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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  34/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  574/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 04η ∆εκεµβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 34η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 28-11-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 576 
απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης 
Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) 
Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος,  23) Σπίνος 
Γεώργιος,  24) Τσακαλάκου Σταυρούλα ( αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 578 απόφαση) και 25) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 578 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Μπάκας 
∆ηµήτριος και  2) Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 6) 
Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 7)  Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 8)  Σπερχογείας  κ. 
Περρωτής Παναγιώτης, 9) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος  10) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος 
και 11) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, καθώς επίσης και η αναπληρώτρια του Προέδρου 
του Τοπικού Συµβουλίου Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, ενώ δεν παραβρίσκεται ο 
Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος.   
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα 
που το Σώµα οµόφωνα αποδέχθηκε να συζητηθεί  µε τα τακτικά λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, τίτλο : 

Έκδοση ψηφίσµατος για την στήριξη και παραµονή του προγράµµατος του Ελληνικού 
Ιδρύµατος Ογκολογίας στο Νοµό Μεσσηνίας. 

 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο από 1-12-2008 παρακάτω έγγραφο οµάδας 
γυναικών, το οποίο έχει ως εξής: 
 
«Όπως γνωρίζετε, στο νοµό µας έχει εγκατασταθεί και προσφέρει τις υπηρεσίες του από το 
1991 το Ελληνικό  Ίδρυµα Ογκολογίας, κοινωφελούς χαρακτήρα, µε  αποστολή τον  
πληθυσµιακό έλεγχο για πρόληψη καρκίνου του τραχήλου  της µήτρας και του µαστού. 
 Όλα αυτά τα χρόνια σε κάθε εξεταστική περίοδο, που διαρκεί περίπου 14-16  µήνες και 
επαναλαµβανόµενα µετά από ένα χρόνο, ελέγχονται δωρεάν περισσότερες από 13.000 
γυναίκες από κάθε σηµείο του νοµού µας, µε τις κινητές µονάδες που διαθέτει το ίδρυµα, 
χωρίς να χρειάζεται να µετακινούνται µε δικά τους µέσα. 
 Την πλήρη κάλυψη των δαπανών έχει αναλάβει το Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο 
και το Ελληνικό Ίδρυµα Ογκολογίας µε πρόεδρο τους τον αξιότιµο κ. Ευστάθιο Φραγκούλη 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να γίνεται συστηµατικός  και περιοδικός έλεγχος των 
γυναικών,  να προλαµβάνονται πολλά περιστατικά σε αρχικό στάδιο, πολλές να σώζουν τη ζωή 
τους και χωρίς έξοδα από την πλευρά των εξεταζόµενων γυναικών και, σε περιπτώσεις 
εντοπισµού της νόσου, να  προσφέρονται πληροφορίες, βοήθεια κ.λ.π. σε θέµατα νοσηλείας  
είτε σε κρατικά νοσοκοµεία (Αγ. Σάββας, Ιπποκράτειο) είτε σε ιδιωτικά. 
  Τελευταία πληροφορηθήκαµε ότι πρόκειται να σταµατήσει η πραγµατοποίηση 
του προγράµµατος στο νοµό χωρίς να µας εξηγηθούν οι λόγοι. 
 Οι γυναίκες που έχουµε ευεργετηθεί από το συγκεκριµένο πρόγραµµα, και πιστέψτε 
µας είµαστε παρά πολλές,  παρακαλούµε το Νοµαρχιακό σας Συµβούλιο για τις απαραίτητες 
ενέργειες καθώς και την έκδοση   ψηφίσµατος  για τη παραµονή του προγράµµατος στο νόµο 
µας, επειδή πιστεύουµε ότι αναγνωρίζετε τη βοήθεια που προσφέρει το συγκεκριµένο 
πρόγραµµα στις γυναίκες του νοµού µας, δηλαδή σε γυναίκες  κάθε ηλικίας ακόµα και στα πιο 
αποµακρυσµένα χωριά,  που από µόνες τους δε θα έκαναν ποτέ τις συγκεκριµένες εξετάσεις, 
τη στιγµή  που αυτές παρέχονται δωρεάν  και µάλιστα ακόµα περισσότερο σήµερα µε την 
οικονοµική κρίση που έχει επέλθει. 
 
 Θεωρούµε ότι τέτοιος πληθυσµιακός έλεγχος χωρίς το Ίδρυµα Ογκολογίας δεν µπορεί να 
επιτευχθεί, καθότι οι συγκεκριµένες εξετάσεις απαιτούν τη συνεχή παρακολούθηση σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα από µονάδες σαν κι αυτές και δεν εξαντλούνται σε µία µόνο εξέταση.  
     Ελπίζουµε να ανταποκριθείτε όσο το δυνατόν συντοµότερα, πριν ληφθεί οριστική απόφαση 
για την κατάργηση του προγράµµατος στο νοµό µας,    αποστέλλοντάς το ψήφισµα   στη 
διεύθυνση  Βαλτετσίου 11, 10680 ΑΘΗΝΑ, Ελληνικό Ίδρυµα Ογκολογίας, τηλεφ.210- 
3645627» 
 
 
Στη συνεχεία ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφανθεί σχετικά. 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του το 
προαναφερόµενο έγγραφο,  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσµατος: 
 

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας, κατά τη συνεδρίασή του στις 4 ∆εκεµβρίου 2008, αφού 
έλαβε υπόψη του το από 1-12-2008 αίτηµα οµάδας γυναικών από την Καλαµάτα στο οποίο 
αναφέρεται η πληροφορία κατάργησης για το Ν. Μεσσηνίας του προγράµµατος του 
πληθυσµιακού ελέγχου για την πρόληψη καρκίνου του τραχήλου της µήτρας και του µαστού, 
που διενεργείται από το Ελληνικό Ίδρυµα Ογκολογίας στο νοµό µας από το 1991,    
 

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Ζητά από το Ελληνικό Ίδρυµα Ογκολογίας τη συνέχιση υλοποίησης στο Νοµό 
Μεσσηνίας του προγράµµατος πληθυσµιακού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση του 
καρκίνου του τραχήλου της µήτρας και του µαστού που διενεργείται στο νοµό µας από 
το 1991 και η αξία του οποίου είναι αυταπόδεικτα ανεκτίµητη και έχει προσφέρει τα 
µέγιστα στις εξεταζόµενες, δωρεάν, γυναίκες κάθε ηλικίας που έχει προσεγγίσει µε 
επιτυχία, µε το συστηµατικό και περιοδικό έλεγχο που διενεργείται και που έχει ως 
αποτέλεσµα να εντοπίζονται πολλά περιστατικά σε αρχικό στάδιο και να σώζονται 
πολλές ανθρώπινες ζωές.  

Το παρόν ψήφισµα να σταλεί στο  Ελληνικό Ίδρυµα Ογκολογίας, στους Βουλευτές του Νοµού 
Μεσσηνίας,  στο Νοµάρχη Μεσσηνίας και στην ΤΕ∆Κ Ν. Μεσσηνίας. 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
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 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 14. Λαγανάκος Γεώργιος  

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 16. Μπάκας Ιωάννης 

 17. Μπασακίδης Νικόλαος  

 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 19. Οικονοµάκου Μαρία 

 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 22. Σπίνος Γεώργιος 

 23. Τσακαλάκου Σταυρούλα    

 24. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,   18 ∆εκεµβρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


