
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ – Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου διοργανώνει για τον μήνα Σεπτέμβριο, 
εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον Αιματολογικό 
Καρκίνο και ειδικότερα στις 30 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιήσει μια 
διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα. 
 
Σκοπός της δράσης μας είναι μέσω της ενημέρωσης των στελεχών των 
μελών μας και της εν συνεχεία διάχυσης της πληροφόρησης σε τοπικό 
επίπεδο, να ευαισθητοποιήσουμε τους ασθενείς και το γενικό  
πληθυσμό, για τη ανάγκη έγκαιρης και ορθής διάγνωσης των διαφόρων 
μορφών αιματολογικού καρκίνου και να αναδείξουμε τις δυνατότητες 
θεραπείας της νόσου. Παράλληλα θα επιχειρήσουμε να εστιάσουμε στην 
ανάγκη δράσεων σχετικά με την υποστήριξη και ομαλή επανένταξη των 
ασθενών της παιδικής, εφηβικής και νεανικής  ηλικίας, που πλήττονται 
από συγκεκριμένες μορφές αιματολογικού καρκίνου. 

 
  

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 

Αγαπητές φίλες και φίλοι, 
 
Το καλοκαίρι που μόλις μας αφήνει πίσω ήταν αρκετά διαφορετικό από τα υπόλοιπα για όλους μας, αφού η 
πανδημία και η τήρηση των απαραίτητων κανόνων πρόληψης και κοινωνικής αποστασιοποίησης έχει αλλάξει 
ριζικά την καθημερινότητά μας, στο σπίτι, στο χώρο εργασίας και σε όλες τις κοινωνικές μας συναναστροφές. 
 
Η περίοδος που μόλις ολοκληρώθηκε αποδείχτηκε ιδιαίτερα απαιτητική για όλους μας τόσο σε ατομικό όσο και 
σε συλλογικό επίπεδο, ενώ η επιβάρυνση του συστήματος υγείας είχε καίριες επιπτώσεις και για τους 
ογκολογικούς ασθενείς και τους συγγενείς τους, τους επαγγελματίες υγείας και φυσικά την Ελληνική Ομοσπονδία 
Καρκίνου και το έργο της. 
 
Το lockdown της άνοιξης και οι επερχόμενες ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες που αντιμετώπισε το σύστημα υγείας 
της χώρας μας, έθεσαν μεταξύ άλλων σε μεγάλη δοκιμασία την ογκολογική θεραπεία στην Ελλάδα, με σοβαρό 

κίνδυνο αυτή να παραμεληθεί εξαιτίας της ανάγκης αντιμετώπισης της πανδημίας. 

Μήνυμα της Πρόεδρου 



 

Για την ΕΛΛΟΚ ο κίνδυνος αυτός αποτέλεσε εφαλτήριο δύναμη προκειμένου να μην βρεθούν οι ανάγκες των 
ογκολογικών ασθενών στο περιθώριο, αποτελώντας ταυτόχρονα και μία μεγάλη ευκαιρία ανάδειξης χρόνιων 
προβλημάτων, βελτίωσης της  αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και αντιμετώπισης των προβλημάτων 
και κάλυψης των νέων κενών που εμφανίστηκαν ως αποτέλεσμα της προσπάθειας αντιμετώπισης της πανδημίας. 
 
Για το λόγο αυτό η ΕΛΛΟΚ λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη και υποστηρίζοντας την τεράστια προσπάθεια που 
καταβάλλεται από την πολιτεία, το σύστημα υγείας και όλους τους συνεργαζόμενους φορείς για την αντιμετώπιση 
του κορωνοϊού, σε συνεργασία με τα μέλη-συλλόγους της ανά την Ελλάδα και όλους τους συνεργαζόμενους φορείς 
να προσπάθησε να αναδείξει τα σημαντικότερα προβλήματα της ογκολογικής θεραπείας, προτείνοντας ρεαλιστικές 
και άμεσα βιώσιμες λύσεις οι οποίες θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. 
 
