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Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου σας 

εύχομαι θερμά καλή και δημιουργική χρονιά, με υγεία! 

Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για μένα, διότι είναι το 

τελευταίο που υπογράφω ως Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου. Στις 5 

Φεβρουαρίου έχουμε εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και 

Εξελεγκτικής Επιτροπής στις οποίες, όπως γνωρίζετε, δεν θα είμαι υποψήφια. 

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά, από καρδιάς, καθένα και καθεμιά σας για τη γόνιμη 

συνεργασία μας, την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη που είχα από όλους σας, τα 10 

χρόνια που πέρασαν από το μακρινό καλοκαίρι του 2013, όταν ξεκινήσαμε, μια μικρή 

ομάδα εκπροσώπων των ιδρυτικών μελών, να συζητούμε για το πώς θα χτίσουμε μια 

ισχυρή Ομοσπονδία Καρκίνου στη χώρα μας. 

Φέτος λοιπόν, στο 7ο Ετήσιο Συνέδριο μας, πέραν της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του 

Καρκίνου και όλων των άλλων σημαντικών που θα συζητήσουμε, θα έχουμε την 

ευκαιρία όλοι μαζί, να ευχηθούμε η ΕΛΛΟΚ να συμπληρώσει και να γιορτάσει πολλές 

δεκαετίες ακόμη. Για να γίνει η ευχή πραγματικότητα, χρειάζεται να έχει η ΕΛΛΟΚ όχι 

μόνο ισχυρό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διαθέτει γνώσεις, εμπειρία, χρόνο, 

υπομονή και επιμονή για να είναι η φωνή των ασθενών με καρκίνο στη χώρα μας, 

αλλά και την εμπιστοσύνη και συστράτευση όλων των μελών και των φίλων της, για 

την επίτευξη της αποστολής της. Παρόλο που το Καταστατικό μας δεν προβλέπει 

ρόλο για τον προηγούμενο Πρόεδρο,  θα είμαι κοντά στο νέο Δ.Σ. και ευχαρίστως θα 

το υποστηρίξω, σε ό,τι μου ζητηθεί. 

Το 7ο Ετήσιο Συνέδριό μας, όπως κάθε χρόνο, θα διεξαχθεί στις 3-5 Φεβρουαρίου 

στην Αθήνα, για να τιμήσουμε την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου στις 4 

Φεβρουαρίου.  Ο τίτλος του Συνεδρίου μας φέτος είναι “O άνθρωπος στο επίκεντρο” 

και φιλοδοξεί να αναδείξει την ανάγκη να δοθεί έμφαση όχι μόνον στις ιατρικές 

ανάγκες του ασθενή με καρκίνο, αλλά εξίσου στην ψυχοκοινωνική στήριξη του ίδιου 

και της οικογένειάς του, καθώς και την ιδιαίτερα σημαντική γι’αυτόν υποστήριξη για 

την κοινωνική επανένταξη κατά την επιβίωση από τον καρκίνο.  
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Εξάλλου αυτός είναι και ο συμβολισμός του νέου λογοτύπου που επιλέξαμε, το οποίο 

παρουσιάσαμε στις αρχές του έτους. Η ΕΛΛΟΚ στέκεται δίπλα στον ασθενή-άνθρωπο 

με ενσυναίσθηση για τις αγωνίες και τις ανάγκες του, διεκδικώντας ισότιμη 

πρόσβαση στη βέλτιστη θεραπεία και φροντίδα, αλλά και ποιότητα ζωής κατά τη 

διάρκεια και μετά τη θεραπεία. 

Το δίμηνο που πέρασε, αναπτύξαμε πλούσια δράση με τη διοργάνωση 

επιστημονικών ημερίδων και εκστρατειών που στόχο είχαν την ενημέρωση των 

μελών μας και του ευρέως κοινού για θέματα πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και 

αντιμετώπισης διαφορετικών μορφών καρκίνου και υποστηρίξαμε τη διεξαγωγή μίας 

έρευνας για την ποιότητα ζωής των ασθενών, τα αποτελέσματα της οποίας θα 

παρουσιαστούν στο  Συνέδριό μας. 

Σας ευχαριστώ και πάλι από καρδιάς για την εμπιστοσύνη, τη στήριξη και την αγάπη 

με την οποία  περιβάλλατε εμένα και το απερχόμενο Δ.Σ. τα πρώτα χρόνια της ΕΛΛΟΚ 

και σας περιμένω όλους και όλες στο φετινό Συνέδριο. 

Καίτη Αποστολίδου 

Πρόεδρος 
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7ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

 

Το 7ο Ετήσιο Συνέδριο της ΕΛΛΟΚ, με τίτλο “Ο άνθρωπος στο επίκεντρο”, θα 

πραγματοποιηθεί στις 3-5 Φεβρουαρίου 2023 στο ξενοδοχείο Wyndham Grand 

Athens στην Αθήνα. 

