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Εγκαίνια και λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού για την άνοια Δήμου Ιεράς 
Πόλεως Μεσολογγίου 

 
 
Πραγματοποιηθήκαν το Σάββατο 30 Μαρτίου τα εγκαίνια του νέου Συμβουλευτικού 
Σταθμού για την Άνοια Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ο οποίος θα 
λειτουργήσει με τη συνεργασία του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων 
και της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών. 
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου, εκ μέρους του Δήμου χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος του 
Πνευματικού Κέντρου Αναστάσιος Σκαρμούτσος και ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Σπυρίδων Ψυλογιάννης. 
Ο Αναστάσιος Σκαρμούτσος στην ομιλία του, ανέφερε πως «Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως 
Μεσολογγίου και πάλι πρωτοπορεί. Εγκαινιάζει κι εντάσσει στο ευρύ πλέγμα των κοινωνικών 
δομών του, ένα ακόμη σημαντικό πεδίο ενημερωτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα, που 
προέκυψε μετά από την καλή συνεργασία κορυφαίων φορέων όπως είναι το Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγιών Πόλεων και η Εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. Ο Συμβουλευτικό Σταθμός για 
την Άνοια του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου είναι έτοιμος να δεχθεί κάθε δημότη, να 
ενημερώσει, να υποστηρίξει. Να παρέχει βοήθεια και στήριξη είτε στους πάσχοντες από τη νόσο 
Αλτσχάιμερ είτε στις οικογένειές τους. Θεωρούμε πως ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν 
είναι στενά διαδικαστικός και δεν περιορίζεται στα όρια διοικητικών και τεχνικών πράξεων. Η 
έννοια του Δήμου στις ημέρες μας έχει και πρέπει να έχει ένα ευρύτερο χαρακτήρα επαφής με 
την τοπική κοινωνία και τα ζητήματα που απασχολούν. Η παροχή υπηρεσιών υγείας στον 
τομέα της πρόληψης και της συμβουλευτικής παρέμβασης είναι εξίσου πολύτιμη και ενισχύει 
στο μέγιστο βαθμό το αίσθημα ασφάλειας των ίδιων των πολιτών».  

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και της ΚΕΔΕ, κ. 
Γιώργος Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου στο μήνυμά του κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης ανέφερε πως: «Συμπράττουμε ως φορείς με την κατάλληλη επιστημονική και 
έγκυρη καθοδήγηση παρέχοντας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση άλλο ένα σημαντικό εργαλείο υπέρ 
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της προαγωγής υγείας των δημοτών. Έτσι και στην νόσο Αλτσχάιμερ, ως σύγχρονη επιδημία 
του 21ου αιώνα, οφείλουμε να παρέχουμε τα μέσα αυτά που θα προστατεύσουν τους πολίτες από 
την ασθένεια, θα ανακουφίσουν τους πάσχοντες και τους φροντιστές αυτών και θα μειώσουν το 
μείζον κοινωνικό και οικονομοτεχνικό πρόβλημα που δημιουργείται. Με αυτόν τον τρόπο, 
είμαστε κοντά στους ασθενείς και στις οικογένειές τους, έχοντας ως βασικό σκοπό τη 
διασφάλιση υψηλής  ποιότητας ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας». 
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ήταν επίσης οι ομιλίες από την  Δρ. Παρασκευή Σακκά 
Νευρολόγο/Ψυχίατρο και Πρόεδρο Εταιρείας Alzheimer Αθηνών με θέμα «Νόσος 
Alzheimer : Η πρόκληση του 21ου αιώνα» και της Νευροψυχολόγου Ελένης 
Μαργιώτη με θέμα   «Η λειτουργία της μνήμης». 
   Η Πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών Δρ Παρασκευή Σακκά δήλωσε 
σχετικά: «Η ίδρυση δικτύου Συμβουλευτικών σταθμών για την άνοια στους Δήμους της 
Ελλάδας σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία κοινοτήτων 
φιλικών προς την άνοια στη χώρα μας. Σε μία κοινότητα φιλική προς την άνοια, τα άτομα με 
άνοια έχουν πρόσβαση σε έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας 
φροντίδα και νιώθουν ενσωματωμένοι, με δυνατότητα συμμετοχής, επιλογής και ελέγχου της 
καθημερινότητάς τους. Μία κοινότητα φιλική προς την άνοια αποτελείται από μεμονωμένα 
άτομα, επιχειρήσεις, οργανισμούς, υπηρεσίες και δημόσιους φορείς, μέσα συγκοινωνίας, 
δημόσιους χώρους που υποστηρίζουν τις ανάγκες των ατόμων με άνοια». 
 
