
 

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  024/2022 

Αριθμ. Πρωτ.:  14501/25.02.2022       ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για την ονοματοδοσία κοινωνικής 

δομής 

 

Σήμερα την 23η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

12616/18.02.2022 πρόσκληση του  Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον 

ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς 

Συμβούλους την  10.12.2021 και πραγματοποιήθηκε με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, σύμφωνα α) με το άρθρο 67 

παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 

του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: 

(ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 

1), γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 

λειτουργία των δήμων», δ) την εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠΕΣ (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση 

για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 

περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας, ε) την εγκύκλιο με αριθμ. 643 ΥΠΕΣ (Α.Π.:69472/24.09.2021): 

Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και στ) την εγκύκλιο με αριθμ. 63 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π. 

19515/12.10.2021). 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                          

                                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ 
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ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, 

ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, 

ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  & ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 33, ο Πρόεδρος κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 10ου  θέματος 

της ημερήσιας διάταξης 

******************* 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την Λήψη 

απόφασης για την ονοματοδοσία κοινωνικής δομής. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 13125/22.02.2022 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

     «Με την υπ΄αρ. 338/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η ίδρυση και 

λειτουργία Δημοτικού Ιατρείου Μητρικού Θηλασμού.  

Για την λειτουργία του Ιατρείου, υπεγράφη κατόπιν της αριθμ. 441/2016 

απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιλίου και 

του Γ.Ν «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», το οποίο παρέχει την επιστημονική υποστήριξη μέσω   της 

Ειδικής Μονάδας Προαγωγής Μητρικού Θηλασμού- Τράπεζας Γάλακτος του 

Νεογνολογικού Τμήματος και του Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και 

Συνεχιζόμενης  Εκπαίδευσης του Γ.Ν 

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιατρείου Μητρικού Θηλασμού δημιουργήθηκαν 

ανάγκες ανάπτυξης της προ υπάρχουσας, ήδη από το 2015,  συνεργασίας με τη 2η ΥΠΕ και 

το Ιατροκοινωνικό Κέντρο ιλίου, για διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών και διάθεσης 

προσωπικού ειδικότητας ΤΕ Μαιευτικής 2 φορές το μήνα, για τη διενέργεια εξέτασης pap-

test,  η οποία συνεχίζεται απρόσκοπτα έως και σήμερα.  

Παράλληλα δημιουργήθηκε ανάγκη διεύρυνσης της συνεργασίας με το Γ.Ν «ΕΛΕΝΑ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» στην ανάλυση και έκδοση των αποτελεσμάτων της εξέτασης pap-test.     

Μετά την ίδρυση του  ΚΕΠ Υγείας - Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία, το 2016, που 

αποτελεί ένα πρόγραμμα για την προληπτική ιατρική και την προαγωγή υγείας σε τοπικό 

επίπεδο , που εντάσσεται στο πλαίσιο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων 

(ΕΔΔΥΠΠΥ), του οποίου είναι μέλος ο Δήμος, αναπτύχθηκε η συνεργασία του Ιατρείου 
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Μητρικού Θηλασμού με το Κέντρο Μαστού με παραπομπές ανασφάλιστων, άπορων και 

κοινωνικά ευάλωτων γυναικών για εξέταση δωρεάν μαστογραφίας και προληπτικού 

ελέγχου.   

Τέλος ενόψει της ένταξης του Δήμου Ιλίου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τίτλο: «Δράσεις 

για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής 

Φροντίδας στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα ¨ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ¨ και ¨ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ 

ΟΛΟΥΣ¨), σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η πρόσληψη υγειονομικού προσωπικού 

ειδικοτήτων Επισκεπτών Υγείας και Μαιευτικής, θα προκύψει περαιτέρω ανάπτυξη και 

διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών για τη γυναίκα, το παιδί και την οικογενειακή 

υγεία ευρύτερα, με την παροχή υπηρεσιών οικογενειακού προγραμματισμού και 

συμβουλευτικής σε νέα ζευγάρια για την ενδυνάμωση τους στην άσκηση των γονεϊκών 

τους καθηκόντων.  

Ως εκ τούτου η διευρυμένη πλέον λειτουργία του Ιατρείου Μητρικού Θηλασμού με 

τη σύμπραξη και άλλων δικτύων και φορέων συνιστά μια εξέλιξη που είναι απαραίτητο να 

αποτυπωθεί και στον τίτλο της ανωτέρω δομής.  

Λαμβάνοντας δε, την από 22.02.2022, ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής 

Επιτροπής Ισότητας του Δήμου, σύμφωνα με την οποία εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας 

Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, προτείνεται, στη μνήμη της Φώφης Γεννηματά, μιας σπουδαίας 

πολιτικού, αξιοπρεπούς και γενναίας γυναίκας να δοθεί σε δημοτική δομή υγείας το όνομά 

της, προτείνουμε την αλλαγή του ονόματος, από Ιατρείο Μητρικού Θηλασμού σε «Δίκτυο 

Αγωγής Υγείας – ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ».» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης  

        

 ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει τη μετονομασία του Ιατρείου Μητρικού Θηλασμού σε Δίκτυο Αγωγής 

Υγείας – ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ,  ως ένδειξη ελάχιστου φόρου τιμής στη μνήμη της Φώφης 

Γεννηματά, μιας σπουδαίας πολιτικού, αξιοπρεπούς και γενναίας γυναίκας, ενόψει της 

Παγκόσμιας Ημέρας Γυναίκας στις 8 Μαρτίου. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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