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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η    18 Φεβρουαρίου                                                      2 0 2 2

10:00-10:30       Προσέλευση - Εγγραφές

10:30-12:00       Γυναικολογικός καρκίνος 
Προεδρείο: Γ. Αραβαντινός, Ζ. Σαριδάκη

10:30-11:00       Καρκίνος ωοθηκών: πως φαίνεται να έχει διαμορφωθεί 
ο θεραπευτικός αλγόριθμος με τα νεότερα δεδομένα.                     Β. Μπάλα

11:00-11:30       Καρκίνος ενδομητρίου: πως φαίνεται να έχει διαμορφωθεί 
                            ο θεραπευτικός αλγόριθμος με τα νεότερα δεδομένα.       Ουρ. Παναγιώτου
11:30-12:00       Καρκίνος τραχήλου μήτρας: πως φαίνεται να έχει 
                            διαμορφωθεί ο θεραπευτικός αλγόριθμος με τα νεότερα 
                            δεδομένα.                                                                                              Μ. Σκόνδρα

12:00-12:30       Γονιδιακή στόχευση
                            Προεδρείο: Γ. Κουμάκης, Γ. Νασιούλας

                            Ποιος ο ρόλος των γενετικών υπογραφών στις 
                            θεραπευτικές αποφάσεις;                                                              Δ. Τιμπλαλέξη

12:30-13:00       Διάλειμμα καφέ 

13:00-14:30       Καρκίνος πεπτικού συστήματος 
                            Προεδρείο: Α. Μπούτης, Χ. Πανόπουλος 

13:00-13:30       Πως αλλάζει η θεραπευτική στρατηγική μας στον 
                            καρκίνο ανώτερου πεπτικού με τη συμβολή της 
                            ανοσοθεραπείας.                                                                              Γ. Παπαξοΐνης
13:30-14:00       Καρκίνος παχέος εντέρου: νεότερες θεραπευτικές 
                            επιλογές στην επικουρική χημειοθεραπεία.                                 Α. Καντζιούρα
14:00-14:30       Μεταστατικός καρκίνος παχέος εντέρου: πως 
                            διαμορφώνεται το θεραπευτικό πεδίο με βάση 
                            το μοριακό προφίλ MSI-high,Her2+, BRAF+.                            Μ. Μητσογιάννη

14:30-15:30       Μεσημβρινή διακοπή

15:30-17:30       Καρκίνος γαστρεντερικού
    Προεδρείο: Π. Παπακώστας, Α. Τζοβάρας 

15:30-16:00       Καρκίνος στομάχου και γαστροοισοφαγικής γωνίας: 
                            νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις και πως διαμορφώνεται 
                            το πεδίο με την είσοδο της ανοσοθεραπείας.                             Α. Φωταρέλλη
                                                                                                                sponsored by

16:00-16:30       ΗΚΚ: νεότερα δεδομένα θεραπείας στην 1η και 2η γραμμή.              Ι. Αλάφης
16:30-17:00       Καρκίνος παγκρέατος: ποιος ο ρόλος της νεοεπικουρικής
                            χημειοθεραπείας;                                                                          Μ. Γιαννακάκου
17:00-17:30       Καρκίνος παγκρέατος: νεότερες αναδυόμενες θεραπείες 
                            στη μεταστατική νόσο.                                                                           Φ. Τζούδας
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17:30-18:00       Διάλειμμα καφέ 

18:00-20:00       Ανοσοθεραπεία - Μοριακή στόχευση σε συμπαγείς 
                            όγκους
                            Προεδρείο: Ε. Γκόγκα, Δ. Μπαφαλούκος

18:00-18:30       Καρκίνος κεφαλής και τραχήλου: πως έχει αλλάξει ο 
                            θεραπευτικός αλγόριθμος.                                                    Π. Οικονομοπούλου                         
18:30-19:00     Κακόηθες μελάνωμα υψηλού κινδύνου με LN(-): πως 
                            έχει αλλάξει ο θεραπευτικός αλγόριθμος.                                   A. Λασκαράκης                          
19:00-19:30      Νεότερη αντιμετώπιση RAS wild-type ΒRAF mutated 
                            μεταστατικού κολοορθικού καρκίνου.                                                    Ι. Μπίνας
19:30-20:00       Κακόηθες μελάνωμα τοπικά εκτεταμένο-μεταστατικό: 
                            πως έχει αλλάξει ο θεραπευτικός αλγόριθμος.                                   Στ. Γκούρα

20:00-20:45       Εναρκτήρια τελετή
                            Προεδρείο: Ε. Ρες, Α. Αρδαβάνης

20:00-20:15       Χαιρετισμοί 

20:15-20:45       Η ιατρική εγγραµµατοσύνη των Ελλήνων.                              Β. Μπαρμπούνης

