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Αγαπητοί Φίλοι,

Με αφοσίωση στο σκοπό της και ακολουθώντας τις σύγχρονες διεθνείς πρακτικές στη

διαμόρφωση και υλοποίηση των πολιτικών υγείας, η Εταιρεία Alzheimer Aθηνών, υπό την αιγίδα

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών, εγκαινιάζει την

πρωτοβουλία σύστασης της ομάδας ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ. Συμμετέχουν Βουλευτές,

στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλοι Πολιτικοί από όλη την Ελλάδα.

Τα άτομα με Άνοια και οι οικογένειές τους προχωράμε μαζί με τους πολιτικούς μας στην

Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη προς μια κοινωνία φιλική προς την Άνοια, μετουσιώνοντας την

εμπειρία μας σε πολιτική πράξη. Η Εταιρεία Alzheimer Aθηνών με 16 χρόνια εμπειρίας στη

φροντίδα των ατόμων με Άνοια στη χώρα μας και με πολλές επιτυχημένες δράσεις ίδρυσης

δομών και υπηρεσιών για την Άνοια, είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την εγκυρότητα, την

αποτελεσματική διοικητική διαχείριση και την υποστήριξής της πρωτοβουλίας.

Με εκτίμηση

Παρασκευή Σακκά
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΣΟ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ALZHEIMER ΑΘΗΝΩΝ
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Αποστολή της ομάδας ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ είναι η 

ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και των 
πολιτικών/κοινωνικών φορέων για το 
μείζον θέμα της Άνοιας σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο, η υποστήριξη των 
δικαιωμάτων των πασχόντων και των 

οικογενειών τους, η συνεργασία με 
αντίστοιχα ευρωπαϊκά σώματα 

βουλευτών  και – εν τέλει – η ενεργητική 
συμμετοχή στην υλοποίηση του Εθνικού 

Σχεδίου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο 
Alzheimer.

Τα προσδοκώμενα οφέλη από την δράση της 
ομάδας ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ είναι η 
καλύτερη ποιότητα ζωής για τα άτομα με Άνοια,  η 
αποτελεσματικότερη διαχείριση μια δύσκολης 
κατάστασης μέσα στην οικογένεια και μέσα στην 
κοινωνία, η ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη 

διαχείριση των εθνικών και των ευρωπαϊκών πόρων 
για την Υγεία, αλλά και η συνεχόμενη επαγρύπνηση 
και προσπάθεια συντονισμένης αντιμετώπισης ενός 
παγκόσμιου μεγάλου προβλήματος. 

Αποδέκτες του προσδοκώμενου οφέλους από την 
δράση της ομάδας ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΟΙΑ είναι τα άτομα με Άνοια, νόσο Alzheimer και 
συναφείς διαταραχές, οι φροντιστές τους, οι 
Σύλλογοι Ασθενών, οι Κοινότητες Πολιτών, οι 
Επαγγελματίες και Φορείς της Υγείας, ο ευρύτερος 
Δημόσιος Τομέας και η ελληνική Κοινωνία στο 
σύνολό της.
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⚫ Η ομάδα ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΟΙΑ δεν θα πάρει συγκεκριμένη νομική

μορφή έως ότου αποκτήσει ουσιαστική

οντότητα σε επίπεδο αριθμού μελών και

παραγόμενου έργου.

⚫Η συμμετοχή των μελών στην ομάδα

είναι συνεχής και αορίστου χρόνου.

⚫Η ομάδα θα εκπροσωπείται από δυο μέλη

της, τα οποία θα προκύψουν κατά την

ιδρυτική ημερίδα ή σε άλλο χρόνο.

⚫Εγκαινιάζοντας την πρωτοβουλία και

εγγυώμενη την νομότυπη λειτουργία της

ομάδας, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

εκτελεί χρέη Διοικητικής Γραμματείας.
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⚫ Ανάδειξη του θέματος της Άνοιας στην Βουλή και την Ευρωβουλή

⚫ Προώθηση των αποφάσεων της ομάδας στην πολιτική σκηνή

⚫ Παραγωγή νομοθετικού έργου

⚫ Τοπική δράση σε επίπεδο Εκλογικής Περιφέρειας ή Δήμου

⚫ Εκπροσώπηση σε διεθνή fora για την Άνοια

⚫ Συμμετοχή στις συναντήσεις της Ομάδας 

⚫ Συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Alzheimer
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⚫ Στο πρώιμο στάδιο η επικοινωνία θα γίνεται μέσα από τις υπηρεσίες 

Διοικητικής Γραμματείας που παρέχει η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών. 

⚫ Κάθε πολιτικός θα υποδείξει ένα συγκεκριμένο  στέλεχος του πολιτικού 

του γραφείου ως εντεταλμένο άτομο επαφής.

