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9. Γιωργαλλέτος Λόλλος
10. Παπαδόπουλος Χρίστος

- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
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- Μέλος
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Παρακαθήμενοι :
1. Σίμος Μαλάς - Υπεύθυνος Ιατρός Ογκολογικού Τμήματος Λεμεσού
2.
Εύη Παπαδοπούλου – Εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Κίνησης
Πολιτών
3.
Σπυρούλα Αργυρίου – Εκπρόσωπος Παγκύπριου Συνδέσμου
Καρκινοπαθών
4. Αρτεμάκης Ζαχαρίου – Εκπρόσωπος Αντικαρκινικού Συνδέσμου
5.
Νικόλας Φιλίππου – Εκπρόσωπος Παγκύπριου Συνδέσμου
Καρκινοπαθών
6. Ελένη Λεωνίδου - Γραμματέας της Επιτροπής
Θέμα 1ον:
Δημιουργία Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος στο Νοσοκομείο Λεμεσού
Ο κ. Δήμαρχος καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και έδωσε το λόγο
στην Πρόεδρο της Επιτροπής για να εισάξει το θέμα.
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Η κα Εύη Τσολάκη υπενθύμισε στους παρόντες ότι και στο παρελθόν επί
δημαρχίας Δημήτρη Κοντίδη έγινε μια ομαδική προσπάθεια στην οποία
συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι Φορείς για τη Δημιουργία
Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου στη Λεμεσό.
Έκτοτε παρήλθαν αρκετά χρόνια και φαίνεται ότι σήμερα έχουμε
αρνητικές εξελίξεις αφού παγοποιήθηκε από την Αναθεωρητική Αρχή
Προσφορών η κατακύρωση της προσφοράς για τα μηχανήματα.
Ενημέρωσε τους παρόντες ότι σε επικοινωνία που είχε με τον κ. Υπουργό
Υγείας της ανέφερε ότι είναι δυσαρεστημένος από αυτή την εξέλιξη και ότι
ο ίδιος έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο τη δημιουργία
Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου στη Λεμεσό.
Η κα Μαυρέλη υπέβαλε το ερώτημα αν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για τη
δημιουργία Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου και εξειδικευμένοι γιατροί για
να το στελεχώσουν.
Ο Δρ. Σίμος Μαλάς ενημέρωσε τους παρόντες ότι υπάρχει ο χώρος καθώς
και γιατροί για να στελεχώσουν το Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο.
Στη συνέχεια έκαμε μία σύντομη αναφορά για το ιστορικό της
δημιουργίας του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου. Η προσπάθεια για τη
δημιουργία του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου άρχισε πριν 20 χρόνια. Η
απόφαση για τη δημιουργία πάρθηκε το 2003 από το τότε Υπουργικό
Συμβούλιο. Στη συνέχεια η κα Ακελίδου όταν ήταν Υπουργός Υγείας
επανέφερε το θέμα και δημιουργήθηκε ο θάλαμος και οι υποδομές του
Ογκολογικού Τμήματος στη Λεμεσό και εκκρεμεί το Ακτινοθεραπευτικό.
Υπήρχαν κάποιες ενστάσεις για τη δημιουργία του Ακτινοθεραπευτικού
Κέντρου στη Λεμεσό όμως ξεπεράστηκαν.
Μετά ακολούθησαν οι προσφορές το 2008, υποβλήθηκαν 3 προσφορές από
3 μεγάλες εταιρείες για τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση του
Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου.
Οι προσφορές αξιολογήθηκαν από 11μελή Επιτροπή. Στη συνέχεια λόγω
της προσφυγής ενός εκ των 3 προσφοροδοτών που διαμαρτυρήθηκε για τη
μείωση του υπολογιζόμενου κόστους τη στιγμή που η διαδικασία
βρισκόταν σε εξέλιξη η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών εισηγήθηκε στο
Υπουργείο Υγείας την ακύρωση της διαδικασίας.
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Τόνισε ότι επιβάλλεται η δημιουργία του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου
στη Λεμεσό και θα πρέπει οι Σύμβουλοι του Υπουργείου Υγείας μαζί με τη
Γενική Ελέγκτρια και τη Νομική Υπηρεσία του Κράτους να δουν τι θα
γίνει.
Στη συνέχεια μίλησε ο κ Αρτέμης Ζαχαρίου εκ μέρους του Αντικαρκινικού
Συνδέσμου ο οποίος αναφέρθηκε σε συντομία στις προσπάθειες που
καταβάλλονται εδώ και χρόνια για τη δημιουργία Ακτινοθεραπευτικού
Κέντρου στη Λεμεσό και τόνισε ότι είναι επιβεβλημένη η δημιουργία του
για διευκόλυνση των ασθενών των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου.
Η κα Εύη Παπαδοπούλου εκ μέρους της Πρωτοβουλίας Κίνησης Πολιτών
αναφέρθηκε και αυτή στις προσπάθειες της Κίνησης για τη δημιουργία
Ακτινοθεραπευτικής Μονάδας στη Λεμεσό και ανέφερε ότι επιβάλλεται να
γίνει για τη ποιότητα ζωής των ασθενών. Επίσης ενημέρωσε ότι έχει ήδη
πέραν των 10.000 υπογραφών από ασθενής που ζητούν τη δημιουργία του
αντινοθεραπευτικού στη Λεμεσό.
Μετά από ανταλλαγή απόψεων όλων των παρευρισκομένων και
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι υπάρχει το απαιτούμενο κονδύλι στο
κρατικό προϋπολογισμό καθώς και ο χώρος για τη δημιουργία του
Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος ο κ. Δήμαρχος εισηγήθηκε:
1. Να σταλεί σε πρώτο στάδιο μια ανακοίνωση προς όλα τα μέσα
ενημέρωσης που να τονίζουν την επιτακτική ανάγκη της
δημιουργίας Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου στη Λεμεσό.
2. Να διευθετηθεί τάχιστα συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας μιας
αντιπροσωπείας με σκοπό την ενημέρωση για τον περαιτέρω
χειρισμό του θέματος μετά την απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής
Προσφορών για παγοποίηση της διαδικασίας.
Με τις πιο πάνω εισηγήσεις συμφώνησαν όλοι οι παρόντες.
Η κα Εύη Παπαδοπούλου εισηγήθηκε ότι θα πρέπει να γίνει και μία
ανοικτή εκδήλωση διαμαρτυρίας για τη καθυστέρηση που παρατηρείται
στην δημιουργία Ακτινοθεραπευτικής Μονάδας στη Λεμεσό.
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Ο κ. Κόμπος εισηγήθηκε ότι το μήνυμα που θα πρέπει να φύγει από τη
σημερινή συνεδρία είναι ότι όλοι οι Φορείς που εμπλέκονται με
οποιοδήποτε τρόπο στη δημιουργία της Ακτινοθεραπευτικής μονάδας στη
Λεμεσό να μην καθυστερούν όταν έχουν ενώπιόν τους την υπόθεση και να
της δίνουν προτεραιότητα.
Με την πιο πάνω εισήγηση συμφώνησαν όλοι οι παρόντες.
Για τη παρακολούθηση του θέματος και τη πραγματοποίηση συναντήσεων
αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής με επικεφαλής τον κ. Δήμαρχο και
μέλη την Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας, την κα Μαυρέλη,
εκπροσώπους από την Πρωτοβουλία Κίνησης Πολιτών, το Παγκύπριο
Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο. Στην
Επιτροπή θα κληθούν να συμμετέχουν και οι Δήμαρχοι των υπόλοιπων
δήμων της μείζονος Λεμεσού καθώς και ο Δήμαρχος Πάφου.
Θέμα 2ον:
Διοργάνωση εκστρατείας ενημέρωσης για τη δωρεάν οργάνων σε
συνεργασία με το περιοδικό Vivendi.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι η εταιρεία Consimer
Enterprises Ltd με την ευκαιρία συμπλήρωσης 2 χρόνων από την
κυκλοφορία του περιοδικού Vivendi επιθυμεί να πραγματοποιήσει σε
συνεργασία με το Δήμο αρχές Ιουλίου μια εκστρατεία για οποιοδήποτε
κοινωνικό θέμα.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε την πραγματοποίηση εκστρατείας
διαφώτισης αναφορικά με τη δωρεά οργάνων στην οποία να κληθεί να
παραστεί και ο Υπουργός Υγείας καθώς και εκπρόσωποι μεταμοσχευτικού
κέντρου.
Τα έξοδα και το στήσιμο των περιπτέρου για την πιο πάνω εκστρατεία θα
τα αναλάβει η εταιρεία Concimer Enterprises Ltd.
Με την πιο πάνω εισήγηση συμφώνησαν όλοι οι παρόντες.
Θέμα 3ον:
Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού.

