασθενών 

στη διαμόρφωση της  πολιτικής ατζέντας για τον καρκίνο και την υγεία, εμψυχώνοντας και 

εκπαιδεύοντας τα μέλη μας, ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν ισάξια μια θέση στο τράπεζι των 

συζητήσεων, και  διεκδικώντας την εταιρική συμμετοχή των  ασθενών με καρκίνο στην βιο-ιατρική 

έρευνα. 

Μέσα σε ένα υφεσιακό περιβάλλον και με συνεχώς επιδεινούμενες τάσεις της οικονομίας, η 

ΕΛΛ.Ο.Κ. είναι αυτή που  θα διαδραματίσει το ρόλο του συνδετικού κρίκου, καλύπτοντας το κενό 

συνεργασίας 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. 

Στο βραχύ διάστημα από τη σύστασή της, έχει ήδη ξεκινήσει, με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης, το 

χτίσιμο δεσμών με την επιστημονική κοινότητα, την πολιτεία,  το πολιτικό σύστημα της χώρας μας 

αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. 

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 

και των χώρων εκτός του καρκίνου, οι οποίοι επιδιώκουν τη συνεργασία μαζί της.     
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2. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017 
 

Πέρυσι στις 12 Νοεμβρίου 2015, με απόφαση των  16 αρχικών ιδρυτικών μελών της συνεστήθη η 

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

Αθηνών τον Ιούλιο 2016.   

Πρακτικά το 2017, με την διενέργεια της πρώτης  Γενικής Συνέλευσης των μελών και τις εκλογές για 

ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου και μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής θα είναι το πρώτο έτος 

λειτουργίας, και το νέο Δ.Σ.  θα πρέπει, εκτός των άλλων να ασχοληθεί με οργανωτικά θέματα.  

Προκειμένου να υποστηρίξει το έργο του νέου Δ.Σ., η παρούσα Διοικούσα Επιτροπή  συνέταξε το 

παρόν Σχέδιο Δράσης 2017, ώστε να μπορεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να το συνεχίσει και να το 

αναπτύξει στη συνέχεια. Επομένως το 2017, θα είναι πολύ μια σημαντική χρονιά για την ΕΛΛ.Ο.Κ., 

που θα θέσει τις βάσεις για το μέλλον, και θα την προετοιμάσει για την υλοποίηση των 

στρατηγικών  στόχων, που θα ορίσει το Δ.Σ. που θα αναδείξουν οι εκλογές.  

Κύριο μέλημα του νέου Δ.Σ. θα είναι η συστηματική παρέμβαση σε θέματα πολιτικών υγείας για 

τον καρκίνο, η εξασφάλιση της βιωσιμότητας της ΕΛΛ.Ο.Κ.,  η επικαιροποίηση του παρόντος 

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

 

2.1. Ενισχύουμε την κατάρτιση των μελών μας  
 

Η ισχύς της ΕΛΛ.Ο.Κ. βασίζεται στην ισχυρή σχέση της οργάνωσης με τα μέλη της. Η ζωηρή 

εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής  από συλλόγους, που δεν είναι ακόμη μέλη, είναι ένδειξη της 

απήχησης που έχει η δημιουργία της ΕΛΛ.Ο.Κ. στην κοινότητα των ασθενών και των ατόμων με 

εμπειρία καρκίνου και της εμπιστοσύνης 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 και γενικά της 

κοινωνίας 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. 
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2.2. 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 2017 να 

παρακολουθεί και να συμβάλλει σε θέματα πολιτικών για τον καρκίνο και την υγεία:   

 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο και τους Σπάνιους Καρκίνους 

 Εθνικό Πληθυσμιακό Μητρώο Νεοπλασιών 

 Οι ανισότητες πρόσβασης σε ογκολογική περίθαλψη 

 Η καινοτομία στην ογκολογία 

 Η εκπροσώπηση των oργανώσεων ασθενών σε επιτροπές και φορείς διαμόρφωσης 

πολιτικών για τον καρκίνο και την υγεία 

 Συμμετοχή και εκπροσώπηση ασθενών και οργανώσεων ασθενών στον υπό ίδρυση 

Οργανισμό Αξιολόγησης Ιατρικής Τεχνολογίας και στις σχετικές επιτροπές  

 Επιβίωση μετά τον καρκίνο, αποκατάσταση και επανένταξη στην κοινωνική ζωή και την 