Η ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου έχει, όπως κάθε χρόνο, ως σημείο 

αναφοράς την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου στις 4 Φεβρουαρίου, η οποία 

παρέχει την ευκαιρία ευρύτερης ανάδειξης και συζήτησης όλων των σημαντικών 

θεμάτων που απασχολούν τους ασθενείς με καρκίνο. 

Μεταξύ αυτών, το Συνέδριο εστιάζει στην ποιότητα της ογκολογικής περίθαλψης, την 

αξία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, την ειδική μέριμνα και φροντίδα που 

απαιτείται για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, τη συμβολή της τεχνητής 

νοημοσύνης στην αντιμετώπιση του καρκίνου, την ανάγκη για ουσιαστική επένδυση 

στην καινοτομία και την έρευνα, αλλά και τη θεραπευτική επίδραση της τέχνης στους 

ασθενείς με καρκίνο. 

Επιπλέον, το Συνέδριο θα εξετάσει τις προκλήσεις στην εφαρμογή των πολιτικών 

υγείας για τον καρκίνο, με αφετηρία τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών, 

την κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο, τη λειτουργία του Εθνικού 

Ινστιτούτου Νεοπλασιών, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των μοναδικών 

ευκαιριών που προσφέρουν το Ευρωπαϊκό Σχέδιο κατά του Καρκίνου και η Αποστολή 

Καρκίνος. 

Το 7o Ετήσιο Συνέδριο της ΕΛΛΟΚ εντάσσεται στο πλαίσιο της τριετούς (2021-2024) 

Εκστρατείας της Διεθνούς Ένωσης για τον Έλεγχο του Καρκίνου (U.I.C.C), με κεντρικό 

σύνθημα το #CloseTheCareGap (“Κλείνοντας τα κενά της ογκολογικής 

περίθαλψης”). 
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ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΟΚ  

Η 7η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΛΟΚ θα διεξαχθεί στις 5 Φεβρουαρίου 

2023 και ώρα 12:00 στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens στην Αθήνα. Αυτή τη 

χρονιά η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τη διεξαγωγή 

αρχαιρεσιών για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Καρκίνου. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη Γενική 

Συνέλευση εδώ. 

 

ΝΕΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου ξεκίνησε τη νέα χρονιά παρουσιάζοντας τη νέα 

οπτική της ταυτότητα. Το νέο λογότυπο συμβολίζει τη βασική αποστολή της ΕΛΛΟΚ, 

που θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. 

Πιστή στο όραμά της για μία ισότιμη, ολοκληρωμένη, έγκαιρη και οικονομικά 

προσιτή φροντίδα για όλους τους ασθενείς με καρκίνο, μέσα από την άριστη 

διάγνωση, θεραπεία, ψυχο-κοινωνική υποστήριξη και αποκατάσταση, η ΕΛΛΟΚ 

μεταβαίνει σε μία νέα φάση και συμβαδίζει με τις σύγχρονες εξελίξεις. 

Αναπτύσσεται, θέτει νέους στόχους, δημιουργεί νέες προοπτικές. 

Από το 2015 που ιδρύθηκε, σήμερα η ΕΛΛΟΚ έχει φτάσει να αριθμεί 40 οργανώσεις-

μέλη από όλη την Ελλάδα, λειτουργώντας ως το επίσημο δευτεροβάθμιο όργανο 

εκπροσώπησης των οργανώσεων ογκολογικών ασθενών. Συνηγορεί για τις πολιτικές 

για τον καρκίνο, συνεργάζεται με την επιστημονική ογκολογική κοινότητα και τα 

μεγαλύτερα ερευνητικά ινστιτούτα της χώρας μας, υποστηρίζει τους ογκολογικούς 

ασθενείς, συνεισφέρει στην ανάπτυξη των συλλόγων-μελών της και συμμετέχει σε 

ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας. 

Με την αλλαγή του λογότυπου ξεκινά μία νέα εποχή για την ΕΛΛΟΚ. Η μετάβαση από 

το παλιό λογότυπο στο νέο, από το κύτταρο στον άνθρωπο, σηματοδοτεί μία νέα 

θεώρηση που εστιάζει στην ανθρώπινη οντότητα και την κοινωνική της υπόσταση, 

αναδεικνύοντας την ολιστική προσέγγιση, ως προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των 

σύγχρονων προκλήσεων στην ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα. 

Συνεχίζουμε με μεγαλύτερη σοφία, περισσότερη δύναμη, βαθύτερη γνώση και 

σταθερή επιμονή. Με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. 
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ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο στο Πάγκρεας 

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, μέλος του Παγκόσμιου Συνασπισμού για τον 

Παγκρεατικό Καρκίνο (World Pancreatic Cancer Coalition), πήρε μέρος στην 

παγκόσμια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του 

παγκρέατος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Παγκρεατικού Καρκίνου, στις 17 

Νοεμβρίου. 

