
                                                                                               

 

  

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της 
Συμφωνίας Επιχορήγησης GA 965351.                                                                                                                                        

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΕΡΓΟ: CANCERLESS  
«Cancer prevention and early detection among the homeless population in Europe: Co-adapting and 

implementing the Health Navigator Model»,  
 

Ένα πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου με έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση  
για τον πληθυσμό των αστέγων 

 
H πρόληψη του καρκίνου και ιδιαιτέρως η έγκαιρη διάγνωσή του μέσα από καινοτόμες λύσεις που βελτιώνουν την 
πρόσβαση των αστέγων σε δημόσιες δομές υγείας αποτελούν το αντικείμενο του ευρωπαϊκού προγράμματος 
CANCERLESS, στο οποίο συμμετέχει το Ινστιτούτο Prolepsis και η PRAKSIS.  
 
Το έργο έχει τριετή διάρκεια (Ιούνιος 2021 – Μάιος 2024) και αποσκοπεί στη διασφάλιση ίσων δικαιωμάτων στην 
υγεία και ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε υπηρεσίες πρόληψης και θεραπείας. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συμμετοχή οργανισμών από 6 χώρες. 
 
Το CANCERLESS προβλέπει το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ολιστικού προγράμματος με υπηρεσίες και δράσεις 
που θα βοηθήσουν τους άστεγους να αυξήσουν τις γνώσεις τους για θέματα που σχετίζονται με την υγεία τους, σε 
επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο θα τους υποστηρίξει ώστε να έχουν καλύτερη 
πρόσβαση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου. 
 
Στο πλαίσιο του έργου προγραμματίζεται πιλοτική εφαρμογή του έργου, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στη 
Βιέννη, στο Λονδίνο και τη Μαδρίτη. Στόχος του προγράμματος CANCERLESS είναι μέσα από τις πιλοτικές δράσεις να 
αναπτυχθούν συστάσεις για ολοκληρωμένους τρόπους φροντίδας για συγκεκριμένα προβλήματα υγείας και νόσους 
που πλήττουν τους άστεγους της Ευρώπης. 
 
«Η δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα δίνει φωνή σε αυτούς που συνήθως δεν βλέπουμε και δεν ακούμε είναι 
μεγάλη ευθύνη. Αυτό το πρόγραμμα είναι μια πραγματική ευκαιρία για την αλλαγή που θέλουμε να επιφέρουμε, 
τόσο κατά την εφαρμογή του, όσο και στο μέλλον, εφόσον υιοθετηθεί ως μέρος της πολιτικής των κρατών για την 
υγειονομική περίθαλψη.», σημειώνει ο Igor Grabovac, Ιατρός Κοινωνικής Ιατρικής στο Τμήμα Κοινωνικής και 
Προληπτικής Ιατρικής, Medizinische Universitaet Wien (συντονιστής του προγράμματος CANCERLESS). 
 
Στο πρόγραμμα CANCERLESS συμμετέχουν οι οργανισμοί:  

 Medizinische Universitaet Wien (MUW) - Αυστρία (Συντονιστής) 
Polibienestar Research Institute University of Valencia, Ισπανία 

 KVELOCE I+D+i - Ισπανία  
 Consejeria de Familia, Juventud y Politica Social – Comunidad de Madrid - Ισπανία  
 Servicio Madrileño de Salud – Ισπανία 
 Universitat Politècnica de València - Ισπανία  
 International Foundation for Integrated Care (IFIC) – Ολλανδία  
 Ινστιτούτο Prolepsis – Ελλάδα 
 PRAKSIS  – Ελλάδα 
 Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri 
 AISBL, (FEANTSA) – Βέλγιο 
 Anglia Ruskin University – Ηνωμένο Βασίλειο 

 
Περισσότερα για το έργο:  
cancerless.eu, praksis.gr/cancerless/ και prolepsis.gr/gr/programs/cancerless 

https://cancerless.eu/
https://praksis.gr/cancerless/