εργασία 

 Καρκίνος και Απασχόληση 

 Ασθενο-κεντρική βιο-ιατρική  έρευνα για τον καρκίνο, συμμετοχή ασθενών στο σχεδιασμό 

της βιο-ιατρικής έρευνας, βιο-ηθικές προεκτάσεις, ενήμερη συναίνεση 

 Ατυποι περιθάλποντες ασθενών με καρκίνο 

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

ασθενών και συνοδών, ξενώνες τελικού σταδίου) 

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

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

γενικά στο σύστημα υγείας, σε σχέση με το Πρόγραμμα Δράσης της, προκειμένου να προβαίνει στις 

κατάλληλες παρεμβάσεις. 

 

2.3. 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 γέφυρας επικοινωνίας 

και συνεργασίας με όλους τους εταίρους της υγείας.  

Σε πρώτο χρόνο επιδιώκουμε την ανάπτυξη συνεργασίας με τις επιστημονικές ιατρικές εταιρείες 

στο χώρο της ογκολογίας, της ιατρικής, της βιοηθικής και της βιοιατρικής έρευνας για τον καρκίνο.  

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

ισχυροποιήσουμε την ΕΛΛ.Ο.Κ. ως τη φωνή των ασθενών με καρκίνο στη χώρα μας. Επιθυμούμε να 

κάνουμε γνωστές τις θέσεις και τις δράσεις μας, σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε στενή 

συνεργασία με τα μέλη μας.  
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2.4. Επικοινωνιακοί στόχοι της  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 

 Προσελκύοντας νέες συνεργασίες 

Η στρατηγική μας θα στηρίζεται σε δύο άξονες: 

 Την ενίσχυση της ικανότητας της οργάνωσης να παράγει χρήσιμο και αξιόπιστο 

περιεχόμενο για τα μέλη και τους εταίρους μας 

 Τη δημιουργία νέων συνεργασιών  

2.5. Δημιουργούμε προϋποθέσεις χρηματοδότησης των δράσεων μας  
 

Η ΕΛΛ.Ο.Κ. τα προηγούμενα 4,5 χρόνια της άτυπης δράσης της, αλλά και τώρα στον ένα χρόνο της 

προπαρασκευαστικής δράσης της, λειτούργησε αποκλειστικά εθελοντικά, με οικονομική 

επιβάρυνση, οπότε ήταν απαραίτητο του στενού πυρήνα μελών της.   

Αναγνωρίζουμε και ευχαριστούμε τα μέλη μας για την πρόθυμη και ουσιαστική συνεργασία τους 

και την οικονομική τους επιβάρυνση μεχρι και σήμερα, παρά το ότι σε περίοδο που οι οικογένειες 

δοκιμάζονται από την ανεργία, τα μειωμένα εισοδήματα και μεγάλες φορολογικές και άλλες 

επιβαρύνσεις, πρόθυμα κατέβαλαν  το όποιο κόστος. Χωρίς την πρόθυμη εθελοντική συνεργασία 

τους και την ανάληψη του όποιου προσωπικού και οικονομικού κόστους, η ΕΛΛ.Ο.Κ. δεν θα είχε 

φθάσει εδώ που είναι σήμερα. 

Για να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη της ΕΛΛ.Ο.Κ. και τις αυξημένες υποχρεώσεις που καλείται να 

αναλάβει, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσει πηγές χρηματοδότησης τουλάχιστον για τα τρία πρώτα 

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

για αναζήτηση πόρων. 

Είμαστε ρεαλιστές και αναγνωρίζουμε ότι οι δυνάμεις μας ως εθελοντών δεν επαρκούν για να 

επιτελέσουμε όσα οραματιζόμαστε, χρειαζόμαστε πόρους για να έχουμε χώρο εργασίας, καλά 

εκπαιδευμένο και έμπειρο βασικό προσωπικό, Διοικητικό Συμβούλιο που θα υποστηρίζει το 

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

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

χορηγών μας για έξοδα πρώτης εγκατάστασης και τα λειτουργικά έξοδα τριών ετών, είναι  

απαραίτητη.   
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2.6. Διαβάζοντας το Σχέδιο Δράσης 2017   
 

Το Σχέδιο Δράσης της ΕΛΛ.Ο.Κ. παρουσιάζει τις προτεινόμενες βασικές δράσεις για το 2017, που 

βέβαια λόγω των επικείμενων εκλογών μελών Δ.Σ. και Ε.Ε. ίσως  υποστούν περαιτέρω επεξεργασία 

κατά το 1ο τρίμηνο 2017. 

