
 
 

 
 

Μαρούσι, 9/6/2020 
 

Προς Δήμαρχο 

Κοινοποίηση: Πολιτικό Εκπρόσωπο & Συντονιστή 

των Δήμων μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ 

                                                  

Θέμα: Πρόταση Δημιουργίας Συμβουλευτικών  Σταθμών  για την Άνοια στην Κοινότητα- Γ κύκλος 

Αγαπητοί συνεργάτες, 

Λόγω των έκτακτων μέτρων, που προέκυψαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, σας 
προωθούμε εκ νέου ενημέρωση σχετικά με την Δημιουργία Σταθμών για την Άνοια στην Κοινότητα και την 
έναρξη του Γ' Κύκλου εκπαίδευσης.  

Με πρωτοβουλία του Προέδρου του ΕΔΔΥΠΠΥ , κ. Γιώργου Πατούλη, Περιφερειάρχη Αττικής, ήδη 
συμμετείχαν στον Α' και στον Β'  κύκλο εκπαίδευσης συνολικά  72  Δήμοι-μέλη του Δικτύου και 
συγκεκριμένα,  εκπαιδεύτηκαν 155 επαγγελματίες υγείας, ώστε  να δημιουργηθούν Συμβουλευτικοί 
Σταθμοί  στις ήδη υπάρχουσες δομές των Δήμων. Σας απευθύνουμε σήμερα νέα πρόσκληση  για τη 
δημιουργία Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια στο Δήμο σας. Πλήρη Κέντρα Ημέρας για άτομα με 
Άνοια λειτουργούν στους Δήμους Αμαρουσίου, Αθηνών (Παγκράτι, Αμπελόκηποι) και Ηλιούπολης με τη 
συνεργασία των τοπικών Δήμων. 

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση του κοινού και ο προσυμπτωματικός έλεγχος σχετικά με την 
πρόληψη της Άνοιας και κυρίως η υποστήριξη των πασχόντων δημοτών και κατοίκων του Δήμου (μέσω μη 
φαρμακευτικών θεραπειών, όπως οι ασκήσεις μνήμης, εργοθεραπείας, γυμναστικής κλπ) και παράλληλα  η 
ψυχοκοινωνική στήριξη των οικογενειών τους, ώστε να προκύψουν συγκεκριμένα θεραπευτικά 
αποτελέσματα, καθώς και εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων του εκάστοτε Δήμου. 

Προϋποθέσεις για τη δημιουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού είναι η διάθεση για 2 πρωινά 
εβδομαδιαίως ενός χώρου περίπου 50τμ με εύκολη πρόσβαση στο κοινό,  (π.χ. εντός κτιρίου ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, 
Κοινωνικής Υπηρεσίας κλπ) και κυρίως η ύπαρξη έως 3 επαγγελματιών υγείας του Δήμου (Κοινωνικού 
Λειτουργού, ψυχολόγου, Επισκέπτη Υγείας, Νοσηλευτή κλπ), που να επιθυμεί να εκπαιδευτεί, ώστε να 
αναλάβει την Τοπική Οργάνωση του προγράμματος, υπό τη διαρκή εποπτεία της Εταιρείας Alzheimer 
Αθηνών και την υποστήριξη του ΕΔΔΥΠΠΥ. Συνάμα, καθίσταται αναγκαίο, οι επαγγελματίες υγείας που θα 
εκπαιδευτούν, να είναι μόνιμο προσωπικό του Δήμου σας. 

Εφόσον επιθυμείτε να ενταχθείτε στον Γ' κύκλο του προγράμματος Άνοιας, η διαδικασία είναι να μας 
στείλετε ένα επιβεβαιωτικό mail συμμετοχής, συνοδευόμενο από τα ονομ/μο των επιλεχθέντων προς 
εκπαίδευση, καθώς και από την ιδιότητά τους και τα προσωπικά τους στοιχεία επικοινωνίας ( mail/ 
τηλέφωνο ). Απαραίτητη προϋπόθεση έναρξης του 3ου κύκλου είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 20 Δήμων 
συνολικά στο πρόγραμμα της Άνοιας ενώ δεν αποκλείεται να μην υπάρξει επόμενος κύκλος εκπαίδευσης. 



Όσοι Δήμοι είχαν ανταποκριθεί στο κάλεσμα που στείλαμε το Φεβρουάριο, παρακαλούμε όπως 
επιβεβαιώσουν εκ νέου το ενδιαφέρον τους.   