Η εκστρατεία, με τίτλο “ήρθε η ώρα | μάθε για τον καρκίνο στο πάγκρεας”, είχε στόχο 

να αυξήσει την πληροφόρηση για τους παράγοντες κινδύνου, τη συχνότητα 

εμφάνισης και τα κύρια συμπτώματα του καρκίνου στο πάγκρεας. Στο πλαίσιο αυτό 

η ΕΛΛΟΚ δημοσίευσε ενημερωτικό υλικό σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου και 

τα συχνότερα συμπτώματα, το οποίο κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

και την επίσημη ιστοσελίδα της. Επίσης, η ΕΛΛΟΚ δημιούργησε έναν οδηγό 

δημοσιότητας για τους Συλλόγους – μέλη της, με βάση τον οποίο οι τελευταίοι είχαν 

τη δυνατότητα να διοργανώσουν δράσεις ενημέρωσης για τον καρκίνο του 

παγκρέατος στην τοπική κοινωνία. 

Δείτε περισσότερα για την εκστρατεία για τον καρκίνο στο πάγκρεας εδώ. 
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Εκστρατεία ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης  

για τον καρκίνο του προστάτη 

 

Τον Δεκέμβριο η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου υλοποίησε εκστρατεία ενημέρωσης 

και ευαισθητοποίησης με τίτλο “προστάτης χωρίς στίγμα”, με στόχο να αυξήσει την 

πληροφόρηση για τον καρκίνο του προστάτη και τους τρόπους πρόληψής του, καθώς 

και να περιορίσει το κοινωνικό στίγμα που περιβάλλει την ασθένεια. 

Με κεντρικό μήνυμα “Μιλάμε για το πρόβλημά μας! Δεν μένουμε μόνοι!”, η 

εκστρατεία ενημέρωσε το ευρύ κοινό για τον καρκίνο του προστάτη, την αξία της 

πρόληψης και του προσυμπτωματικού ελέγχου, ιδιαίτερα για τους άντρες ηλικίας 50 

ετών και άνω, και τόνισε τη σημασία της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για τους 

ασθενείς. 

Η εκστρατεία “προστάτης χωρίς στίγμα”, που ήταν σε εξέλιξη όλο τον Δεκέμβριο, 

περιλάμβανε ένα κεντρικό infographic με πληροφορίες για τη νόσο και ένα podcast 

που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της σειράς podcast της ΕΛΛΟΚ, με τίτλο “Ο 

ελέφαντας στο δωμάτιο”.  Το podcast είναι διαθέσιμο εδώ: Επεισόδιο #3: Προστάτης 

χωρίς στίγμα. 

Περισσότερες πληροφορίες για την εκστρατεία μπορείτε να βρείτε εδώ. 
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ALL.CAN GREECE – ΔΡΑΣΕΙΣ 

“Οι ασθενείς στην πρώτη γραμμή της έρευνας για τον καρκίνο” 

Ημερίδα της All.Can Greece 

 

Η All.Can Greece, μέλος της All.Can International, διοργάνωσε επιστημονική ημερίδα 

με τίτλο “Οι ασθενείς στην πρώτη γραμμή της έρευνας για τον καρκίνο”, η οποία 

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου. 

Η ημερίδα ήταν αφιερωμένη στη σημασία της ενεργής συμμετοχής των ογκολογικών 

ασθενών σε όλα τα στάδια των επιστημονικών ερευνών για τον καρκίνο. Εστίασε στα 

οφέλη της συμμετοχής των ασθενών στην έρευνα, τόσο για τους ίδιους τους ασθενείς 

όσο και για τους ερευνητές. 

Μέσα από της εισηγήσεις της ημερίδας αναδείχθηκε η ανάγκη διεπιστημονικής 

προσέγγισης στην έρευνα για τον καρκίνο. Οι ασθενείς μπορούν να 

συνδιαμορφώνουν τα ερωτήματα των ερευνών και να συνεισφέρουν καθ’όλη τη 

διάρκεια διεξαγωγής των ερευνητικών έργων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική συμμετοχή τους ωστόσο, αποτελεί 

η βέλτιστη δυνατή επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ ασθενών και ερευνητών, 

προκειμένου να διαπιστώνεται κατά πόσο τα αντικείμενα των ερευνών είναι 

πράγματι σημαντικά για τους ίδιους τους ασθενείς. 

Τα video με τις εισηγήσεις της επιστημονικής ημερίδας “Οι ασθενείς στην πρώτη 

γραμμή της έρευνας για τον καρκίνο” είναι διαθέσιμα εδώ. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ο Νοέμβριος ήταν για την ΕΛΛΟΚ μήνας για νέα ξεκινήματα, καθώς στη διάρκειά του 

συμμετείχε στις εναρκτήριες συναντήσεις δύο μεγάλων ευρωπαϊκών ερευνητικών 

προγραμμάτων. 

