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ΤΑ ΝΕΑ της ΕΛΛ.Ο.Κ. 
Ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου 

ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 Αγαπητοί φίλοι, 

Άλλη μία φορά είμαστε εδώ κοντά σας να μοιραστούμε τα νέα μας και να 

συνεχίσουμε την τακτική πλέον επικοινωνία μας. Η άνοιξη είναι η εποχή της 

δημιουργίας, η εποχή της αισιοδοξίας και των προγραμματισμών.  

Το Πάσχα, πάντα σημείο αναφοράς και αχτίδα αγάπης και καλοσύνης. Οι εορτές 

του Πάσχα, φέρνουν μαζί τους  μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα  που πάντα μας φέρνει 

αναμνήσεις και όμορφες στιγμές. Αυτές είναι που μας δίνουν τη δύναμη που 

χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε παραπέρα, να δούμε τη θετική πλευρά των 

πραγμάτων. 

Όλο το προηγούμενο διάστημα, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛ.Ο.Κ., 

συνέχισε τη δράση της και εδώ θα σας παρουσιάσουμε ορισμένα θέματα με τα 

οποία ασχοληθήκαμε και τα οποία πιστεύουμε ότι θα βρείτε κι εσείς ενδιαφέροντα. 

Η παρουσία της ΕΛΛOK, τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό, ήταν ιδιαίτερα 

αισθητή. Κάποιες φορές τα νέα δεν ήταν θετικά, αλλά κυρίως αυτά είναι που πρέπει 

να αντιμετωπίσουμε και να ανατρέψουμε.  

Ευχόμαστε καλή ανάγνωση, περιμένουμε τα δικά σας νέα και εκδηλώσεις για να τα 

προβάλουμε στα «Νέα της ΕΛΛ.Ο.Κ.», και όπου πιστεύετε ότι μπορείτε να 

συμμετέχετε και να συνεισφέρετε, θα είμαστε ευτυχείς να έχουμε τη πολύτιμη 

βοήθεια σας. Επίσης μπορείτε να στείλετε Τα Νέα της ΕΛΛ.Ο.Κ. στα μέλη σας, να τα 

αναρτήσετε στον ιστότοπό σας, να αναδημοσιεύσετε τις πλέον ενδιαφέρουσες για 

σας ειδήσεις στα μέσα κοινωνικής δίκτυωσης που χρησιμοποείτε, ώστε να φέρουμε 

την ΕΛΛOK πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες. 

Εκ μέρους των μελών του Δ.Σ.  εύχομαι καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση σε όλους, 

με υγεία, αγάπη και χαρούμενες στιγμές με τους δικούς σας ανθρώπους!  

Καλή Ανάσταση, 

Καίτη Αποστολίδου  
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1. Κοινή διακήρυξη 21 Ευρωπαϊκών Οργανώσεων Ασθενών για την 

Υγεία και την Ισότητα  

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – 
ΕΛΛΟΚ, συμμετείχε στην υπογραφή 
κοινής διακήρυξης 21 Ευρωπαϊκών 
Οργανώσεων Ασθενών στην Ευρωπαϊκή 
Πλατφόρμα Πολιτικών Υγείας, 
απευθύνοντας κοινή πρόσκληση προς 
τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς και τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών για την 
Υγεία και την Ισότητα. 
Μεταξύ άλλων, η Διακήρυξη καλεί τους 
Ευρωπαϊκούς Θεσμούς και τα Κράτη 
Μέλη, να θέσουν την άρση των 
ανισοτήτων  στην Υγεία ως βασική τους 
προτεραιότητα στην Υγεία. Να δώσουν 
μεγαλύτερη έμφαση στην ισότητα στην 
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, ως 
δείκτη όχι μόνο για την πορεία των 
συστημάτων υγείας, αλλά και ως κριτήριο 
του πόσο καλά συμπεριφέρονται τα 
κράτη μέλη απέναντι στους πολίτες τους. 
Μπορείτε να βρείτε όλο το κείμενο της 