Απαραίτητες προϋποθέσεις του Δήμου: 

1. Να είναι ταμειακά ενήμερος 
2. Να έχει δημιουργήσει ΚΕΠ Υγείας και να είναι ταμειακά ενήμερος 

Παρακαλούμε να μας κάνετε γνωστό το αίτημά σας για δημιουργία Συμβουλευτικού Σταθμού μέχρι την 
Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 στο sspyropoulou@eddyppy.gr (υπεύθυνη Προγράμματος κα. Σοφία 
Σπυροπούλου 2106105470). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παρούσα ενημέρωση ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ στους Δήμους που έχουν ήδη εκπαιδεύσει 
προσωπικό και λειτουργούν σταθμό για την άνοια στο Δήμο τους. 

Ακολουθεί ενημερωτικό σημείωμα για τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς για την Άνοια στην Κοινότητα και 
παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

  

Με εκτίμηση 

Μαρία Αϊδίνη 
Γενική Διευθύντρια  ΕΔΔΥΠΠΥ 
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Ενημερωτικό Σημείωμα 

Θέμα «Συμβουλευτικοί Σταθμοί  για την Άνοια στην Κοινότητα» 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) είναι σημαντική η δημιουργία 
Dementia Friendly Communities δηλαδή Κοινότητες Φιλικές προς τα άτομα με Άνοια. Η δομή αυτή 
λειτουργεί στην Κοινότητα με σκοπό την καταγραφή των δημοτών με προβλήματα Άνοιας, την υποστήριξή 
τους και την υποστήριξη των οικογενειών τους. 

Το πρόγραμμα αυτό αναπτύσσεται σε 3 πυλώνες. 

1. Την πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης και πρόληψης (ομιλίες, προγράμματα ελέγχου μνήμης) 
προς την κοινότητα από εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας 

2. Τη δημιουργία Συμβουλευτικών Σταθμών για την Άνοια στην Κοινότητα σε χώρους των Δήμων 
3. Την επιμόρφωση των επαγγελματιών Υγείας που στελεχώνουν τις δομές των Δήμων (π.χ. ΚΑΠΗ, 

ΚΗΦΗ, Δημοτικά Ιατρεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες κλπ) 

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, αναλαμβάνει τη διάθεση ενός νευρολόγου 1φορά το μήνα, για την εξέταση 
των ασθενών και την πιθανή συνταγογράφηση. Επιπλέον, αναλαμβάνει την παροχή του ηλεκτρονικού 
υλικού (επιστημονικά έντυπα, οδηγίες κλπ), που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Συμβουλευτικού 
Σταθμού. 

Το ΕΔΔΥΠΠΥ αναλαμβάνει να συντονίσει τις ενέργειες των Δήμων που επιθυμούν τη δημιουργία 
Συμβουλευτικού Σταθμού παρέχοντας υποστήριξη, ενημέρωση, διασύνδεση με όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς. Επίσης αναλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης των επιστημόνων από την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών 
που θα υποστηρίξουν τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς. Κατά την οργάνωση των δράσεων ενημέρωσης το 
ΕΔΔΥΠΠΥ αναλαμβάνει να αποστείλει το απαραίτητο ηλεκτρονικό υλικό (προσκλήσεις, αφίσες, πρόγραμμα 
κλπ) προς το Δήμο, για την υποστήριξη των εκδηλώσεων αυτών καθώς και τα Δελτία Τύπου προς τα 
κεντρικά μέσα ενημέρωσης. 

Ο Δήμος αναλαμβάνει να ορίσει τον επαγγελματία υγείας που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα και να 
παραχωρήσει το χώρο που θα φιλοξενεί το Συμβουλευτικό Σταθμό. Αναλαμβάνει επίσης την προβολή του 
Συμβουλευτικού Σταθμού, ώστε να προσέρχονται και να καταγράφονται οι ασθενείς και τα μέλη των 
οικογενειών τους και να συμμετέχουν στις ημερίδες και τις εκδηλώσεις. Ακόμα, αναλαμβάνει την 
ενημέρωση των φροντιστών των ατόμων με Άνοια για τη συμβουλευτική υποστήριξη που τους παρέχεται 
μέσω του Συμβουλευτικού Σταθμού. Επίσης, ο Δήμος αναλαμβάνει τη φιλοξενία των επιστημόνων της 
Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και των ομιλητών ( για τους Δήμους εκτός Αττικής). Τέλος, ο Δήμος 
δεσμεύεται να υλοποιεί το πρόγραμμα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο λειτουργίας,  να ενημερώνει για την 
πορεία λειτουργίας του , σε τακτά χρονικά διαστήματα, την εταιρεία Alzheimer και το ΕΔΔΥΠΠΥ και να 
χρησιμοποιεί το λογισμικό των ΚΕΠ Υγείας και συγκεκριμένα την , ειδικά σχεδιασμένη, καρτέλα για την 
Άνοια. 

Η ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.dementia-community.gr 

  

Για την εταιρεία Alzheimer                                               Για το ΕΔΔΥΠΠΥ 

        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Δρ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΚΑ                                             ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ 

                                                                                        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 

http://www.dementia-community.gr/

