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 Πρόγραμμα-Έργο: «Κοινότητες φιλικές προς την άνοια: Δημιουργία δικτύου 

συμβουλευτικών σταθμών για την άνοια στους Δήμους της Ελλάδας». 

 Υλοποίηση: Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 

Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) και τα ΚΕΠ Υγείας. 

 Τεκμηρίωση: Η άνοια, με πιο συχνή μορφή το Alzheimer, συνιστά μείζον 

ιατρικό, κοινωνικό και οικονομοτεχνικό πρόβλημα λόγω της αύξησης του 

προσδόκιμου επιβίωσης. 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
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 2018: Εκπαίδευση των 2 στελεχών του Δήμου Ηρακλείου -σήμερα υπεύθυνες για τη 

λειτουργία του Σταθμού-, σε θεωρητικό (σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση) και 

πρακτικό επίπεδο από την Εταιρεία Νόσου Αlzheimer Αθηνών. 

 Επιλογή και προετοιμασία του χώρου του Α΄ΚΑΠΗ ως ο χώρος που θα φιλοξενήσει 

τον Σταθμό λόγω της εγγύτητας με το κέντρο της πόλης και της αυτονομίας που παρέχει 

για την υλοποίηση της δράσης. 

 3/4/2019: Eγκαίνια του Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια, υπό την αιγίδα της 

Εταιρείας Αlzheimer Αθηνών και του ΕΔΔΥΠΠΥ με τη συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου. 

 Mάιος 2019: Πραγματοποίηση ομιλιών και στα υπόλοιπα 4 ΚΑΠΗ του Δήμου, με σκοπό 

την ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των μελών στο θέμα της πρόληψης της άνοιας και 

της λειτουργίας του Σταθμού στην πόλη μας. 

ΔΡΑΣΕΙΣ 
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 Στα άτομα που εντάσσονται στις ομάδες γίνεται αξιολόγηση μέσω του 

εργαλείου MINI MENTAL TEST 

 Λόγω της αυξημένης συμμετοχής και της μεγάλης απήχησης που είχε η δομή 

στον πληθυσμό αναφοράς, σήμερα λειτουργούν 2 ομάδες νοητικής 

ενδυνάμωσης στο Α΄ΚΑΠΗ και 2 επιπλέον ομάδες στο Γ΄ΚΑΠΗ 

(ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ)  

 Δικτύωση και διασύνδεση με εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας και ψυχικής 

υγείας 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 

Τα προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης συνιστούν μια από τις 

αποτελεσματικότερες μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις και στοχεύουν στη 

σταθεροποίηση ή ακόμη και την βελτίωση της γνωστικής κατάστασης του ατόμου 

μέσω της αξιοποίησης των γνωστικών του λειτουργιών που παραμένουν σε 

ικανοποιητικό επίπεδο. 

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 ασκήσεις μνήμης, προσοχής, λόγου κλπ 

 προσανατολισμό στον χώρο, τον χρόνο και την επικαιρότητα 

 επανεκμάθηση υλικού (ονόματα οικείων, αντικειμένων κλπ) 

 εκπαίδευση στην εφαρμογή μνημονικών τεχνικών και στη χρήση εξωτερικών 

μνημονικών βοηθημάτων, κ.α 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 
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  4 ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης για 

πρόληψη στα δύο προαναφερόμενα ΚΑΠΗ (2 

ημέρες την εβδομάδα) 

 1 ομάδα σωματικής ενδυνάμωσης στο 

Α΄ΚΑΠΗ  

 και συμμετοχή των ατόμων με μεσαίο στάδιο 

άνοιας στην ομάδα εικαστικών του Γ΄ΚΑΠΗ  

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
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 Η εφαρμογή ενός καινοτόμου μοντέλου παροχής υπηρεσιών για την άνοια. 

 Η αξιοποίηση δομών που ανήκουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όπως ΚΑΠΗ, 

ΚΗΦΗ κλπ. αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού όπως επαγγελματίες υγείας, 

κοινωνικοί φροντιστές κ.α. 

 Ελαχιστοποίηση του κόστους, διαχείριση σε τοπικό και υποτοπικό επίπεδο και 

άμεση πρόσβαση στην ομάδα στόχο. 

 Πρόληψη, διατήρηση και βελτίωση του γνωστικού και λειτουργικού επιπέδου 

του ατόμου μέσω της εμπλοκής του σε εξατομικευμένες και σκόπιμες 

δραστηριότητες. 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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Μέσα από τη συμμετοχή του ατόμου στις ομάδες ενδυνάμωσης επιτυγχάνονται 

ενδεικτικά οι ακόλουθοι στόχοι:  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 

 Δημιουργία κοινωνικών και διαπροσωπικών σχέσεων, δεξιοτήτων και αξιών, 

αποφυγή κοινωνικής απομόνωσης 

 Εκπαίδευση ή επανεκπαίδευση του ατόμου να λειτουργεί ομαδικά και να 

συνεργάζεται αρμονικά με τα άλλα μέλη της ομάδας 

 Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου που διαθέτει 

 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ  

 Ψυχολογική και συναισθηματική εκτόνωση και έκφραση 

 Ανάπτυξη της ενσυναίσθησης του ατόμου  

 Ανάπτυξη του συναισθήματος της αυτοεκτίμησης 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (1 από 2) 
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ  

 Διατήρηση του επιπέδου των νοητικών λειτουργιών, όπως η μνήμη και η 

αντιληπτικότητα 

 Βελτίωση της διάρκειας προσοχής 

 Ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και της υπευθυνότητας του ατόμου 

 Παροχή ευκαιριών για δημιουργική έκφραση 

ΣΩΜΑΤΙΚΟΙ  

 Βελτίωση της γενικής σωματικής κατάστασης του ατόμου 

 Βελτίωση της αδρής και της λεπτής κινητικότητας 

 Διατήρηση ή αύξηση της μυικής δύναμης και του ορίου αντοχής 

 Βελτίωση του συντονισμού κινήσεων και ειδικά του οπτικοκινητικού 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (2 από 2) 
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Η δημιουργία μιας πόλης φιλικής προς την Γ΄ηλικία και 

την άνοια μέσω της μετάβασης σε μια κοινωνία όπου οι 

άνθρωποι θα αντιμετωπίζονται ισότιμα και θα μπορούν 

να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους  

ΑΠΩΤΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
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Η διατήρηση της καλής σωματικής, πνευματικής και 

ψυχικής υγείας των ατόμων Γ΄ ηλικίας σ΄ ένα δομημένο 

κοινωνικό περιβάλλον προϋποθέτει συνεργασίες σε  

διεπιστημονικό επίπεδο, η επίτευξή της δε, συμβάλει 

καθοριστικά στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και 

στη βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των 

ηλικιωμένων, καθώς και συνολικά του πληθυσμού της 

πόλης 

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ... 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!! 
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