Διακήρυξης εδώ 
 

2. Νομοσχέδιο για την Ψυχική Υγεία 

Στα μέσα του Μαρτίου η Κυβέρνηση έφερε για δεύτερη φορά προς ψήφιση στη 

Βουλή το νομοσχέδιο για τις Ψυχικές Παθήσεις. Στο εν λόγω σχέδιο νόμου το 

Υπουργείο Υγείας είχε συμπεριλάβει και 

διατάξεις σχετικές με την ογκολογική 

περίθαλψη και τα κέντρα 

εμπειρογνωμοσύνης για τις σπάνιες 

ασθένειες και τους σπάνιους καρκίνους, 

χωρίς η νομοπαρασκευαστική επιτροπή να 

μας καλέσει για να ζητήσει την άποψη και τις 

προτάσεις της ΕΛΛ.Ο.Κ., όπως είχε 

υποχρέωση, αλλά και σε αντίθεση με όσα ο ΓΓΔΥ, κος Γιάννης Μπασκόζος, είχε 

υποστηρίξει κατά την ομιλία του στο συνέδριό μας. 

Η ΕΛΛ.Ο.Κ. απέστειλε άμεσα στον Υπουργό Υγείας, κο Ανδρέα Ξανθό, επιστολή 

διαμαρτυρίας, με την οποία επισημαίνει τα συγκεκριμένα θέματα και ζητά 

συνάντηση μαζί του για παροχή εξηγήσεων και αλλαγή των συγκεκριμένων 

διατάξεων, οι οποίες πάντως έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων και ως 

http://www.health-inequalities.eu/
http://www.health-inequalities.eu/
http://www.health-inequalities.eu/health-inequalities-statement/
http://www.karagilanis.gr/files/%CE%A6%CE%95%CE%9A%2038%20a%2028%2003%202017.pdf
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έχουν αποκλείουν την ογκολογική κοινότητα από συμμετοχή στο σχεδιασμό και 

λήψη αποφάσεων για τα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης. 

Συγκεκριμένα αναφέρουμε τα πλέον σημαντικά θέματα που θέσαμε:   

1. Στο άρθρο 20, για το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών, σελ. 428, η ρύθμιση των 

θεμάτων που αφορούν το σοβαρότατο θέμα της λειτουργίας  του Εθνικού 

Αρχείου Νεοπλασιών μεταφέρεται για το μέλλον με την εκδοση  Υπουργικών 

Αποφάσεων. Όσον αφορά δε την εξαγγελία για την υποχρεωτικότητα της 

καταγραφής είναι  άνευ αντικειμένου, αν δεν έχει καθορισθεί το ποιος είναι 

αρμόδιος για την καταγραφή, πότε και πως πρέπει να γίνεται, ποιος και με 

ποιο τρόπο επεξεργάζεται τα συλλεγέντα δεδομένα, πως και από ποιόν και 

βάσει ποίων δεικτών διασφαλίζεται η ποιότητα της καταγραφής και της 

επεξεργασίας των δεδομένων, κ.ά.  

2. Σχετικά με τα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπανίων και πολύπλοκων 

νοσημάτων, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ-ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΣΠΑΝΙΩΝ 

ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, σελ. 423, ενώ στα Ευρωπαϊκά Κέντρα 

Αναφοράς (ERNs) θα μπορούν να συμμετέχουν και Έλληνες ενδιαφερόμενοι 

πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, ως υποψήφια μέλη στα Ευρωπαϊκά 

Δίκτυα Αναφοράς και ως συνδεδεμένα ή συνεργατικά εθνικά κέντρα ή 

εθνικοί κόμβοι με τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς, τα οποία 

περιλαμβάνουν και Ευρωπαϊκά Κέντρα Αναφοράς σπανίων καρκίνων, σε 

κανένα άρθρο του Κεφαλαίου για τα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης,  δεν 

αναφέρονται ονομαστικά ούτε οι σπάνιοι καρκίνοι  ούτε ο παιδικός 

καρκίνος, ούτε αν θα υπάρξει έστω ένα Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης, που 

να καλύπτει τους σπάνιους καρκίνους.  