Σ Α Β Β Α Τ Ο         19 Φεβρουαρίου                                                      2 0 2 2

09:00-11:00       Καρκίνος μαστού
                            Προεδρείο: Α. Αλεξόπουλος, Β. Μπαρμπούνης, Μ. Νικολάου  

09:00-09:30       Προεγχειρητική θεραπεία σε ασθενείς με HER2 θετική 
                            και HER2 αρνητική, ορμονοθετική νόσο.                                          Μ. Θεοχάρη
09:30-10:00       Προεγχειρητική θεραπεία σε ασθενείς με τριπλά 
                            αρνητική νόσο.                                                                                Ε.Ι. Περδικούρη
10:00-10:30       Νεότερα δεδομένα στο πρώιμο στάδιο του TNBC.                Α. Χριστοπούλου
10:30-11:00       Νεότερα δεδομένα στην πρώιμη ορμονοθετική, 
                            υψηλού κινδύνου και HER2(-) νόσο.                                                       Ε. Γαλάνη
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11:00-12:30       Μεταστατικός καρκίνος μαστού
                            Προεδρείο: Μ. Δεμίρη, Α. Κουμαριανού

11:00-11:30       Νεότερα δεδομένα θεραπείας στη HER2 (-) 
                            μεταστατική νόσο.                                                                  Κ. Πλοιαρχοπούλου
11:30-12:00       Νεότερα δεδομένα θεραπείας στη HER2 (+) 
                            μεταστατική νόσο.                                                                    Ευ. Μοιρογιώργου
12:00-12:30       Νεότερα δεδομένα θεραπείας στο μεταστατικό 
                            στάδιο του TNBC.                                                                       Σ. Σταματοπούλου

12:30-13:00       Διάλειμμα καφέ

13:00-15:00       Καρκίνος ουροποιητικού              
                            Προεδρείο: Μ. Καραμούζης, Δ. Πεκτασίδης

13:00-13:30       Καρκίνος προστάτη: πως έχει αλλάξει το πεδίο στο 
                            μεταστατικό ορμονοευαίσθητο και μη μεταστατικό 
                            ευνουχοάντοχο;                                                                                            Δ. Νάση
13:30-14:00       Καρκίνος ουροδόχου κύστεως: πως αλλάζει το πεδίο 
                            με τα νεότερα δεδομένα στη μεταστατική νόσο.                              Μ. Τσιατάς
14:00-14:30       Καρκίνος νεφρού: νεότερα δεδομένα στη μεταστατική 
                            νόσο.                                                                                                         Γ. Λαϊνάκης
14:30-15:00       Καρκίνος νεφρού: ποιος ο ρόλος της επικουρικής 
                            θεραπείας.                                                                                       Ε. Μαραγκούλη

15:00-16:00       Μεσημβρινή διακοπή 

16:00-18:30       Καρκίνος πνεύμονα        
                            Προεδρείο: Π. Κοσμίδης, Ε. Σαμαντάς

16:00-16:20       Νεότερες στοχεύουσες θεραπείες στην επικουρική 
                            θεραπεία ΜΜΚΠ με οδηγούς μεταλλάξεις (EGFR+).                      Ι. Μούντζιος
16:20-16:40       Πως αλλάζει ο σχεδιασμός θεραπειών με τους νέους 
                            συνδυασμούς θεραπείας στο στάδιο III ΜΜΚΠ.                                 Ν. Σπάθας
16:40-17:00       Η οδηγός μετάλλαξη του KRAS στο μη μικροκυτταρικό
                            καρκίνο του πνεύμονα.                                                                          Ν. Γκολέμη
17:00-17:20       Κατανοώντας το ρόλο του διπλού ανοσοαποκλεισμού 
                            στον ΜΜΚΠ.                                                                                           Σ. Αγγελάκη
                                                                                                                sponsored by

17:20-17:40       Στοχευμένη θεραπεία στο μεταστατικό ΜΜΚΠ με βάση 
                            το μοριακό υπότυπο.                                                                  Ν. Αλεβιζόπουλος
17:40-18:00       ΜΚΠ extensive: νεότερες θεραπευτικές ενδείξεις 
                            συνδυασμών.                                                                                              Β. Τζούδα
18:00-18:20       Μεσοθηλίωμα: που βρισκόμαστε με τις νέες μελέτες;                     Γ. Ζαφείρη
18:20-18:30      Συμπεράσματα

18:30-18:45       Διάλειμμα καφέ
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18:45-20:45       Ακτινοθεραπευτική ογκολογία
                            Προεδρείο: Ε. Αθανασίου, Α. Δημόπουλος, 