Στις 14-15 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση (kick-off meeting) 

της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης JANE (Joint Action on Networks of Expertise) στο 

Μιλάνο. Η JANE είναι Κοινή Δράση των Κρατών Μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

με απώτερο στόχο τον σχεδιασμό Δικτύων Εμπειρογνωμοσύνης για όλες τις μορφές 

πρόληψης του καρκίνου (πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή). 

Επιπλέον, στις 24-25 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση (kick-

off meeting) του έργου Can.Heal στις Βρυξέλλες. Το έργο Can.Heal έχει δύο 

διακριτούς πυλώνες:  

o Τον πυλώνα “Διαγνωστικά μέσα και θεραπεία για όλους για τον καρκίνο”, ο 
οποίος θα μελετήσει την εφαρμογή της τεχνολογίας αλληλούχισης νέας 
γενιάς (NGS) στην κλινική πράξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

o Τον πυλώνα “Γενομική στην Δημόσια Υγεία”, στο πλαίσιο του οποίου θα 
επιχειρηθεί η εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου σε υγιή πληθυσμό 
με προηγμένες τεχνικές ανάλυσης κινδύνου και την χρήση γενετικής 
τηλεσυμβουλευτικής. 

Με τη συμμετοχή της στα προγράμματα αυτά, σε εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου 

για την Καταπολέμηση του Καρκίνου, η ΕΛΛΟΚ θα αποκτήσει σημαντικές γνώσεις σε 

τομείς αιχμής της ογκολογίας και θα συμβάλει στην ενσωμάτωση των απόψεων των 

ασθενών στη διαμόρφωση της παροχής ογκολογικής περίθαλψης στην Ευρώπη μετά 

το 2030. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

Η Καίτη Αποστολίδου, Πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ 

συμμετείχε ως ομιλήτρια στο 7ο Συνέδριο 

Ογκολογίας που διοργάνωσε η εταιρεία 

Boussias, με τίτλο “Η ποιότητα ζωής των 

ασθενών με καρκίνο”, στην Αθήνα, στις 1-2 

Νοεμβρίου 2022. Το θέμα της ποιότητας ζωής 

των ασθενών  είναι βασική θεματική του 

Ευρωπαϊκού Σχεδίου για τον Καρκίνο, και ήταν 

ευκαιρία να ακουστεί το τι χρειάζεται να γίνει 

στη χώρα μας στον τομέα αυτό. 

Επιπλέον, η Καίτη Αποστολίδου, Πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ, ήταν προσκεκλημένη ως 

ομιλήτρια στο 3ο Forum Καινοτομίας 2022 που διοργάνωσε το Ελληνογερμανικό 

Επιμελητήριο στη 2η Ψηφιακή Εκδήλωση της Boehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε., με 

θέμα “e-patients: Η δυναμική της νέας γενιάς ασθενών”. 

 

 

Η Μαρία Θεοδωρίδου, μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΛΟΚ, 

συντόνισε στρογγυλό τραπέζι με θέμα “Ο τεχνολογικός 

μετασχηματισμός της υγείας και η άσκηση της 

Ιατρικής”, στο Συνέδριο Κλινικής και Μεταφραστικής 

Ογκολογίας, που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στις 

17-20 Νοεμβρίου.  

Επιπλέον, στο ίδιο Συνέδριο συμμετείχε στο παράλληλο 

πρόγραμμα, στην Ημερίδα της Νοσηλευτικής 

Ογκολογίας ως συντονίστρια στην ενότητα “Ποιότητα 

Ζωής των Ασθενών με Καρκίνο: Μία διατομεακή 

προσέγγιση - All.Can Greece”. 
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Η Ελένη Ντελιοπούλου, μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΛΟΚ, 

συμμετείχε ως Προεδρείο στην 3η Διημερίδα Εντατικής 

& Παρηγορικής Φροντίδας με τίτλο “Όταν η Εντατική 

Συνάντησε τον Πόνο”, που διοργάνωσε η  Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας & Ιατρείο Πόνου Α.Ν.Θ. Θεαγένειο 

στις 9-11 Δεκεμβρίου 2022 στη Θεσσαλονίκη. 

 

 

Ο Γιώργος Καπετανάκης, Γραμματέας του Δ.Σ. της ΕΛΛΟΚ, πήρε μέρος στην ενότητα 

“Αξιολόγηση και τιμολόγηση των βιοδεικτών: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής”, 

του Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2022, που 

πραγματοποιήθηκε στις 13-15 Δεκεμβρίου στην Αθήνα. 
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