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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 1/2018
Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης συνεδριάσεως της Δημοτικής
Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα την 127 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων
του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε 1η τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης ύστερα από την από
06.02.2018 πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής κυρίας Ελένης Τσαούση,
η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος της Επιτροπής χωριστά και δημοσιεύθηκε
νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ.3 του Ν.3463/2006.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) :
ΠΑΡΟΥΣΕΣ

ΑΠΟΥΣΕΣ

1.Ελένη Τσαούση

1.Ευαγγελία Μωυσιάδου

2.Ιορδάνα Βόσκου

2. Ιωαννης Τσαουσίδης

3.Βασιλική Ιωαννίδου
4. Σουλτάνα Παπαδοπούλου
5.Σταματία Στάϊκου

Αριθμός Αποφάσεως 1/2018

ΘΕΜΑ:1ο
«Συνδιοργάνωση Δράσης προσυμπτωματικού ελέγχου Γυναικών για τον
Καρκίνο του Μαστού με το ΣΩΜΑΤΕΊΟ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ
ΜΑΣΤΟΥ ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ και το Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης- Φιλοξενία της

κινητής μονάδας ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού του Θεαγενείου
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης την 10.3.2018»
Η Πρόεδρος ανέγνωσε το 1 ο θέμα της ημερησίας διατάξεως και ανέφερε ότι το
ΣΩΜΑΤΕΊΟ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Θεσσαλονίκης

ΑΛΜΑ

ΖΩΗΣ ζητά να συνδιοργανώσουμε και να υλοποιήσουμε δράση για δεύτερη
συνεχή χρονιά την 10.03.2018 προσυμπτωματικού ελέγχου

για τον καρκίνο

του μαστού φιλοξενώντας την κινητή μονάδα του Θεαγενείου Αντικαρκινικού
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Στη συγκεκριμένη δράση θα είναι συνδιοργανωτής
και το Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης παραχωρώντας εξεταστήρια, χώρο ομιλίας
και χώρο για την τοποθέτηση της κινητής μονάδας.
Τα μέλη της Επιτροπής αφού άκουσαν τις εισηγήσεις της Προέδρου, μετά από
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων συμφώνησαν στη συνδιοργάνωση
της εκδηλώσεως
Αποφασίζουν ομόφωνα
τη συνδιοργάνωση και υλοποίηση μαζί με το Σύλλογο γυναικών με καρκίνο
μαστού Ν.Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης δράσης ελέγχου για
καρκίνο του μαστού το Σάββατο 10.03.2018 η οποία θα περιλαμβάνει
ενημερωτική ομιλία και έλεγχο 100 κατοίκων του Δήμου και δημοτισσών απο
ειδικούς χειρούργους μαστού. Επίσης εγκρίνουν την κάλυψη των εξόδων
διαμονής τεσσάρων μελών του Δ.Σ. του συλλόγου που θα φιλοξενηθεί στο Δήμο
μας και την εν γένει κάλυψη όλων των απαραίτητων εξόδων της δράσης και της
φιλοξενίας και διατροφής του προσωπικού του Θεαγενείου Αντικαρκινικού
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2018
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΟΥΣΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