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 

 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 για  τον καρκίνο, παρέχοντας στα μέλη 

της και τους συμμετέχοντες ασθενείς πρόσβαση σε βιο-ιατρικές  έρευνες αιχμής.  

 

Εκτιμούμε την άμεση,  εμπεριστατωμένη και εθελοντική υποστήριξη των μελών της Δ.Ε. και των 

μελών μας στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και εφαρμογή όλων των δραστηριοτήτων του Σχεδίου 

Δράσης.  Οι προτεινόμενες δραστηριότητες έχουν περιληφθεί σε κεφάλαια, τα οποία σε δευτερη 

φάση θα αναπτυχθούν και θα περιλαμβάνουν τον σχετικό προϋπολογισμό.  
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3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ   

 

3.1. Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Καρκίνου   

 

3.2. Εθνικό Πληθυσμιακό Μητρώο Νεοπλασιών    

 

3.3. Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου    

 

3.4. Kαρκίνος Κεφαλής & Τραχήλου – Make Sense Campaign    

 

3.5. Καρκίνος ουρογεννητικού συστήματος: καρκίνος κύστης & 

νεφρών    

 

3.6. Διατροφή στον καρκίνο και μετά    

 

3.7. Τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας στον καρκίνο   

 

3.8. Ο ασθενής με καρκίνο και οι οικείοι του: άτυποι περιθάλποντες    

 

3.9. Πύλη Ανοσο-Ογκολογίας   

 

3.10. Καμπάνια για τους Βιοδείκτες  

 

3.11. Καινοτομία στο Καρκίνο: πως την αντιλαμβάνονται οι ασθενείς    

 

3.12. Καρκίνος και Εργασία   
 

3.13. Η Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση για τον έλεγχο του Καρκίνου   
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3.14. Τράπεζες Βιολογικού Υλικού & βιο-ιατρική έρευνα  
 

3.15. Η καλίτερη θεραπεία είναι η πρόληψη: Μαθαίνουμε για τον 

Ευρωπαϊκό Κώδικα κατά του Καρκίνου    

 

3.16. Ποιότητα ζωής για τους ασθενείς με καρκίνο παγκρέατος    

 

3.17. Παιδιά και καρκινος: Πως οι γονείς γινονται έμπειροι 

περιθάλποντες    
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4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΩΝ     

5. 4.1. 

4.1. Ετήσια Γενική Συνέλευση ΕΛΛ.Ο.Κ.-5 Φεβρουαρίου 2017      

 

4.2. Εκπαιδεύοντας τους αυριανούς «θεραπευμένους» ασθενείς  
 

4.3. Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο ΕΛΛ.Ο.Κ.       
 

4.4. Δημιουργία webinars κατάρτισης σε πρακτικά θέματα 

οργάνωσης και διοικησης συλλόγων ασθενών      
 

4.5. Συνέδριο: Η Ογκολογία από το κρεβάτι του ασθενούς      
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5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ      
 

Eχουμε ήδη συνεργασία  με το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος και το IIBEAA- Ίδρυμα Ιατροβιολογικών 

Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών για θέματα βιο-ιατρικής έρευνας και κλινικών μελετών για τον 

καρκίνο. Διερευνούμε τη δυνατότητα συμμετοχής μας σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τους ανωτέρω και άλλους φορείς και έχουμε ήδη συμμμετοχή σε δύο 

προτάσεις έργων. 

Εχουμε εντάξει θεματολογία για την βιο-ιατρική έρευνα και τις κλινικές μελέτες στην 1η 

Εκπαιδευτική Διημερίδα της ΕΛΛ.Ο.Κ.τον Απρίλιο 2016, στο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών, σε 

ημερίδες και συνέδρια μελών μας, διότι πιστεύουμε ότι η γνώση για την έρευνα και την ανάπτυξη 

φαρμάκων είναι σημαντική για τους ασθενείς, αλλά και διότι οι ενημερωμένοι ασθενείς μπορούν 

να συμβάλλουν ουσιαστικά στη έρευνα. 

