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Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πρόγραμμα κάλυψης διαμονής ασθενών με καρκίνο 
 που μετακινούνται για θεραπεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα 

 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι, σε 

συνεργασία με την εταιρεία διαχείρισης ακινήτων Πειραιώς Real Estate Α.Ε., υλοποιεί πρόγραμμα 

κάλυψης των αναγκών διαμονής ασθενών με καρκίνο και των συνοδών τους, οι οποίοι αναγκάζονται 

να μετακινηθούν από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας σε μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Πάτρα) για τη θεραπεία τους. 

Η δράση, η οποία υλοποιείται με την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου και θα 

διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2020. Αφορά την παραχώρηση έτοιμων προς χρήση επιπλωμένων και 

εξοπλισμένων διαμερισμάτων, για τη διαμονή ασθενών και των συνοδών τους που μεταβαίνουν σε 

άλλη περιφέρεια για τη θεραπεία τους. Μέχρι στιγμής η δράση τυγχάνει σημαντικής ανταπόκρισης 

από όλη την Ελλάδα και έχει ήδη βοηθήσει αρκετούς ασθενείς και τους συνοδούς τους, οι οποίοι 

χρειάζεται να μεταβούν και να διαμείνουν σε Αττική, Πάτρα και Θεσσαλονίκη, προκειμένου να 

υποβληθούν στις προβλεπόμενες θεραπείες και εξετάσεις. 

Το πρόβλημα της εξασφάλισης χώρου ασφαλούς διαμονής για τους συγκεκριμένους ασθενείς, 

επιδεινώθηκε σημαντικά με την πανδημία του κορονοϊού covid-19, η οποία επέφερε μία σειρά 

περιορισμών, που σε συνδυασμό με τον υψηλό κίνδυνο μετάδοσης της νόσου, δημιούργησαν συνθήκες 

αποχής από τη θεραπεία για μεγάλο αριθμό ασθενών. Η αρχική αναστολή λειτουργίας των ξενοδοχείων 

και στη συνέχεια η μερική και υπό συγκεκριμένους όρους λειτουργία τους, ο περιορισμός της 

δυνατότητας φιλοξενίας από συγγενείς για λόγους ασφαλείας, η λειτουργία των υφιστάμενων ξενώνων 

και σχετικών δομών με περιορισμούς, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων φορέων και του ΕΟΔΥ, 

είχαν αποτέλεσμα τη δημιουργία πραγματικού αδιεξόδου για πολλούς ασθενείς και τις οικογένειές τους.  

Η εταιρεία διαχείρισης ακινήτων Πειραιώς Real Estate Α.Ε., μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, 

ανταποκρίθηκε με θέρμη στην πρόσκληση για κάλυψη της ανάγκης αυτής και παραχώρησε ένα αριθμό 

διαμερισμάτων, τα οποία σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, χρησιμοποιούνται για 

τη διαμονή ογκολογικών ασθενών και των συνοδών τους, στις περιοχές της Αττικής, της Αχαΐας και της 

Θεσσαλονίκης, ενώ εξετάζεται η προοπτική επέκτασης του προγράμματος και σε άλλες περιοχές. 

Η διαμονή είναι δωρεάν για τους ασθενείς και έναν συνοδό τους και αφορά κυρίως άτομα που 

προβλέπεται να έχουν μακροχρόνια διαμονή (δέκα και πλέον ημερών) και αντιμετωπίζουν 

αντικειμενικά προβλήματα εξασφάλισης στέγης, ενώ θα δίνεται προτεραιότητα σύμφωνα με τις 

ανάγκες και την διαθεσιμότητα. 
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Τα διαμερίσματα τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα, παραδίδονται κάθε φορά προς χρήση στους 

ωφελούμενους  αφού πρώτα απολυμανθούν και αφού έχει απαραιτήτως προηγηθεί προγραμματισμός 

της διαμονής των ενδιαφερομένων ασθενών από το γραφείο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, 

μετά τη συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων για την κάλυψης διαμονής (τηλ: 2107710335 

καθημερινά 14:00 – 17:00, E-mail: office@ellok.org). 

Λεπτομερείς πληροφορίες για το πρόγραμμα κάλυψης διαμονής  ασθενών από άλλη πόλη μπορείτε 

να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΛΛΟΚ https://ellok.org/hospitality-intro/ 

 

 

______________________________ 

 

Πληροφορίες: 
Καίτη Αποστολίδου 
Πρόεδρος Δ.Σ.  ΕΛΛ.Ο.Κ. 
Τηλ. 6932449000 
Kathi.apostolidis@ellok.org 
 
Γεώργιος Καπετανάκης 
Γραμματέας Δ.Σ. ΕΛΛ.Ο.Κ. 
Τηλ. 6944608385  
George.kapetanakis@ellok.org 
 

 
Σχετικά με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, που ήδη λειτουργούσε άτυπα ως  ΔΕ.ΔΙ.ΔΙ.ΚΑ. από το 
2011, νομιμοποιήθηκε το 2016, ως το επίσημο δευτεροβάθμιο όργανο των Οργανώσεων Ασθενών με 
Καρκίνο στη χώρα μας. Σήμερα εκπροσωπεί ήδη 40 Συλλόγους Ασθενών με καρκίνο, σε όλη την Ελλάδα. 
 
Αποτελεί την ενιαία φωνή και τον εκπρόσωπο των Οργανώσεων Ασθενών με καρκίνο. Ο σκοπός της 
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. (www.ellok.org) 
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