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Πρόσκληση  

για συμμετοχή στο πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεων για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη  
σε όλο τον ανδρικό πληθυσμό του Δήμου Λαυρεωτικής. 

 

Αγαπητοί κύριοι,  

Με ιδιαίτερη χαρά σας πληροφορούμε, ότι στο πλαίσιο του προγράμματος «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 

ΚΑΡΚΙΝΟΥ», το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ», μετά από αίτημα του Δήμου Λαυρεωτικής, το οποίο έγινε 

αποδεκτό, και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, ξεκινά για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ πρόγραμμα 

πληθυσμιακού ελέγχου για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, στους άνδρες που 

κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Λαυρεωτικής.  

Θα ήταν για εμάς ευχαρίστηση να δηλώσετε την συμμετοχή σας σε αυτό το υψίστης ανθρωπιστικής, 
κοινωνικής και επιστημονικής σημασίας έργο που επιτελούμε και το οποίο στοχεύει στην περιφρούρηση της υγείας 
του ανδρικού πληθυσμού της χώρας και στην συγκεκριμένη περίπτωση των ανδρών του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Στόχος τού προγράμματος είναι η εξέταση όλων των ανδρών ηλικίας 40 έως 70 ετών με αιματολογικό 

έλεγχο (PSA) και κλινική εξέταση (ψηλάφηση, υπερηχογράφημα κλπ). 

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται από την Τρίτη 3 Μαΐου 2022 στο «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ» του Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου, το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Βαλτετσίου 11 & 

Ιπποκράτους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν άμεσα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 έως 

15:00, με το εργαστήριο στο τηλέφωνο 210.3643723 για να προγραμματίσουν το ραντεβού τους.  

Οι εξετάσεις προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ και την κάλυψη της δαπάνης για όλη την διεξαγωγή του προγράμματος 

πληθυσμιακού ελέγχου, ανέλαβε το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ» χάρις στην πλήρη χορηγία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 

Προκειμένου να προγραμματίσουμε μία όσο το δυνατόν άρτια από κάθε άποψη, προσφερομένη υπηρεσία, 

σας παρακαλούμε να δηλώσετε έγκαιρα την συμμετοχή σας. 

Ευελπιστώντας στη θετική και άμεση ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μας, σας ευχαριστούμε εκ των 
προτέρων. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ. του Ελληνικού 
Ιδρύματος Ογκολογίας 

 
 

Μιχαήλ Βροντάκης 
Πρόεδρος 

Για το ΝΠΔΔ 
«ΚΕΦΑΛΟΣ» 

 
 

Κων/νος Λουκάς 
Πρόεδρος 

Για τον Δήμο 
Λαυρεωτικής 

 
 

Δημήτριος Λουκάς 
Δήμαρχος 

 

 


