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Πρακτικό της με αριθμό 7ης/22.04.2021,  τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης 
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την 22η του 
μηνός  ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2021.    

Στην Καισαριανή σήμερα, 22/04/2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00μ.μ ,το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης  ύστερα από την με αριθμό 
πρωτ. 5703/16.04.2021 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 
παρ.6  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκαν με τις 
αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν.4635/2019 . 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι επτά (27) μέλη και 
ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Δημοτικοί Σύμβουλοι                                        Δημοτικοί Σύμβουλοι 

    Αντωνόπουλος Δημήτριος Πρόεδρος Δ.Σ.    

  1. Βούρλου Μαρία  
  2. Φασκιώτης Γεώργιος   
  3. Τσιροζίδης Ιωάννης  
  4. Καλαλής Εμμανουήλ  
  5. Μαζαράκης Ευγένιος  
  6. Γαβρίλη Αγγελική  
  7. Κιτσέλης Εμμανουήλ  
  8. Σταμέλος Ηλίας  
  9. Γεωργοπούλου Κανέλλα  
10. Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος  
11. Κατσαρέλης Νικόδημος  
12. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα    
13. Αραχωβίτη Μαρία  
14. Πλυτάς Ευάγγελος  
15. Κατημερτζής Γεώργιος  
16. Γραφίδου Γεσθημανή  
17. Ζαρκαδούλας Νικόλαος  
18. Καρατζάς Ανδρέας  
19. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  
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20. Παρασκευά Δέσποινα  
21. Παραγυιού Άννα  
22. Κουφού Σταυρούλα  
23. Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
24. Μιλτσακάκης Μιχάλης  
25. Χατζησάββας Μηνάς  
26. Καγιαμπάκη Ειρήνη  
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Βοσκόπουλος που 
κλήθηκε νόμιμα με την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν 
δημοτική υπάλληλος  Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Καισαριανής με το 
Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας 

 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της  ημερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση με 
αριθμ.πρωτ: 4902/06-04-2021 του διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών κ. 
Ματζιούρη Γεώργιου  η οποία έχει ως εξής:   

 

Μετά από αίτημα του Δήμου μας προς το  Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας (Ε.Ι.Ο.), το 
οποίο έγινε αποδεκτό, πρόκειται να ξεκινήσει πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου για 
πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση των κακοηθών όγκων μαστού και τραχήλου της 
μήτρας, στις γυναίκες που κατοικούν στον Δήμο Καισαριανής. 

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η εξέταση όλων των γυναικών ηλικίας 25 ετών 
και άνω με Τεστ Παπανικολάου και των γυναικών ηλικίας από 40 ετών και άνω 
επιπροσθέτως με Μαστογραφία. 

Τις μαστογραφίες και τα λαμβανόμενα επιχρίσματα διαγιγνώσκουν έμπειροι ιατροί 
ακτινολόγοι και κυτταρολόγοι. Οι γυναίκες ενημερώνονται ταχυδρομικώς για τα 
αποτελέσματα των εξετάσεων με προσωπική επιστολή. Επίσης υπάρχει συχνή 
προσωπική τηλεφωνική επικοινωνία για κάθε ενημέρωση. Στην περίπτωση που 
υπάρχουν ύποπτα ευρήματα, οι γυναίκες καλούνται για επανεξέταση. Εάν χρειαστεί 
ιατρική παρέμβαση προτείνεται η παραπομπή των γυναικών στο νοσοκομείο «Ο Άγιος 
Σάββας», το οποίο είναι το νοσοκομείο αναφοράς.  

Στην Καισαριανή, είχε προηγηθεί συνεργασία τα προηγούμενα χρόνια με το Ε.Ι.Ο., και 
η κινητή μονάδα είχε σταθμεύσει στην πλατεία της πόλης μας. Στην προηγούμενη 
φάση στον Δήμο Καισαριανής πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1083 εξετάσεις (600 
μαστογραφίες και 483 τεστ Παπ). 

Η διεξαγωγή του δεύτερου κύκλου ελέγχου των γυναικών που κατοικούν μόνιμα στον 
Δήμο Καισαριανής, θα πραγματοποιηθεί στη σταθερή μονάδα του Ιδρύματος, που 
βρίσκεται επί της οδού Βαλτετσίου 11 και Ιπποκράτους. 
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Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει μετά την υπογραφή του μνημονίου 
συνεργασίας με το Ε.Ι.Ο.. Στο μνημόνιο αναφέρεται και πρόγραμμα για τον καρκίνο του 
προστάτη που αφορά τον ανδρικό πληθυσμό, το οποίο όμως, αναμένεται να ξεκινήσει 
μόλις είναι έτοιμο το Ίδρυμα.   

Όλες οι εξετάσεις που γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου, 
μαστογραφίες και τεστ Παπανικολάου, καθώς και ο επανέλεγχος όσων χρήζουν 
περαιτέρω παρακολούθησης, προσφέρονται στις γυναίκες ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ χωρίς 
οικονομικά, ασφαλιστικά ή φορολογικά κριτήρια. 