Επιπλέον, γνωρίζοντας τις αυξημένες δυσκολίες που επέφερε το lockdown και η πανδημία σε χώρους στέγασης και 
ενοικίασης, η ΕΛΛ.Ο.Κ. σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, ξεκίνησε από 
τον Ιούνιο την υλοποίηση προγράμματος φιλοξενίας ασθενών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, με την δωρεάν 
παροχή εξοπλισμένων διαμερισμάτων σε ογκολογικούς ασθενείς που έπρεπε να μεταβούν για αρκετά μεγάλο 
διάστημα στις πόλεις αυτές για θεραπεία. 
 
Έχοντας ιδιαίτερη επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί με καρκίνο και άλλες χρόνιες 
παθήσεις, η ΕΛΛΟΚ ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς απέστειλε ειδικό υπόμνημα  προς το Υπουργείο Παιδείας με 
το οποίο ζήτησε την άρση της απαγόρευσης μεταθέσεων τους, προκειμένου να διευκολυνθεί η δυνατότητα 
παραμονής τους κοντά στον τόπο κύριας κατοικίας τους και να μην επιβαρυνθεί επιπλέον η σωματική και ψυχική 
τους υγεία.  
 
Το φθινόπωρο που έρχεται η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου στοχεύει να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο στον απαιτητικό καταστατικό της ρόλο και στόχο. Η αρχή θα γίνει με την καμπάνια ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης ασθενών, φροντιστών και κοινού για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου για τον καρκίνο 
Κεφαλής & Τραχήλου. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η ΕΛΛΟΚ συμμετέχει στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία 
MakeSenseCampaign, η οποία θα διαρκέσει από τις 21-25 Σεπτεμβρίου και θα κορυφωθεί με επιστημονική 
διαδικτυακή Ημερίδα στις 22 Σεπτεμβρίου. 
 
Επιπλέον ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο την παιδικής ηλικίας και τον αιματολογικό 
καρκίνο. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου συμμετέχει με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού 
σχετικά με τους παραπάνω τύπους καρκίνου και προγραμματίζει Διαδικτυακή Επιστημονική Ημερίδα, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου, με στόχο να ενημερώσει, τα μέλη της, τους 40 συλλόγους ασθενών σε όλη 
την Ελλάδα, αλλά και το γενικό κοινό σχετικά με την «επόμενη μέρα» στην αντιμετώπιση του καρκίνου παιδικής 
ηλικίας και του αιματολογικού καρκίνου, αλλά και να αναδείξει τις δυσκολίες και τα εμπόδια που συναντούν οι 
ασθενείς και οι οικογένειές τους στις επαφές τους με τις δομές του συστήματος υγείας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια 
της 1ης φάσης της πανδημίας, του covid19, όπου οι ανάγκες ήταν αυξημένες.  
 
Σας εύχομαι μια καλή ανάγνωση και να έχετε όλοι σας μια καλή υγεία!  
 
 
Καίτη Αποστολίδου 



Εξασφάλιση στέγης για ογκολογικούς ασθενείς σε Αττική / Αχαΐα / Θεσσαλονίκη  

   

 
 

 

 
Η Δράση #ΔωρεάνΔιαμονήΓιαΘεραπεία της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου συνεχίζεται 
με επιτυχία καθώς τα αιτήματα που 
λαμβάνουμε είναι πολλά και προσπαθούμε να 
εξυπηρετήσουμε όλους τους συνανθρώπους 
μας με την παραχώρηση έτοιμων προς χρήση 
επιπλωμένων και εξοπλισμένων 
διαμερισμάτων, για τη διαμονή ασθενών με 
καρκίνο και των συνοδών τους, που πρόκειται να μεταβούν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή Πάτρα, 
προκειμένου να διενεργήσουν τις προβλεπόμενες θεραπείες και εξετάσεις για την αντιμετώπιση της 
νόσου.  
 