3. Στο άρθρο 14, σελ. 426 για τη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής για τα 

Σπάνια Νοσήματα – Παθήσεις, δεν έχει κληθεί να συμμετάσχει ούτε ένας 

εκπρόσωπος από το χώρο της ογκολογίας. Δεν έχουν κληθεί να 

συμμετάσχουν οι εκπρόσωποι της Ελλάδας στην Επιτροπή 

Εμπειρογνωμόνων για τον Έλεγχο του Καρκίνου, στην Ευρωπαϊκή Κοινή 

Δράση για τους Σπάνιους Καρκίνους, εκπρόσωποι των  ιατρικών 

επιστημονικών εταιρειών στο χώρο της ογκολογίας, η ΕΛΛ.Ο.Κ. ως 

εκπρόσωπος των οργανώσεων ασθενών με καρκίνο. Εν τούτοις, η Επιτροπή 

αυτή θα αξιολογεί τα αιτήματα για αναγνώριση των Κέντρων αναφοράς 

σπανίων και πολύπλοκων νοσημάτων, στα οποία θα περιλαμβάνονται και 

οι σπάνιοι καρκίνοι,  καθώς και των Διαγνωστικών Εργαστηρίων Σπανίων 

και Πολύπλοκων Νοσημάτων. 

3. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 

Έκπληκτοι έμειναν οι πολίτες και οι ασθενείς με καρκίνο στο Βόλο, μετά την 

ανακοίνωση του Διοικητή του Νοσοκομείου, κου Δραμητινού, να μη δέχεται νέους 

ογκολογικούς ασθενείς για παροχή υπηρεσιών υγείας στο Νοσοκομείο, λόγω της 

αύξησης της φαρμακευτικής δαπάνης του εν λόγω Νοσοκομείου, πάνω από τον 

https://ec.europa.eu/health/rare_diseases/european_reference_networks_el
https://ec.europa.eu/health/rare_diseases/european_reference_networks_el
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προϋπολογισμό κατά το 1ο δίμηνο του 

έτους. Συνέστησε μάλιστα στους 

ασθενείς να επισκέπτονται για τη 

νοσηλεία τους νοσοκομεία όμορων 

νομών μέχρι να ολοκληρώσει την 

έρευνα.  

Η ΕΛΛ.Ο.Κ. ενημερώθηκε από το 

Σύλλογο Καρκινοπαθών Μαγνησίας και υπέβαλε υπόμνημα διαμαρτυρίας προς την 

ηγεσία του ΥΥΚΑ τονίζοντας το μη σύννομο της ενέργειας αλλά και το ανήθικο της 

απόφασης, αφού μόνο σκοπό είχε να τιμωρήσει τους ογκολογικούς ασθενείς, μιας 

και τους ανάγκαζε σε διαδικασία ταλαιπωρίας, η οποία απλά θα ελάφρυνε 

οικονομικά το νοσοκομείο του Βόλου, και τίποτα περισσότερο αφού η δαπάνη θα 

καλυπτόταν ούτως ή άλλως από το σύστημα υγείας. Έτσι μετά και τη σύσσωμη 

διαμαρτυρία των πολιτών της Μαγνησίας και των ασθενών με καρκίνο, 

πληροφορηθήκαμε ότι ο Διοικητής τελικά πήρε πίσω την απόφασή του. Η ΕΛΛΟΚ 

καταδικάζει αυτές τις πρακτικές και επιφυλάσσεται για παρόμοιες ενέργειες στο 

μέλλον. 

 

4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ του Συλλόγου «ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ» 

 

Σε μία κατάμεστη αίθουσα με πολλή συγκίνηση, ενθουσιασμό, θετική ενέργεια, ο 

Σύλλογος ασθενών με νεοπλασία, φίλων και οικογενειών Είμαστε Μαζί, 

Ιωάννινα πραγματοποίησε Επιστημονική 

Εκδήλωση και Παρουσίαση του Συλλόγου 

στο κοινό της πόλης των Ιωαννίνων. 