 

6. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ       
 

Χτίζοντας πάνω στις ήδη υπάρχουσες  από το παρελθόν καλές σχέσεις μας, έχουμε ήδη ξεκινήσει 

την οργανωμένη συνεργασία με προοπτικές επέκτασης και συνέργειας σε τομείς κοινού 

ενδιαφέροντος , με τις εξής επιστημονικές εταιρείες και φορείς 

 

 την Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας-ΕΕΑΟ,  

 την Εταιρεία Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδος-ΕΟΠΕ,  

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

 την Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής - ΕΕΠΑ 

 το  Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ),  

 το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος 

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

Νοσοκομειο Αθηνών Λαικό, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισσας, 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 εξετασει τα σημεία σύγκλισης απόψεων και παρουσιάζει κατά το δυνατόν κοινές θέσεις. 
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7. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ       
 

7.1. Ιστορικό      
 

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

Αθηνών τον Ιούλιο 2016. Ιδρύθηκε το Νοέμβριο 2015 με απόφαση των  16 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. Εχοντας 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.  

Ηδη από το 20011, 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 ιδρυση Παρατηρητηρίου Ανοιας, 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. 

                                      κ.ά. 
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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. 

 

7.2. Οραμα   
 

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

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

 

7.3. 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) 

http://www.epaac.eu/
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 Διεκδικώντας με γνώση, συνέπεια και αξιώσεις τη θεσμοθέτηση της εκπροσώπησης  

των οργανώσεων ασθενών με καρκίνο σε θεσμικά οργανα και φορείς σχεδιασμού 

πολιτικών υγείας και πολιτικών για τον καρκίνο  

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

προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών και ίδιαίτερα την εφαρμογή της 

Ευρωπαϊκής Διακήρυξης για τα Δικαιώματα των Ασθενών με Καρκίνο 

 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, την ψηφιακή 

τεχνολογία στην ογκολογική περίθαλψη. 

 

7.4. Οι Αξιες μας      
 

Πιστεύουμε ότι  

 Η  υγεία είναι κοινωνικό δικαίωμα 

 Ο καρκίνος αντιμετωπίζεται καλίτερα 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 

  

http://ecpc.org/activities/policy-and-advocacy/policy-initiatives/138-european-bill-of-cancer-patients-rights
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7.5. 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.  

 

Σύντομα θα έχουμε επίσης Επιστημονικό Συμβούλιο που θα υποστηρίζει το έργο του 

Διοικητικού Συμβουλίου, σε θέματα πολιτικών υγείας. 

 

Μέχρι τη πρώτη Γενική Συνέλευση και τις εκλογές για ανάδειξη Δ.Σ. στις 5 Φεβρουαρίου 2017, η 

οργάνωση διοικείται από  προσωρινή επταμελή Διοικούσα Επιτροπή, της οποίας μέλη είναι οι 

εξής: 

 

1. Αθηνά Αλεξανδρίδου 

Πρόεδρος της Οικογενειακής Συμμαχίας Ελλάδος κατά της νόσου VHL στην οποία 

συμμετέχουν ασθενείς που πάσχουν από το σπάνιο γενετικό σύνδρομο Von Hippel Lindau, 

που εκδηλώνεται με καρκίνο κυρίως νεφρών, οφθαλμών και άλλων οργάνων.  

 

1. Καίτη Αποστολίδου 

Πρόεδρος Διοικούσης Επιτροπής ΕΛΛ.Ο.Κ., Αντιπρόεδρος ΕCPC-European Cancer Patient 

Coalition, μέλος της Επιτροπής Καταναλωτών & Ασθενών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Φαρμάκων, 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, συμμετέχει 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. Ζωή Γραμματόγλου 

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  Αγιος Σάββας.  

Το 1993 νόσησε από καρκίνο του μαστού, γεγονός που απετέλεσε την αφετηρία για την 

εθελοντική της δράση. Μέλος Δ.Ε. 