Η διαμονή θα είναι δωρεάν για όλους και θα αφορά κυρίως άτομα που προβλέπεται να έχουν 
περισσότερο μακροχρόνια διαμονή (δέκα και πλέον ημερών) και αντιμετωπίζουν αντικειμενικά 
προβλήματα εξασφάλισης στέγης, ενώ θα δίνεται προτεραιότητα σύμφωνα με τις ανάγκες και την 
διαθεσιμότητα. 
 
Τα διαμερίσματα, τα οποία είναι πλήρως ανακαινισμένα και επιπλωμένα (Κουζίνα ή κουζινάκι, ψυγείο, 
σαλόνι, κρεβάτι, τηλεόραση, σερβίτσιο φαγητού, μαχαιροπήρουνα), θα παραλαμβάνονται καθαρά και 
αφού έχουν υποστεί απολύμανση, ενώ οι διαμένοντες θα έχουν την πλήρη ευθύνη για την διατήρησή 
τους σε άριστη κατάσταση και θα επιβαρύνονται με τυχόν φθορές ή απώλειες που θα προκληθούν 
κατά τη διάρκεια της διαμονής τους. 
  
Οι ασθενείς και οι φροντιστές τους, θα πρέπει να φέρνουν τα δικά τους κλινοσκεπάσματα και είδη 
προσωπικής υγιεινής όπως και να μεριμνούν για την καθαριότητα των διαμερισμάτων κατά την διάρκεια 
της παραμονής τους. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα, εδώ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑ Covid-19 

Έρευνα για τις συνθήκες που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της 1ης φάσης της Πανδημίας οι ασθενείς με 

καρκίνο & οι επιβιώσαντες   

Όπως σας είχαμε ανακοινώσει και στο προηγούμενο ενημερωτικό δελτίο, η Ελληνική Ομοσπονδία 
Καρκίνου, με κύριο στόχο τον εντοπισμό των προβλημάτων και των δυσκολιών που αντιμετώπισαν οι 
ασθενείς με καρκίνο, οι επιβιώσαντες και οι οικογένειές τους, διεξήγε μία σχετική έρευνα προκειμένου 
να αναδείξει την πραγματική εικόνα των συνθηκών που συνάντησαν οι ογκολογικοί ασθενείς κατά την 
επαφή τους με τις δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας της χώρας μας και την εργασία τους, κατά τη 
διάρκεια της 1ης φάσης της πανδημίας.  
 
Οι απαντήσεις της έρευνας, θα ανακοινωθούν στην διαδικτυακή ημερίδα που θα διοργανώσουμε στα 
μέσα Οκτώβρη παράλληλα με την εκδήλωση για τα θέματα βιοηθικής που ανέκυψαν την περίοδο της 
πανδημίας σχετικά με τη νόσο του κορωναϊού και τον καρκίνο. Τα αποτελέσματα, θα αποτελέσουν τη 
βάση για τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν, ώστε να επιτύχουμε βελτίωση των συνθηκών εξασφάλισης 
της συνέχειας της ογκολογικής περίθαλψης και εξάλειψη των ανεπαρκειών που εμφανίσθηκαν κατά την 
πρώτη φάση αντιμετώπισης της πανδημίας. 
 

https://ellok.org/hospitality-intro/


 

 
 
 
 
 

Πρόγραμμα επιμόρφωσης ασθενών με καρκίνο και φροντιστών στις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας 

 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, με σταθερή προσήλωση στην αξία της 
συνεχούς επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης των ασθενών και των φροντιστών 
τους, επέλεξε και διοργάνωσε για την φετινή ημέρα επιβίωσης από τον 
Καρκίνο τη διεξαγωγή ενός προγράμματος επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες 
Πληροφορίας & Επικοινωνίας.  
 
Σχετικά με το πρόγραμμα επιμόρφωσης της ΕΛΛΟΚ στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων στις τεχνολογίες μπορείτε να δείτε τα σεμινάρια, εδώ: 
https://ellok.org/webinars-schedule/, πατώντας ξεχωριστά σε κάθε 
ενότητα/ημερομηνία. 