Ευ. Μαραγκουδάκης, Π. Παντελάκος

18:45-19:05       Καρδιοτοξικότητα αντί-HER2 θεραπείας σε ασθενείς 
                            που λαμβάνουν ακτινοθεραπεία.                                                    Γ. Σουλιμιώτη
19:05-19:25       Συνδυασμός CDK4/6 και ακτινοθεραπείας: ποια η 
                            θέση τους στην τοπική νόσο στον καρκίνο μαστού.                          Ευ. Πεπονή
19:25-19:45       Βιοδείκτες ανταποκρίσεως στην ακτινοθεραπεία και 
                            ποια η θέση τους στην πρόγνωση του γυναικολογικού 
                            καρκίνου.                                                                                      Αικ. Φωτοπούλου
19:45-20:05       Ο ρόλος της στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας στην 
                            ολιγομεταστατική νόσο.                                                                   Σ. Τζωρακάκης
20:05-20:25       Ανοσοθεραπεία με σύγχρονη ακτινοχημειοθεραπεία στον 

                            LA-NSCLC.                                                                                                   Μ. Πιπέρη
20:25-20:45       Συμπεράσματα

20:45-21:00       Λήξη - Συμπεράσματα
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οργάνωση:
Ελληνική Ογκολογική Εκπαίδευση και Πράξη (ΕΛ.Ο.Ε.Π.)

Ημερομηνία διεξαγωγής:
18-19 Φεβρουαρίου 2022

Τόπος διεξαγωγής:
Ξενοδοχείο Grand Hyatt
Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 115
Αθήνα 117 45
Τηλ.: 2144021234

Η Διημερίδα θα πραγματοποιηθεί υβριδικά - με διαδικτυακή και φυσική συμμετοχή.

Εγγραφές:
Η εγγραφή στη Διημερίδα είναι δωρεάν. Η παρακολούθηση επιτρέπεται μόνο σε
Επαγγελματίες Υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι φοιτητές είναι
απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό
στοιχείο.

Οδηγίες φυσικής παρακολούθησης:
Βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων που είναι σε ισχύ η είσοδος στους συνεδριακούς
χώρους επιτρέπεται μόνο σε πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο
και απαιτείται η επίδειξη έγκυρου πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού
νόσησης. Η χρήση μάσκας προστασίας είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες
σε όλους τους χώρους. Για την είσοδο στην αίθουσα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, η
οποία αφορά την άφιξη στο συνεδριακό χώρο και όχι το πότε πραγματοποιήθηκε η
ηλεκτρονική εγγραφή. Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό badge (barcode), το οποίο
θα πρέπει να σκανάρουν κατά την είσοδο και έξοδο τους στην αίθουσα. 

Οδηγίες διαδικτυακής παρακολούθησης:
Εάν είσαστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού
συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο www.livemed.gr (πατήστε στο πεδίο
Register/Εγγραφή). Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την
παρακολούθηση των ομιλιών. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους
κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε την κατηγορία Live και το συνέδριο που θέλετε να
παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο Go Live ή Go Virtual.
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Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που
εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την «Αίθουσα Συνεδριάσεων».

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν 15 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής
Εκπαίδευσης (CME-CPD credits).

Παραλαβή Πιστοποιητικού 
Βάσει της εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης του χρόνου παρακολούθησης.
Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα είναι διαθέσιμο μετά το πέρας των εργασιών της Διημε-
ρίδας σε όσους σύνεδρους έχουν κάνει εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή
του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών
ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
αξιολόγησης της Διημερίδας. Ο αριθμός Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-
CPD), θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης που θα καταγραφεί στην πλατφόρμα
Livemed για όσους έχουν διαδικτυακή παρουσία και στο σύστημα καταμέτρησης στην είσοδο
της αίθουσας για όσους έχουν φυσική παρουσία. Πιστοποιητικό δεν μπορεί να δοθεί για την
on-demand παρακολούθηση. 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παραλάβουν το πιστοποιητικό τους από την
πλατφόρμα Livemed μέσω του πεδίου «Παραλαβή Πιστοποιητικού», το οποίο
ενεργοποιείται με τη λήξη της Διημερίδας.

Γραμματεία                                  

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.
Ελ. Βενιζέλου 154, 17122 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210-9880032 • Φαξ: 210-9881303 
E-mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr  
Website: www.events.gr

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή,
έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η
E.T.S. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των
δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το
www.events.gr (πολιτική απορρήτου).

Εάν σας ενδιαφέρει να παραλάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να
πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο Σεμινάριο μέσω της Εικονικής Γραμματείας,
πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο «Εγγραφή», ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο
χρόνος.