Τρόπος λειτουργίας του Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια Δήμου Ιεράς 
Πόλεως Μεσολογγίου 
Ο Συμβουλευτικός Σταθμός θα λειτουργεί από Δευτέρα έως και Παρασκευή 08.00-

13.00 στο χώρο του ΚΑΠΗ Μεσολογγίου. Υπεύθυνες επικοινωνίας κα. Κοντογιάννη 

Ελευθερία στο τηλέφωνο 6979090670, κα. Κουτσοκέρα Αμαλία στο τηλέφωνο 

6949306052 και κα. Μερκουράκη Μαρίνα στο τηλέφωνο 6946701981 κατόπιν 
ραντεβού.  
Η αξιολόγηση της νοητικής κατάστασης του προσερχομένου ατόμου θα γίνεται με τη 
χρήση των νευροψυχολογικών δοκιμασιών στην χορήγηση των οποίων έχουν 
εκπαιδευτεί οι επαγγελματίες υγείας των Δήμων που στελεχώνουν τον 
Συμβουλευτικό Σταθμό. Τα στοιχεία του εξεταζόμενου και τα ευρήματα της 
αξιολόγησης καταγράφονται στη βάση δεδομένων των ΚΕΠ Υγείας ή χειρόγραφα σε 
ειδική φόρμα που θα σας διαθέσουμε. 
Στην περίπτωση που υπάρξουν σημαντικά ευρήματα το άτομο παραπέμπεται στο 
γιατρό του Ιατρείου Μνήμης του Συμβουλευτικού Σταθμού. Οι Εταιρείες Alzheimer 
Αθηνών και Θεσσαλονίκης μπορούν να εξυπηρετήσουν σε μηνιαία συχνότητα τα 
αιτήματα για εξειδικευμένη ιατρική εξέταση και διαγνωστική εκτίμηση για τους 6 
πρώτους μήνες ενώ στη συνέχεια οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί θα συνεχίσουν τη 
λειτουργία τους  με τη βοήθεια γιατρών που θα ορίσουν οι Δήμοι όπως προβλέπεται 
από το μνημόνιο συνεργασίας. 
 

• Το πρόγραμμα «Δημιουργία δικτύου Συμβουλευτικών Σταθμών για την 

άνοια στους Δήμους της Ελλάδας» είναι ένα καινοτόμο μοντέλο παροχής 
υπηρεσιών για την άνοια, που υλοποιεί η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών σε 
συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ). 
Το έργο αφορά στη δημιουργία Συμβουλευτικών Σταθμών για την Άνοια 
στους Δήμους της Ελλάδας, ώστε να υποστηρίζονται και να εξυπηρετούνται 
άτομα με προβλήματα μνήμης και Άνοια καθώς και οι φροντιστές τους. Στο 
πλαίσιο της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Σταθμών, υποστηρίζεται η 
δικτύωση και η διασύνδεση, τόσο οριζόντια -μέσα στις δομές τοπικής 



αυτοδιοίκησης- όσο και με εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας και ψυχικής 
υγείας, διασφαλίζοντας το συνεχές της φροντίδας. 

 
      