 
 
 
 
 
 
Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του δέρματος 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενημερωτική δράση ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Δέρματος που 
διεξήγε, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου τους καλοκαιρινούς μήνες με δημοσιεύματα στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης με αποκορύφωμα την διοργάνωση της διαδικτυακής ημερίδας με καταξιωμένους 
ομιλητές, στις 8 Ιουλίου, με τίτλο «Γνωρίζω - Προλαμβάνω - Αντιμετωπίζω τον καρκίνο του δέρματος». 
 

Με την παρουσία διακεκριμένων ομιλητών και τις 
εξαιρετικές και καλά τεκμηριωμένες παρουσιάσεις – 
ομιλίες, η ημερίδα συνέβαλε στην ανάδειξη όλων των 
κρίσιμων θεμάτων που αφορούν την προστασία του 
δέρματος από την υπεριώδη ακτινοβολία τόσο κατά 
την εργασία στο ύπαιθρο όσο και στη παραλία και την 
πόλη, θέτοντας το πλαίσιο για να αναπτυχθεί 
εποικοδομητικός διάλογος και να βγουν σημαντικά 
συμπεράσματα για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση 
του καρκίνου του δέρματος. 

Την Επιστημονική Ημερίδα παρακολούθησαν μέσω του διαδικτύου 380 συμμετέχοντες ενώ πολλοί 
περισσότεροι (+1.200) παρακολούθησαν το βίντεο της εκδήλωσης στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης της οργάνωσης μας. 
Όσοι δεν προλάβατε να παρακολουθήσετε την ημερίδα, μπορείτε να την δείτε εδώ. 

https://ellok.org/webinars-schedule/
https://ellok.org/video-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b1%cf%82/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

MAKE SENSE CAMPAIGN 21 – 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
  
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου για 4η συνεχόμενη χρονιά από τις 21 Σεπτεμβρίου έως και 25 
Σεπτεμβρίου 2020 συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εκστρατεία Ενημέρωσης #MakeSenseCampaign για τον 
Καρκίνο Κεφαλής & Τραχήλου (ΚΚ&Τ).  
 
Φέτος προτεραιότητα μας οι ασθενείς και οι επιβιώσαντες από τον καρκίνο Κεφαλής & Τραχήλου και γι’ 
αυτό τον λόγο διοργανώνουμε μια διαδικτυακή συζήτηση στις 22 Σεπτεμβρίου με τίτλο: “Είμαστε εδώ 
για σένα”, Κουβεντιάζουμε για τον Καρκίνο κεφαλής & τραχήλου.  
 
Μείνετε συντονισμένοι στα κοινωνικά μας δίκτυα για περισσότερες ανακοινώσεις. Περισσότερα για τον 
Καρκίνο Κεφαλής & Τραχήλου μπορείτε να δείτε επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα μας 

Μελλοντικές Δράσεις 

https://ellok.org/head-and-neck/


 
 
 
 

Μετά από επίσημη πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας, η ΕΛΛΟΚ συμμετέχει στο πρόγραμμα ΗΠΙΟΝΗ 2020, ως 
συνεργαζόμενος φορέας για την  πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση με θέμα: ΄΄Υγιής Αναπνοή-Πρόληψη και Διαχείριση 

των Λοιμώξεων στους Ηλικιωμένους-Η σημασία των εμβολιασμών΄΄ 
 
Το πρόγραμμα ΗΠΙΟΝΗ που έχει προγραμματιστεί να υλοποιηθεί το 
διάστημα 01 Οκτωβρίου ως 31 Δεκεμβρίου 2018, η ΕΛΛΟΚ θα 
συμμετάσχει στο πρόγραμμα, αναπτύσσοντας συγκεκριμένες 
δράσεις οι οποίες το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν να 
υλοποιούνται.  
 