4

Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι όπως και πέρσι έτσι και
φέτος η θεατρική ομάδα Prima Vista πρότεινε στο Δήμο τη διοργάνωση
εκδήλωσης για τα παιδιά επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδιού.
Τα έξοδα που θα επωμιστεί ο Δήμος ανέρχονται στα €550-.
Η ίδια εισηγείται τη διοργάνωση της πιο πάνω εκδήλωσης στο δημόσιο
κήπο ημέρα Σάββατο ή Κυριακή πρωί όπου θα προσκληθούν και παιδιά
με ειδικές ανάγκες από τα Κέντρα Ημέρας που λειτουργούν στη Λεμεσό.
Με την πιο πάνω εισήγηση συμφώνησαν όλοι οι παρόντες.
Θέμα 4ον:
Πορίσματα Α’ Φάσης Europe for Citizens.
Επισυνάπτονται διορθωμένα τα πρίσματα της Α’ Φάσης Europe for
Citizens, με θέμα «η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την ισότητα
των φύλων στις τοπικές κοινωνίες αναφορικά με τα εξαρτώμενα άτομα.»
Τα πορίσματα θα σταλούν στις γυναικείες οργανώσεις και στις εθελοντικές
οργανώσεις που έλαβαν μέρος με συνοδευτική επιστολή με την οποία θα
ζητούμε όπως μας στείλουν τα σχόλιά του εντός συγκεκριμένης χρονικής
περιόδου.
Επίσης θα σταλούν και στους υπολοίπους Δήμους που έλαβαν μέρος. Για
την Φιλιππούπολη θα σταλούν μεταφρασμένα στα Αγγλικά.
Η Πρόεδρος,
Εύη Τσολάκη
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