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Ανακοίνωση  
 

 
Το Κέντρο για την Υποστήριξη, την Εκπαίδευση και την Έρευνα στην Ψυχοκοινωνική 
Ογκολογία (ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο.) της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας στο πλαίσιο του 
έργου "Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Εφήβων και Νέων στην 
Νεοπλασματική Ασθένεια" θα λειτουργήσει ομάδα κλινικής εποπτείας για 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς 
λειτουργούς, επισκέπτες υγείας κτλ) που εργάζονται με ασθενείς που πάσχουν από 
καρκίνο. 
 
 Πρόκειται για μια ομάδα περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων και θα 
πραγματοποιείται δύο φορές το μήνα.  
 
Η επιλογή των συμμετεχόντων γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιογραφικού του 
ενδιαφερόμενου που αφορούν την κλινική του εργασία με ογκολογικούς ασθενείς. 
 
Η ομαδα θα λειτουργήσει υπό την ευθύνη των κλινικών ψυχολόγων  Γιάννη Ντίνου 
και  Εύης Ντάλη.  
 
Η πρώτη συνάντηση θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 15.00 στα γραφεία 
του ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο. (Τσόχα 18-20, 3ος όροφος, Αμπελόκηποι-μετρό Αμπελόκηποι).  
 
Διάρκεια κάθε συνάντησης 1ώρα και μισή. 
 
Δηλώσεις συμμετοχής: 
 keyeepso@cancerhellas.org  η τηλεφωνικά: 210 3826600 (καθημερινά 10-15),  
 
 
Η συμμετοχή είναι δωρεάν 
 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
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Το έργο Μονάδα Ψυχοκοινωννικής Υποστήριξης Εφήβων και Νέων στην 

Νεοπλασματική Ασθένεια  υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active 

citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Κέντρο για την Υποστηριξη, την Εκπαίδευση 

και την Έρευνα στην Ψυχοκοινωνική Ογκολογία της Ελληνικής Αντικαρκινικής 

Εταιρείας. 

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την 

Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού 

μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, 

γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την 

ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου 

της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής 

των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη 

διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα 

έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. 
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