Παρούσα η Ιατρική Ογκολογική κοινότητα 

των Ιωαννίνων, ο Πρόεδρος της Ιατρικής 

Σχολής Ιωαννίνων,  οι Αρχές του τόπου και 

πλήθος κόσμου οι οποίοι με τη συμμετοχή 

και τη στήριξή τους έδωσαν την απαραίτητη 

ώθηση, στη Διοικούσα επιτροπή του 

νεοϊδρυθέντος Συλλόγου και μέλους της ΕΛΛΟΚ. Άτομα με όραμα, γνώση και όρεξη 

για δουλειά, οι οποίοι με τη βοήθεια και τη συνδρομή του κόσμου της 

Βορειοδυτικής Ελλάδας εγγυώνται το δυναμικό ξεκίνημα και την επιτυχία της 

https://www.facebook.com/%CE%95%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%9C%CE%B1%CE%B6%CE%AF-%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B1-1869816556594981/
https://www.facebook.com/%CE%95%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%9C%CE%B1%CE%B6%CE%AF-%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B1-1869816556594981/
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προσπάθειας. Ευχές και από την ΕΛΛΟΚ, η οποία ήταν παρούσα, μέσω του 

Γραμματέα του Δ.Σ., θέλοντας να στηρίξει και σημειολογικά την επίσημη 

παρουσίαση και έναρξη λειτουργίας του Συλλόγου. Καλή αρχή, καλή δύναμη και να 

γνωρίζετε ότι πάντα θα «ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ»!  

 

5. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους ΣΠΑΝΙΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥΣ 

Οι Ελληνες ασθενείς με σπάνιους καρκίνους μέχρι σήμερα δεν είχαν μια ιδιαίτερη 

παρουσία. Πολύ λίγοι αναλογικά συμμετέχουν στις κατά τόπους οργανώσεις 

ασθενών με καρκίνο, με αποτέλεσμα τα ιδιαίτερα προβλήματα και οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν για τη διάγνωση και τη θεραπεία τους, αλλά και την αποκατάσταση 

και την επανένταξη στην εργασία και την κοινωνική ζωή, να μην είναι ευρέως 

γνωστά. Επί πλέον λόγω του σχετικά μικρού τους αριθμού,  η έλλειψη ενημέρωσης 

για τις σπάνιες μορφές καρκίνου, συνιστά παράγοντα που δεν μην επιτρέπει στις 

οργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν να συνηγορήσουν για τα δικαιώματα των 

ασθενών αυτών. 

Τώρα οι ασθενείς με σπάνιους καρκίνους, 

από όλη την Ελλάδα, είτε συμμετέχουν σε 

συλλόγους ασθενών είτε όχι,  έχουν τη 

δυνατότητα να συμμετάσχουν στη δική τους 

Ομάδα Εργασιας (ΟΕ) Ασθενών με Σπάνιους 

Καρκίνους που δημιουργεί η ΕΛΛ.Ο.Κ.  

Σκοπός της δημιουργίας Ομάδας Εργασίας 

Ασθενών με Σπάνιους Καρκίνους είναι να 

 Να υπάρξει ενημέρωση για τους 

σπάνιους καρκίνους 

 Να γίνουν γνωστά τα προβλήματα και οι ανάγκες των ασθενών αυτών και 

των οικογενειών τους 

 Να έλθουν σε επαφή οι ασθενείς μεταξύ τους, για να αισθανθούν ότι δεν 

είναι μόνοι 

 Να συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασίας Ασθενών με σπάνιους 

καρκίνους που θα συμβάλλει ενεργά στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Κοινής 

Δράσης για τους Σπάνιους Καρκίνους 

Κατόπιν πρότασης πολλών αντιπροσώπων με σπάνιους καρκίνους κατά τη Γενική 

Συνέλευση 2016, η ECPC δημιούργησε την Ομάδα Εργασίας Σπανίων Καρκίνων, που 

θα εργάζεται παράλληλα με τη Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση JARC και θα βασίζεται στην 

εμπειρία της ΕCPC για τους σπάνιους καρκίνους από τη τριετή συνεργασία της στο 

έργο RareCarenet .  H Oμάδα Εργασίας Σπανίων Καρκίνων θα εξασφαλίσει ότι ένας 

μεγάλος αριθμός οργανώσεων ασθενών με σπάνιους καρκίνους από διάφορες 

Ευρωπαϊκές χώρες θα συνδράμει τις δραστηριότητες της Κοινής Δράσης JARC, και 

θα δώσει την ευκαιρία στα μέλη της Ομάδας Εργασίας να γνωρισθούν, να 

http://www.jointactionrarecancers.eu/
http://www.jointactionrarecancers.eu/
http://www.jointactionrarecancers.eu/
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συνεργασθούν, να ανταλλάξουν απόψεις και καλές πρακτικές, να κάνουν 

προτάσεις. 