Μερικές από τις δράσεις που έχουμε προτείνει είναι: Ενημερωτικό 
περιεχόμενο για τις νεοπλασίες του αναπνευστικού συστήματος στην 
επίσημη ιστοσελίδα μας, αναρτήσεις/δημοσιεύματα για την 

πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και επιβίωση από τις νεοπλασίες του αναπνευστικού συστήματος στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης της Ομοσπονδίας και των μελών της. 

 
 
 
Με μεγάλη χαρά θα θέλαμε να 
σας ενημερώσουμε σχετικά με 
την φετινή προκήρυξη για τον 
Αυθεντικό Μαραθώνιο της 
Αθήνας και τους παράλληλους 
δρόμους των 5 & 10 χιλιομέτρων, 
στους οποίους ανελλιπώς 
συμμετέχουμε τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια με την ομάδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, η οποία κάθε χρόνο μεγαλώνει και 
ισχυροποιεί την παρουσία της.  
 
Φέτος, δεδομένων των συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία, θα υπάρχουν αρκετές αλλαγές και θα είναι 
πολύ μειωμένος ο αριθμός των συμμετοχών στους αγώνες, αλλά και στις ομάδες που συμμετέχουν. 
Η ΕΛΛΟΚ για φέτος και με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, κατάφερε να εξασφαλίσει τις παρακάτω περιορισμένες θέσεις 
για το κάθε αγώνισμα: Αυθεντικός Μαραθώνιος (& δυναμικό βάδισμα)  5 άτομα / Αγώνας  10  χιλιομέτρων   10 άτομα 
Αγώνας   5   χιλιομέτρων   20 άτομα 
 
Αυτό σημαίνει ότι θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας δηλώσεων συμμετοχής και δεν θα μπορούμε να 
εγγυηθούμε τη δυνατότητα περισσότερων συμμετοχών παρά μόνο προς το τέλος της διαδικασίας, εφόσον υπάρξει 
σχετική διαθεσιμότητα από τη διοργάνωση.  
 
Υπάρχουν κάποιες διαφορές σε σχέση με πέρσι όσον αφορά τη συμμετοχή καθώς υπάρχουν μόνο πακέτα ενισχυμένα 
και πλήρη τα οποία όπως θα δείτε στην φόρμα, έχουν λίγο μεγαλύτερο κόστος συμμετοχής, ενώ δεν υπάρχουν για 
φέτος τα απλά πακέτα συμμετοχής. Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι το κόστος συμμετοχής μέσα από ομάδες (όπως η  
δική μας) είναι μικρότερο σε σχέση με το κόστος μιας μεμονωμένης εγγραφής. 
 
Διαβάστε την πολιτική ακυρώσεων της διοργάνωσης, σε περίπτωση ασθένειας από covid19 ή της ακύρωσης των 
αγώνων, όπου αναφέρεται ότι θα υπάρχει μία παρακράτηση μέρους του ποσού συμμετοχής ανάλογα με το 
αγώνισμα. 
Κλείνοντας να τονίσουμε ότι και φέτος η συμμετοχή αφιερώνεται την πλατφόρμα διαλόγου All.Can Greece, την οποία 
θα στηρίξουμε ενεργά καθώς ήδη μπαίνουμε στη δεύτερη χρονιά λειτουργίας της στη χώρα μας.  

Ηπιόνη 2020 

https://drive.google.com/file/d/1xUxMHDiVSO1uCFNM6dXSctixd9JamuS7/view
https://www.athensauthenticmarathon.gr/site/index.php/el/registration-gr/cancellations-policy-gr


 
 

Η ALL.CAN ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ ΣΤΗΝ 2η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Μετά τις επιτυχημένες δράσεις ενημέρωσης σε 
διάφορες περιοχές της χώρας (Ιωάννινα, Αθήνα, 
Τρίπολη, Κρήτη) προκειμένου να ενημερωθεί η 
επιστημονική ογκολογική κοινότητα για τους 
στόχους και τις επιδιώξεις της All.Can, και 
παράλληλα να ανιχνεύσουμε την  ύπαρξη καλών 
πρακτικών οι οποίες θα επιφέρουν θετικά 
αποτελέσματα για τους ασθενείς,  

