
 

 

 

 

 
Μαρούσι, 01 Φεβρουαρίου 2022                               

 

Προς: Δήμαρχο 

  

Κοινοποίηση: Πολιτικό Εκπρόσωπο & Συντονιστή των Δήμων-μελών του 

ΕΔΔΥΠΠΥ 

 

Θέμα: Πρόταση Δημιουργίας Συμβουλευτικών Σταθμών για την Άνοια στην 

Κοινότητα- Δ’ Κύκλος 

 

Αγαπητοί συνεργάτες, 

 

Το πρόγραμμα «Δημιουργία Συμβουλευτικών Σταθμών για την Άνοια στην 

Κοινότητα» ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018 με πρωτοβουλία του Προέδρου του 

ΕΔΔΥΠΠΥ, κ. Γιώργου Πατούλη, Περιφερειάρχη Αττικής και της Προέδρου της 

Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, Δρ. Παρασκευής Σακκά, Νευρολόγου – 

Ψυχιάτρου. Σκοπός του προγράμματος είναι να 

δημιουργηθούν Συμβουλευτικοί Σταθμοί για την Άνοια στις ήδη υπάρχουσες 

δομές των Δήμων με στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την πρόληψη 

της άνοιας, την υποστήριξη των πασχόντων δημοτών και κατοίκων του Δήμου 

και την ψυχοκοινωνική στήριξη των οικογενειών τους, ώστε να προκύψουν 

συγκεκριμένα θεραπευτικά αποτελέσματα καθώς και εξοικονόμηση 

ανθρώπινων και οικονομικών πόρων του Δήμου. 

  

Μέχρι σήμερα, στους 3 πρώτους κύκλους εκπαίδευσης, συμμετείχαν 

συνολικά 94 Δήμοι-μέλη του Δικτύου και έχουν εκπαιδευτεί 217 επαγγελματίες 

υγείας με σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας, έχουν κάνει πρακτική άσκηση στα Κέντρα Ημέρας για άτομα με 

άνοια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες 

γνώσεις για μια ολοκληρωμένη επιμόρφωση σχετικά με την άνοια. Σήμερα 94 

Συμβουλευτικοί Σταθμοί για την Άνοια λειτουργούν σε όλη την 

Ελλάδα προσφέροντας ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στα άτομα με άνοια και 

υποστήριξη στις οικογένειές τους. Το online διδακτικό πρόγραμμα της 

σύγχρονης εκπαίδευσης, διαρθρώνεται σε 8 διδακτικές ενότητες και 

περιλαμβάνει 12 ώρες εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Blackboard 

Collaborate από 16 εξειδικευμένους εκπαιδευτές. Το e-learning διδακτικό 

πρόγραμμα προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις για τη διαχείριση της άνοιας 

στην κοινότητα μέσω της πλατφόρμας Moodle. 

  

Το ΕΔΔΥΠΠΥ σε συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών απευθύνει 

σήμερα νέα πρόσκληση για τη δημιουργία Συμβουλευτικού Σταθμού για την 

Άνοια στο Δήμο σας. 

  

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. 

Επιπλέον, καθίσταται αναγκαίο, οι επαγγελματίες υγείας που θα εκπαιδευτούν, 

να είναι μόνιμο προσωπικό του Δήμου σας. 

  

Εφόσον επιθυμείτε να ενταχθείτε στον Δ' κύκλο του προγράμματος Άνοιας, θα 

πρέπει να μας αποστείλετε ένα επιβεβαιωτικό email συμμετοχής, συνοδευόμενο 

από τα ονοματεπώνυμα των επιλεχθέντων προς εκπαίδευση, την ιδιότητά τους 

και τα προσωπικά τους στοιχεία επικοινωνίας ( email/ τηλέφωνο ). 

  

Για να μπορέσει ένας Δήμος να συμμετάσχει θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω 

προϋποθέσεις : 

  

1. Να είναι ταμειακά ενήμερος 

2. Να έχει δημιουργήσει ΚΕΠ Υγείας και να είναι ταμειακά ενήμερο 

  

Παρακαλούμε να μας κάνετε γνωστό το αίτημά σας για δημιουργία 

Συμβουλευτικού Σταθμού μέχρι την Δευτέρα 07 Φεβρουαρίου 

2022 στο ezogopoulou@eddyppy.gr (υπεύθυνη Προγράμματος κα Ελευθερία 

Ζωγοπούλου 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 και το πρωτόκολλο λειτουργίας για τους 

Συμβουλευτικούς Σταθμούς για την Άνοια στην Κοινότητα και παραμένουμε στη 

διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

  

Για να δείτε το ενημερωτικό σημείωμα πατήστε εδώ. 

  

Για να δείτε το πρωτόκολλο λειτουργίας  πατήστε εδώ. 

 

Με εκτίμηση 

  

Μαρία Αϊδίνη 
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