⚫ Όλα τα θέματα και τα νέα που αφορούν στην ομάδα ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ θα αναρτώνται εδώ:

https://alzheimerathens.gr/ellinespolitikoi/

https://alzheimerathens.gr/ellinespolitikoi/


⚫ 200.000 άτομα με Άνοια

⚫ 89% φροντίζονται στο σπίτι, από 400.000 φροντιστές

⚫ Κόστος της Άνοιας στην Ελλάδα : 3 δις ευρώ ετησίως

⚫ Απουσία επιδομάτων και νομοθετικού πλαισίου για την άνοια – ΣΤΙΓΜΑ

⚫ Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια -Νόσο Alzheimer–2013

⚫ Ολοκλήρωση Εθνικού Σχεδίου Δράσης -Δεκέμβριος 2014

⚫ Ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια –Νόσο Alzheimer –201ΦΕΚ 270Α -24/12/2014–νόμος 4316

⚫ Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την άνοια και τη νόσο Alzheimerαπό την  Επιτροπή  Κοινωνικών 

Υποθέσεων της Βουλής - Μάρτιος 2016

2018 - Υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια – Νόσο Alzheimer (ΕΣΠΑ 2016-2010).

Δημιουργία Εθνικού Αρχείουγια άτομα με Άνοια

7 Νέα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ‘Ανοια σε μεγάλες πόλεις τηςΕλλάδας

6 Ιατρεία Μνήμης στα ΓενικάΝοσοκομεία

10 Προγράμματα Διασύνδεσης μεΟΤΑ

2 Μονάδες τελικού σταδίου (hospices)
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Υποστήριξη 

φροντιστών των 

ατόμων με άνοια

Εκπαίδευση στην άνοια

✓ Καταγραφή και 

ταξινόμηση των ατόμων με 

άνοια στην Ελλάδα.

✓ Εθνικό Αρχείο ατόμων με 

άνοια.

✓ Παροχή οικονομικών 

βοηθημάτων βάσει 

αλγορίθμου βαρύτητας της 

νόσου και της επιβάρυνσης 

των οικογενειών.

Νομοθεσία-

Δικαιώματα ατόμων 

με άνοια και των 

φροντιστών τους

Πρόληψη - Ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση κοινού

Αντιμετώπιση της άνοιας
1. Πρωτοβάθμια περίθαλψη
2. Ιατρεία Μνήμης και 

νοητικών λειτουργιών
3. Κέντρα Ημερήσιας 

Φροντίδας
4. Δομές τελικού σταδίου
5. Φροντίδα στο σπίτι
6. Υπηρεσίες τηλεϊατρικής 

Έρευνα για την άνοια



ΔΡΑΣΕΙΣ

⚫ 4 Κέντρα Ημέρας, Υπηρεσία Φροντίδα στο Σπίτι

⚫ Ενημερωτικές ομιλίες και εκδηλώσεις για το κοινό.

⚫ Εκστρατείες ευαισθητοποίησης και πρόληψης της Άνοιας.

⚫ Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας - επιστημονικές ημερίδες.

⚫ Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

⚫ Επιστημονική έρευνα.

⚫ Συνεργασία με κοινωνικούς φορείς και εθελοντικές 

οργανώσεις.

⚫ Έκδοση και δωρεάν διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού.

όλες οι υπηρεσίες  παρέχονται δωρεάν
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⚫ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

⚫ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 2002 ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΟΙΑ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

⚫ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ 46 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΕΧΕΙ 55 ΕΝΕΡΓΟΥΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ 4.550 ΜΕΛΗ



Σύστημα Υγείας που προάγει την  

έγκαιρη διάγνωση και εφαρμόζει  

καλές πρακτικές για την  

αντιμετώπιση της Άνοιας

Ενημέρωση των  

τοπικών αρχών και

δημοσίων υπηρεσιών ώστε να  

ξέρουν πώς να ανταπεξέλθουν σε  

έκτακτες καταστάσεις

Δημόσιοι Χώροιφιλικοί

προς τα άτομα με άνοιακαι

προσβάσιμες συγκοινωνίες

Επιχειρήσεις με υπηρεσίες

ενημερωμένες σχετικά με την Άνοια και  

εργασιακό περιβάλλον που κατανοεί 

τους  φροντιστές ατόμων με Άνοια

Υποστήριξη από τηνΕκκλησία

Μονάδες Φροντίδαςπου  

παρέχουν στοχευμένες  

υπηρεσίες για τηνΆνοια
Υπηρεσίες και μαγαζιά που  

γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες 

των  ατόμων με Άνοια καθώς 

και τα  δικαιώματα τους

Φίλοι τηςΆνοιας

Επιλογές γιαδιαμόρφωση  

του σπιτιού ώστε ναείναι

λειτουργικό και να προάγει την  

αυτονομία του ατόμου μεΆνοια
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⚫ Σε μια κοινότητα φιλική προς την Άνοια οι άνθρωποι με Άνοια έχουν πρόσβαση σε έγκαιρη διάγνωση

και θεραπεία, απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας φροντίδα, αντιμετωπίζονται με σεβασμό,

υποστηρίζονται και νιώθουν ασφαλείς και ενσωματωμένοι, με δυνατότητα συμμετοχής, επιλογής και

ελέγχου της καθημερινότητάς τους.

⚫ Μία κοινότητα φιλική προς την Άνοια αποτελείται από μεμονωμένα άτομα, οικογένειες, επιχειρήσεις,

οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες και συλλόγους που γνωρίζουν και υποστηρίζουν τις ανάγκες των

ατόμων με Άνοια.
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Contact info:

Βίκτωρας Παπαϊωάννου ΜΑ

Υπεύθυνος Έργου 

Τηλ: 210.6424228

Email: vpapaioannou@alzheimerathens.gr 

https://alzheimerathens.gr/ellinespolitikoi/

https://alzheimerathens.gr/ellinespolitikoi/