η All.Can θα παρουσιαστεί στην 2η Νοσηλευτική Ημερίδα Ογκολογίας Κεντρικής Ελλάδος την Παρασκευή  
16 Οκτωβρίου 2020 στις 09:00 με 10.45πμ. Οι δράσεις ενημέρωσης θα συνεχισθούν και το 2020, οπότε  
και θα περάσουμε στη φάση της διαμόρφωσης των τεκμηριωμένων προτάσεων και της συμμετοχής και 
της Πολιτείας, με στόχο την εφαρμογή τους 
 
 
 
 
Μία μοναδική συνεργασία ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια και συνεχίζει μεταξύ της ΕΛΛΟΚ και της WIND  
με την οποία, όλοι οι Σύλλογοι που είναι μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου έχουν τη 
δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας σε πολύ χαμηλές τιμές 
με τα προγράμματα ΕΛΛΟΚ – WIND. 

 
Τα προγράμματα έχουν πλέον ανανεωθεί για να προσφέρουν περισσότερο 
internet (δεδομένα), σύμφωνα με τις δικές επιθυμίες. Έχουμε στη διάθεσή 
σας τα νέα τηλέφωνα επικοινωνίας στα οποία μπορείτε να ζητήσετε 
πληροφορίες από την υπεύθυνη του προγράμματος, καθώς αυτό δεν 
διατίθεται από το δίκτυο καταστημάτων της WIND και να προχωρήσετε σε 
νέες συνδέσεις. 
 
ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:                                          
Υπεύθυνη : Ευτυχία Θεοδωρίδου 
Τηλ. : 6936957947 / 2314 012 624 
Email: e_theodoridou@hotmail.com 
 
Να τονίσουμε ότι η συμφωνία αφορά και όλα τα μέλη των Συλλόγων σας,  
(τους ασθενείς, τις οικογένειές τους, τους εθελοντές, τους εργαζόμενους, τους φροντιστές και όλα τα 
μέλη των συλλόγων ασθενών με καρκίνο που είναι μέλη της ΕΛΛΟΚ), ώστε να μπορούν να αποκτήσουν 
πολύ οικονομικά προγράμματα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, με εγγυημένη χαμηλή τιμή, ακόμη και 
μετά τη λήξη του συμβολαίου. Εκτός αυτού υπάρχει και ποσό επιδότησης, για όλους όσους κάνουν χρήση 
των προγραμμάτων. 
 
Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα νέα προγράμματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γιώργο 
Καπετανάκη (τηλ. 6944608385 email : George.kapetanakis@ellok.org) ή την κα Ελίνα Αλεξοπούλου (τηλ. 
210 7710335 email : office@ellok.org) 

Να θυμάμαι… 

mailto:George.kapetanakis@ellok.org
mailto:office@ellok.org


 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ Η/ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ 
ΠΑΘΗΣΕΙΣ 
Η ΕΛΛΟΚ απέστειλε στις 20 Αυγούστου επιστολή, υπόμνημα άρσης στην 
Υπουργό Παιδείας, κα. Νίκη Κεραμέως, που αφορά την νέα νομοθεσία 
για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς, η οποία τους υποχρεώνει 
χωρίς διάκριση να υπηρετήσουν υποχρεωτικά για δύο χρόνια στην 
οργανική τους θέση και χωρίς καμία δυνατότητα απόσπασης ή 
μετάθεσης. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί πολύ μεγάλες δυσκολίες και 