 

3. Γιώργος Καπετανάκης 

Γραμματέας Δ.Ε. Μετά την εμπειρία που είχε με τον αιματολογικό καρκίνο, ο Γιώργος έγινε 

μέλος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Κατερίνης Ν Πιερίας και προσφέρει υπηρεσίες σε 

οργανωτικά θέματα. Ασχολείται με τον αθλητισμό και συμμετέχει σε αγώνες δρόμου. Ζεί 

και εργάζεται στη Κατερίνη. 
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4. Παρασκευή Μιχαλοπούλου 

Γραμματέας Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού, στον οποίο 

δραστηριοποιείται από δεκαετίας, μετά το τέλος της θεραπείας της. Η Παρασκευή είναι 

δραστήριο μέλος του συλλόγου και έχει διατελέσει μέλος επιτροπών και προγραμμάτων 

παρά την επαγγελματική της απασχόληση ως οδοντίατρος. 

 

5. Ελένη Ντελιοπούλου 

Αντιπρόεδρος Δ.Ε.  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. 

 

6. Μαρίνα Τζανάκη 

Aντιπρόεδρος του συλλόγου στήριξης ασθενών με καρκίνο  «ΕΥ ΖΩ με τον καρκίνο» στο 

Ηράκλειο της Κρήτης και επί δεκαετία Πρόεδρος. ΠροΪσταμένη του Τμήματος 

Φαρμακευτικής ΠΕΔI Ηρακλείου του ΕΟΠΥΥ. Πτυχιούχος της Φαρμακευτικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου.  

 

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  τακτικά μέλη Ελληνικές 

οργανώσεις ασθενών με καρκίνο, καθώς και οργανώσεις εθελοντών, οικογενειών και φίλων 

των ασθενών με καρκίνο, στο Δ.Σ. των οποίων συμμετέχουν κατά πλειοψηφία ασθενείς με 

καρκίνο και οι οποίες έχουν νομίμως συσταθεί.   

Οι σκοποί, οι δράσεις και γενικά το καταστατικό των τακτικών μελών θα πρέπει να συμφωνούν 

και να μήν αντιβαίνουν τους  σκοπούς της Ομοσπονδίας. Επίσης γίνονται δεκτές ως τακτικά 

μέλη οργανώσεις  που εκπροσωπούν ανηλίκους ασθενείς με καρκίνο ή ασθενείς με σπάνιες  

μορφές καρκίνου, ακόμη και άν  στο Διοικητικό τους Συμβούλιο δεν συμμετέχουν κατά 

πλειοψηφία ασθενείς με καρκίνο. 
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Τα  τακτικά μέλη της ΕΛΛ.Ο.Κ. σήμερα είναι οι εξής 20  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 

τακτικά μέλη:  

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

2.- Πανελλήνιος σύλλογος γυναικών με καρκίνο μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ  

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

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

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

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

7. «Οικογενειακή Συμμαχία Ελλάδος κατά της Νόσου VHL»  

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

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

καρκίνο και των οικογενειών τους  

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

11. Σύλλογος καρκινοπαθών Γιαννιτσών  

12. Σύλλογος καρκινοπαθών Ν.Λάρισας  

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

14. Σύλλογος Γονέων Παιδιών και Ενηλίκων με Νεοπλασματική Ασθένεια και Φιλων αυτών 

«Μαζί Σου» 

15. Ομιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου Αγκαλιάζω 

16.  Πανελλήνιος Σύλλογος Λαρυγγεκτομηθέντων ΠΑΝ.ΣΥ.ΛΑ. 

17. Σύλλογος Καρκινοπαθών Ν. Γιαννιτσών 

18. Σύλλογος Καρκινοπαθων Λέσβου 

19. Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευμένων Μυελού Οστών -ΠΑΣΣΜΟ 

20. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ 

 

 

 

http://www.agaliazo.gr/
http://www.almazois.gr/
http://www.almazoispatras.gr/
http://www.almazoisthes.gr/
http://www.efzo.gr/
http://www.anticancerath.gr/
http://vhlgr.blogspot.gr/
http://www.skkp.info/
http://sites.google.com/site/dynamipsixis/
http://www.skgian.gr/
https://www.facebook.com/syllogos.larisas/about
http://sykafiar.blogspot.gr/
http://www.agaliazo.gr/
http://pansyla.blogspot.gr/
https://www.facebook.com/syllogoskarkinopathon
https://www.facebook.com/sylkarki.lesvou.3/about
http://www.karkinaki.gr/