Από μέρους του Δήμου Καισαριανής, χρειάζεται να γίνουν  όλες οι απαραίτητες ενέργειες 
για την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για τη σημασία τής πρόληψης και 
της έγκαιρης διάγνωσης με στόχο την αύξηση της συμμετοχής.  
Αναφορικά με το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας, σας ενημερώνουμε ότι, είναι ένα 
κοινωφελές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε από το Ελληνικό 
Αντικαρκινικό Ινστιτούτο και την Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία, για την προώθηση της 
αναπτυσσομένης υπό τούτων μέχρι τότε δραστηριότητας για την έγκαιρη διάγνωση και 
αντιμετώπιση του καρκίνου. Εδρεύει στο το επί της οδού Βαλτετσίου 11, κτίριο στην Αθήνα, 
ιδιοκτησίας του Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου, το οποίο παραχωρήθηκε για την 
στέγαση των γραφείων και της σταθερής μονάδας του Ιδρύματος. 
Το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας άρχισε επίσημα την λειτουργία του την 1η Μαρτίου 2000 
αμέσως μετά την δημοσίευση στις 15 Φεβρουαρίου 2000 του Προεδρικού Διατάγματος υπ΄ 
αριθμ. 27/2000 με το οποίο εγκρίθηκε η σύστασή του και κυρώθηκε ο οργανισμός του. 
Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας διενεργείται 
ανελλιπώς η πραγματοποίηση των προγραμμάτων πληθυσμιακού ελέγχου για την έγκαιρη 
διάγνωση του καρκίνου του μαστού και του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. 
Στα πλαίσια της δραστηριοποίησής του έχουν εξεταστεί μέχρι σήμερα ΔΩΡΕΑΝ, με 
μαστογραφία και τεστ ΠΑΠ, περισσότερες από 400.000 γυναίκες, περιφρουρώντας με 
αυτόν τον τρόπο αποτελεσματικά την υγεία τους. 
Συγκεκριμένα εξετάσεις και επανέλεγχοι (φάσεις πληθυσμιακού ελέγχου) έχουν 
πραγματοποιηθεί: 

 Στους Νομούς – Περιφ.Ενότητες : Ηλείας (5 φάσεις), Μεσσηνίας (7 φάσεις), 
Ζακύνθου (3 φάσεις), Λευκάδας, Ευρυτανίας (2 φάσεις), Ροδόπης (2 φάσεις), 
Μαγνησίας, Πέλλας, Λέσβου, Καρδίτσας (2 φάσεις), Κορίνθου, Λακωνίας (2 
φάσεις), Φθιώτιδας, Αιτωλοακαρνανίας, Τρικάλων (2 φάσεις), Αρκαδίας, στις 
νήσους Οινουσσών και Νάξου, στην επαρχία Ελασσόνας, στα Καλάβρυτα, στις 
επαρχίες ελεύθερης Αμμοχώστου &Λάρνακας της Κύπρου. 

 Στους Δήμους του Ν. Αττικής: Κερατέας (3 φάσεις), Περιστερίου, Αχαρνών, 
Πετρούπολης, Ιλίου (4 φάσεις), Άνω Λιοσίων, Καματερού (2 φάσεις), Ζεφυρίου, 
Αγ.Αναργύρων, Ηλιούπολης, Γέρακα, Κερατσινίου, Αργυρούπολης-Ελληνικού, 
Καλλιθέας, Αγ.Δημητρίου, Αιγάλεω, Καισαριανής, Σπάτων, Λαυρεωτικής, Κρωπίας, 
Νικαίας-Αγ.Ιωάννη Ρέντη, Μαρκοπούλου, Παλλήνης και Φυλής. 

 
Όλες οι εξετάσεις που γίνονται στο πλαίσιο της προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου, 
μαστογραφίες και τεστ Παπανικολάου, καθώς και ο επανέλεγχος όσων χρήζουν περαιτέρω 
παρακολούθησης, προσφέρονται στις γυναίκες ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ χωρίς οικονομικά, 
ασφαλιστικά ή φορολογικά κριτήρια. Την πλήρη χρηματοδότηση έχει αναλάβει 
το Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο (έτος ιδρύσεως 1935). 
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού άκουσε τον  Πρόεδρο ,  έλαβε υπόψη την εισήγηση του διευθυντή 
Διοικητικών Υπηρεσιών, το επισυναπτόμενο μνημόνιο συνεργασίας, την 
σχετική νομοθεσία, μετά από διαλογική συζήτηση των μελών του η οποία 
καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά , 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την έγκριση μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Καισαριανής με το Ελληνικό 
Ίδρυμα Ογκολογίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που 
έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς 
Συμβούλους:   2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης Γεώργιος 4) Τσιροζίδης 
Ιωάννης 5) Καλαλής Εμμανουήλ   6) Μαζαράκης Ευγένιος 7) Γαβρίλη 
Αγγελική   8) Κιτσέλης Εμμανουήλ  9) Σταμέλος Ηλίας 10) Γεωργοπούλου 
Κανέλλα  , 11) Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος 12) Κατσαρέλλης Νικόδημος 
13) Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή 14) Αραχωβίτη Μαρία 15) Πλυτάς 
Ευάγγελος  16) Κατημερτζής Γεώργιος 17) Γραφίδου Γεσθημανή  18) 
Ζαρκαδούλας Νικόλαος  19) Καρατζάς Ανδρέας , 20)Αναγνωστάκης 
Κωνσταντίνος  21) Παρασκευά Δέσποινα  22) Παραγυιού Άννα 23) Κουφού 
Σταυρούλα 24) Αλεξόπουλος Σπυρίδων  25) Μιλτσακάκης Μιχάλης 26) 
Χατζησάββας Μηνάς 27) Καγιαμπάκη Ειρήνη 

 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  22/04/2021 

Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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