Η ΕCPC είναι μια από τις οργανώσεις ασθενών που αντιπροσωπεύουν τις ανάγκες, 

τα δικαιώματα και τις ελπίδες των ασθενών με σπάνιους καρκίνους στην Ευρωπαϊκή 

Κοινή Δράση JARC. Η ΕΛΛ.Ο.Κ. και όλα τα μέλη της είναι τακτικά μέλη της ECPC και 

μπορούν να συμμετάσχουν στην Ομάδα Εργασίας Σπανίων Καρκίνων της ECPC. 

Αν υπάρχει κάποιος ασθενής ο οποίος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στην Ομάδα 

Εργασίας, παρακαλούμε δηλώστε το ενδιαφέρον σας στο mail  αναφέροντας 

 Ονοματεπώνυμο 

 Διευθυνση 

 Τηλ. επικοινωνίας 

 Μαιηλ 

 Μορφή καρκίνου από τη οποία πάσχει 

Η υπεύθυνη της Ομάδας Εργασίας κα Μένια Κουκουγιάννη, θα επικοινωνήσει στη 

συνέχεια μαζί σας.  

 

6. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ  

 

Οι καρκίνοι που πλήττουν το ουρογεννητικό σύστημα, 

όπως ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης και των νεφρών 

έχουν μικρή αναγνωρισιμότητα, παρόλο που καρκίνος της 

ουροδόχου κύστης είναι η 4η αιτία εμφάνισης καρκίνου 

στη χώρα μας σύμφωνα με δεδομένα του IARC-

International Agency for Research in Cancer.  

Αντίστοιχα ο καρκίνος των νεφρών έχει μικρή συχνότητα 

εμφάνισης, αλλά  παρά την προόδο στην αντιμετώπισή του, εξακολουθεί να 

παρουσιάζει μεγάλη θνησιμότητα. Σύμφωνα με δεδομένα του IARC  το 2012, 

διαγνώσθηκαν στη χώρα μας 1.094 περιστατικά και απεβίωσαν 604.   

Η ΕΛΛ.Ο.Κ. επιθυμεί να συμβάλλει στην ενημέρωση του κοινού, των ασθενών και 
των οικείων τους για τους καρκίνους του ουρογεννητικού συστήματος. Θέλουμε 
πρώτα να γνωρίσουμε και να μιλήσουμε με τους ασθενείς με καρκίνο της 
ουροδόχου κύστης και καρκίνο των νεφρών, προκειμένου να μπορέσουμε να 
αναδείξουμε τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη 
κατηγορία ασθενών.   

Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια Ομάδα Εργασίας Ασθενών με Καρκίνο του 
Ουρογεννητικού Συστήματος, δηλ. ασθενών με καρκίνο της ουροδόχου κύστης και 
νεφρών, ώστε να είμαστε σε θέση να αντιπροσωπεύσουμε καλίτερα τα θέματα που 
τους απασχολούν, αλλά και να συμβάλλουν στις δράσεις που προτίθεται να 
αναλάβει η ΕΛΛ.Ο.Κ.  

http://eco.iarc.fr/eucan/Cancer.aspx?Cancer=42
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Καλούμε όλα τα μέλη της ΕΛΛ.Ο.Κ. και όλους τους ασθενείς, να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας για τον καρκινου 
Ουρογεννητικού συστήματος, (καρκίνο της ουροδόχου κύστης και νεφρών), μέχρι 
το 20  Μαίου 2017.  

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω e-mail info@ellok.org δηλώνοντας: 

 το ονοματεπώνυμο σας 

 το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή και το λόγο για τον οποίο θέλετε να 
συμμετάσχετε  

 Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του συλλόγου σας, αν είσθε μέλος 
συλλόγου ασθενών  

 Θα λάβετε ένα e-mail επιβεβαίωσης αμέσως μετά, ότι η αίτησή σας έχει 
υποβληθεί. 