επιβαρύνει σημαντικά τους εκπαιδευτικούς με χρόνιες παθήσεις, ανάμεσά τους και τους ογκολογικούς ασθενείς και 
η αλλαγή της κρίνεται κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη. 
Η πρόβλεψη της ισχύουσας νομοθεσίας, έχει ως αποτέλεσμα οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί με χρόνιες παθήσεις 
και μεταξύ αυτών και οι ασθενείς με καρκίνο, να είναι υποχρεωμένοι να μεταβούν για δύο ολόκληρα έτη σε τόπο 
εργασίας μακριά από τους φροντιστές τους, τους γιατρούς τους και τις μονάδες υγείας τους, δεδομένο που τους 
επιφέρει ιδιαίτερη ανασφάλεια και πιθανότατα επιβάρυνση της ψυχικής και σωματικής υγείας τους. 
Για το λόγο αυτό η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου και τα σαράντα ένα μέλη-σύλλογοί της σε όλη την Ελλάδα 
αιτούνται να μην είναι υποχρεωτική η διετής υπηρεσία στην οργανική θέση χωρίς καμία δυνατότητα μετάθεσης για 
όλες τις κατηγορίες των εκπαιδευτικών με αναπηρία και πιο συγκεκριμένα για περιπτώσεις εκπαιδευτικών, που οι 
ίδιοι ή οι σύζυγοί τους πάσχουν από λευχαιμία, καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, 
ενώ υποστηρίζει και το αντίστοιχο πρόσφατο αίτημα των εκπαιδευτικών ΑμεΑ, εκπαιδευτικών με χρόνιες παθήσεις 
και των εκ παιδευτικών με παιδιά ΑμεΑ προς το Συνήγορο του Πολίτη. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ & ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ απέστειλε επιστολή υποστήριξης για την ανέγερση κτιρίου Γονιδιακών 
και Κυτταρικών Θεραπειών της Αιματολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Γεώργιος Παπανικολάου», στον 
Πρωθυπουργό κ. Κυριακό Μητσοτάκη, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και σε Βουλευτές της 
Μακεδονίας τονίζοντας την αναγκαιότητα ανέγερσης καθώς θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξή του ως 
κέντρου αναφοράς και αριστείας για τον αιματολογικό καρκίνο σε διεθνές επίπεδο. 
 
Η Αιματολογική Κλινική του Νοσοκομείου Παπανικολάου και οι Μονάδες της, υπό τη διεύθυνση του κου Αχιλλέα 
Αναγνωστόπουλου και την συνεργασία διακεκριμένων ιατρών και ερευνητών, αποτελεί, παρά τις ανάγκες ενίσχυσης 
και υποστήριξης σε υλικοτεχνική υποδομή και προσωπικό, μία από τις καλύτερες μονάδες μεταμόσχευσης μυελού 
των οστών, πανευρωπαϊκά και με έργο διεθνώς αναγνωρισμένο. Αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη της 
Θεσσαλονίκης, την περιφέρεια Μακεδονίας και τη χώρα μας, αλλά και για τις γειτονικές χώρες, με την παροχή νέων 
καινοτόμων θεραπειών για τις οποίες η συγκεκριμένη Μονάδα έχει διαπιστευτεί, μεταξύ των οποίων είναι και η νέα 
κυτταρική θεραπεία με CAR-T λεμφοκύτταρα. 
 
Η στέγαση του Κέντρου Γονιδιακών-Κυτταρικών Θεραπειών  
σε ένα δικό του κτίριο, για την ανέγερση του οποίου υπάρχει  
ήδη προμελέτη, εντός του περιβάλλοντα χώρου του  
Νοσοκομείου «Παπανικολάου», θα συμβάλλει αποφασιστικά  
στην αποτελεσματική, ποσοτική και ποιοτική βελτίωση  
των παρεχόμενων θεραπειών, την κάλυψη των αναγκών  
νοσηλείας μεταμοσχευμένων ασθενών, ενώ θα υποστηρίξει  
και θα προωθήσει την παροχή νέων καινοτόμων θεραπειών  
και την ανάπτυξη των εξειδικευμένων εργαστηρίων της, τα οποία την έχουν ήδη καταστήσει ως σημείο αναφοράς. 

ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 



 

 
 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
 

 
1. ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ 

 
Η κρίση που προκλήθηκε εξαιτίας της πανδημίας του COVID-
19 ενέπνευσε τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο 
Μαστού «Άλμα Ζωής» να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να 
διοργανώσουν το Race for the Cure® με έναν διαφορετικό 
τρόπο. 
 
Το Άλμα Ζωής μας προτρέπει: “Σε οποιοδήποτε μέρος του 
κόσμου και αν είσαι, πάρε μέρος, ενίσχυσε τον σκοπό του 
Race for the Cure® και τα προγράμματα του «Άλμα Ζωής», 
τρέξε τον δικό σου αγώνα Race for the Cure®. Μοιράσου την 
εμπειρία σου στα social media και γίνε μέρος του 
μεγαλύτερου αθλητικού event για τον καρκίνο του μαστού ! 
#RFTC2020” 

           
           Δείτε πως μπορείτε να συμμετάσχετε  

 
2. ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Φέτος και για πρώτη φορά, το Sail for Pink goes Online.. 
 

Μετά από 7 επιτυχημένες χρονιές το Sail for Pink συνεχίζει 
να μεταδίδει το μήνυμα πως ο καρκίνος του μαστού μπορεί 
να νικηθεί αν διαγνωστεί έγκαιρα. Η εκστρατεία του Sail for 
Pink πραγματοποιείται με σκοπό την απομυθοποίηση του 
καρκίνου του μαστού, τη διάδοση της αξίας της έγκαιρης 
διάγνωσης και πρόληψης καθώς και την ενημέρωση όσο το 
δυνατόν περισσότερου κόσμου για τη μάχη ενάντια στον 
Καρκίνο του Μαστού. 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου – μήνα αφιερωμένο 
στην ενημέρωση και την πρόληψη του Καρκίνου του 
Μαστού – το Άλμα Ζωής Θεσσαλονίκης μας προσκαλεί να 
συμμετέχουμε οπουδήποτε κι εάν βρισκόμαστε. 
 
Μάθετε περισσότερα πως μπορείτε να συμμετάσχετε.  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.raceforthecure.eu/el/Participate/Info
https://almazoisthes.gr/sail-for-pink-new/?fbclid=IwAR1-x7QFvC1yE3w4b3y_u4jeZtO2m4DSnCVVdbaS6yr5xUlT09w31KqlRd4


 
 
 
 
 
 
3. ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 

Pink the City - Pink the Web 
 

Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» του Ν. Αχαΐας, 
φέτος μας δίνει το μήνυμα: Μένουμε ΜΑΖΙ . . . Νικάμε στη ΖΩΗ! 
 
Η εκδήλωση – θεσμός για την Πάτρα και την Δυτική Ελλάδα, με στόχο 
την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, επιστρέφει για 8η 
συνεχή χρονιά, παρά τις αντίξοες συνθήκες. Το Pink the City 2020 

βρίσκεται προ των πυλών … του διαδικτύου, αυτή την φορά. Σεβόμενες 
τον συνάνθρωπο και με στόχο να διασφαλίσουν την προστασία της 

δημόσιας υγείας, διοργανώνουν τον φετινό περίπατο με εναλλακτικό τρόπο, 
κρατώντας τις αποστάσεις και τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας. 

 
Χαρακτηριστικά, το Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας αναφέρει: “Κάθε χρόνο, βάφουμε την 
Πάτρα «ροζ», με τον συμβολικό μας περίπατο και τα χαρακτηριστικά pink t-shirt που 
κατακλύζουν την πόλη κατά χιλιάδες, την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Φέτος, 

στόχος μας είναι να βάψουμε ροζ το διαδίκτυο, μέσα από διαδικτυακά events και δράσεις, που θα 
μεταδίδονται κάθε Κυριακή του Οκτώβρη από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Συλλόγου μας”. 
 
Μάθετε περισσότερα πως μπορείτε να συμμετάσχετε. 
 
 

https://pinkthecity.gr/