Ο βασικός στόχος για τη δημιουργία της Ομάδας Εργασίας για τον Καρκίνο του 
Ουρογεννητικού Συστήματος (καρκίνος της ουροδόχου κύστης και νεφρών),  είναι 
να δώσει την ευκαιρία στα μέλη της ΕΛΛ.Ο.Κ., που ενδιαφέρονται για τον καρκίνο 
του ουρογεννητικού συστήματος, τη δυνατότητα άμεσα να συμβάλλουν και να 
συνεργαστούν μέσα από μια Ομάδα Εργασίας.  Θέλουμε η Ομάδα Εργασίας να 
αποτελέσει ένα  πρακτικό και αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας, ανταλλαγής 
απόψεων, και κυρίως προτάσεων αντίδρασης στις  προκλήσεις που σχετίζονται με 
τις πολιτικές για τον καρκίνο και ιδιαίτερα τον καρκίνο του ουρογεννητικού 
συστήματος.  

 

7.    ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ECPC  ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 16 – 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

H Γενική Συνέλευση της ECPC-European Cancer Patient Coalition όπως σας έχουμε 

ήδη ένημερώσει θα γίνει στις 16-18 Ιουνίου 2017 στις Βρυξέλλες. Σας 

ενημερώνουμε ότι αν δηλώσετε εντός Απριλίου συμμετοχή και κλείσετε το 

αεροπορικό σας εισιτήριο, θα επιτύχετε τον χαμηλό ναύλο που προσφέρει η 

Aegean.  

Με την ευκαιρία αυτή, σας 

ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή, 16 

Ιουνίου, πρίν την έναρξη του Συνεδρίου 

θα προηγηθούν οι συναντήσεις των εξής 

Ομάδων Εργασίας της ΕCPC, στις οποίες 

επιδιώκουμε να έχει συμμετοχή η 

ΕΛΛ.Ο.Κ.  

 Ομάδα Εργασίας για τους 

Σπάνιους Καρκίνους 

 Ομάδα Εργασίας Δικτύου 

Νομικής Υποστήριξης 

 Ομάδα Εργασίας Καρκίνου της Ουροδόχου Κύστης 

mailto:info@ellok.org
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Τα μέλη που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις έν λόγω ομάδες εργασίας 

μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες με τη κα Καίτη 

Αποστολίδου (kathi.apostolidis@ellok.org) 

 

8. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΛΛΟΚ 

Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, είμαστε δυνατοί, είμαστε νικητές, είμαστε 

άνθρωποι, είμαστε ασθενείς, είμαστε αγωνιστές, είμαστε μαζί, είμαστε μαχητές, 

υιοθετούμε υγιεινούς τρόπους διαβίωσης, επιλέγουμε την άσκηση, στηρίζουμε και 

ενθαρρύνουμε όλους τους ασθενείς με καρκίνο! Αυτά και άλλα μηνύματα θέλουμε 

να δώσουμε με την παρουσία μας σε λαϊκούς  αγώνες δρόμου που διοργανώνονται 

σε κάθε περιοχή της χώρας μας!  

Έτσι λοιπόν, από σήμερα δημιουργείται η ομάδα της ΕΛΛΟΚ, η οποία θα συμμετέχει 

σε διάφορους αγώνες δρόμου σε όλη την Ελλάδα. Για πληροφορίες και δηλώσεις 

συμμετοχής επικοινωνήστε με τον κο Γιώργο Καπετανάκη  (τηλ. 6944608385 mail: 

george.kapetanakis@ellok.org) 

Δε χρειάζεται να είστε αθλητές, δε χρειάζεται να είστε σε τέλεια φυσική κατάσταση. 

Χρειάζεται μόνο να έχετε τη θέληση να συμμετάσχετε! Υπάρχει πάντα η κατάλληλη 

διαδρομή για όλους. Δηλώστε Συμμετοχή, για να κάνουμε τη φωνή μας πιο δυνατή! 

Σύντομα θα γίνει και μία αρχική επιλογή αγώνων που θα μπορούσαμε να 

συμμετάσχουμε. Όποιος Σύλλογος επιθυμεί, μπορεί να μας καλέσει να 

συμμετάσχουμε σε αγώνα που πρόκειται να γίνει στην περιοχή του, έγκαιρα ώστε 

να μπορέσουμε να το προγραμματίσουμε. Θα είναι χαρά μας να βρεθούμε κοντά 

σας και να διαδώσουμε όλοι μαζί τα μήνυματά μας σε κάθε περιοχή της Ελλάδας. 

 

mailto:george.kapetanakis@ellok.org

