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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 30/5/2016 με
αριθμ. 20 Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Α ΠΟ ΦΑ Σ Η ΜΕ ΑΡΙΘ ΜΟ 220
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Συνεδρίασε σήμερα 30-5-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Πλατεία Μιαούλη, α' όροφος), μετά από την υπ΄ αριθ.
πρωτ. 11357/26-5-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που
επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών
Συμβούλων ήταν:
Παρόντες 19
ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ,
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ
ΣΙΜΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ
και ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ
Απόντες 8
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ, ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ,
ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ,
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ, και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαραγκός.
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ή μη δημιουργίας συμβουλευτικού σταθμού για την άνοια
στην κοινότητα»
Αφού έλαβε υπόψη:
1. την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του σώματος:
α) Το με αριθ. Πρωτ. 11240/25-5-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής
Μέριμνας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, το οποίο έχει ως εξής:
«ΘΕΜΑ: Εισήγηση: Δημιουργία Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια στην Κοινότητα
ΣΧΕΤ: Το από 16/3/2016 (αριθ.πρωτ. 6471/28-3-2016) έγγραφο της Εταιρίας Νόσου
Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών με συνοδευτική επιστολή του Συντονιστή
ΚΜΨΥ Δ. Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ
Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο η Εταιρία Νόσου Alzheimer & Συναφών
Διαταραχών Αθηνών, απηύθυνε στον Δήμο μας πρόταση συνεργασίας για την υλοποίηση
του προγράμματος «Η Άνοια στην Κοινότητα».
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Το πρόγραμμα
H Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, η Ε.Π.Α.Ψ.Υ. και η CMT
Προοπτική, σχεδίασαν και υλοποιούν το έργο «Ανάπτυξη δικτύου συμβουλευτικών
σταθμών για την προώθηση δράσεων πρόληψης και παρέμβασης για την άνοια σε αστικές
και απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
«Είμαστε όλοι Πολίτες». Το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» είναι μέρος του συνολικού
χρηματοδοτικού μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, στοχεύει στην ενδυνάμωση και
ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και υλοποιείται από το Ίδρυμα
Μποδοσάκη, σε συνεργασία με το Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ.
Δράση 3 του προγράμματος: «Λειτουργία συμβουλευτικών σταθμών για την άνοια»
Η δράση αφορά τη λειτουργία συμβουλευτικών σταθμών για την άνοια. Η ομάδα
υλοποίησης θα λειτουργήσει τους συμβουλευτικούς σταθμούς σε συνεργασία με τους
επαγγελματίες υγείας, που εργάζονται ήδη στις δομές (λέσχες φιλίας, εργαζόμενοι σε
ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Δημοτικά Ιατρεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων κ.λπ). Με τη λήξη του
προγράμματος, οι επαγγελματίες υγείας-εργαζόμενοι θα συνεχίσουν τη λειτουργία των
σταθμών με την εποπτεία της ομάδας των ειδικών.
Με τη λειτουργία των συμβουλευτικών σταθμών θα προσφέρονται στον πληθυσμό οι
παρακάτω υπηρεσίες:
 Πρόληψη με ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης σε ηλικιωμένους χωρίς προβλήματα
μνήμης & ενημερωτικές ομιλίες στην κοινότητα
 Έγκαιρη Διάγνωση με αξιολόγηση νοητικών λειτουργιών
 Υποστήριξη ανθρώπων με προβλήματα μνήμης άνω των 60 ετών με προγράμματα
νοητικής ενδυνάμωσης
 Ψυχοεκπαίδευση και υποστήριξη συγγενών και λοιπών φροντιστών
 Δράσεις διασύνδεσης στην κοινότητα
Δράση 4 του προγράμματος: «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και
φροντίδας»
Η δράση αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και φροντίδας που εργάζονται σε
δομές υγείας και φροντίδας καθώς και σε κοινωνικές δομές των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης όλης της επικράτειας. Στόχος της εκπαίδευσης είναι η ενημέρωση και η
κατάρτιση για θέματα σχετικά με την άνοια, την πρόληψή της και τις απαιτούμενες
παρεμβάσεις, καθώς και η κατάρτιση στη χρήση των εγχειριδίων παρέμβασης και του
«φακέλου του ασθενούς». Με αυτόν τον τρόπο μεγιστοποιούνται τα αποτελέσματα του
έργου και, σε συνδυασμό με τις ενέργειες δημοσιότητας, επιδιώκεται η υιοθέτηση του
μοντέλου και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (κινητές μονάδες
ψυχικής υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες ΟΤΑ κ.λπ.).
Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν σχετική ειδικότητα (Ιατροί, Κοινωνικοί Λειτουργοί,
Νοσηλευτές, Ψυχολόγοι, Εργοθεραπευτές ή άλλες ειδικότητες συναφείς με τον χώρο της
Άνοιας και την τρίτη ηλικία και να έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος)
Η εκπαίδευση παρέχεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης
(ασύγχρονη μέσω υπολογιστή εκπαίδευση).
Σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Το εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε από επαγγελματίες
ψυχικής υγείας ειδικούς σε θέματα άνοιας. Σκοπός του είναι να δώσει τη
δυνατότητα σε επαγγελματίες υγείας σε όλη τη χώρα να ενημερωθούν και να
καταρτιστούν σε θέματα σχετικά με την άνοια. Με την εκπαίδευση σημαντικού
αριθμού επαγγελματιών θα είναι εφικτή η παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη, την
έγκαιρη διάγνωση καθώς και την υποστήριξη των φροντιστών.
Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρθρώνεται σε τρία θεματικά πεδία:
Εισαγωγή στην Άνοια: Οι ενότητες στο πεδίο αυτό εξετάζουν τα είδη άνοιας, την
πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωσή της.
Παρεμβάσεις στην άνοια: Οι ενότητες στο πεδίο αυτό εστιάζουν στα συμπεριφορικά
και ψυχολογικά συμπτώματα, τις νευροψυχολογικές δοκιμασίες που υπάρχουν
καθώς και στις φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις που
ακολουθούνται.
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Φροντιστές και οικογένειες: Οι ενότητες στο πεδίο αυτό επικεντρώνονται στους
φροντιστές και στις οικογένειες.
Σε ποιους απευθύνεται;
Σε επαγγελματίες υγείας που εργάζονται σε δομές υγείας και φροντίδας καθώς και
σε κοινωνικές δομές σε όλη τη χώρα, οι οποίοι/ες επιθυμούν να διευρύνουν τις
γνώσεις τους σε θέματα σχετικά με την άνοια και τις απαιτούμενες παρεμβάσεις.
Συγκεκριμένα σε:
 Γιατρούς
 Ψυχολόγους
 Νοσηλευτές
 επισκέπτες υγείας
 κοινωνικούς λειτουργούς
 επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων συναφών με το χώρο της άνοιας και την
τρίτη ηλικία
Προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του προγράμματος
Η εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν στην e-learning πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί
για τον σκοπό αυτό. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια ενεργή σύνδεση στο
διαδίκτυο και η εγγραφή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Με την εγγραφή, δίνεται
προσωπικός κωδικός πρόσβασης με τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι/ες μπορούν
συνδέονται και να κάνουν χρήση της πλατφόρμας.
Με βάση το έγγραφο του Εθνικού Παρατηρητήριου για την Άνοια, το προτεινόμενο
πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δημιουργία Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια στη Σύρο.
Οι επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στον Δήμο (Νοσηλεύτρια Κοινωνικής Υπηρεσίας,
Νοσηλευτής και Νοσηλεύτρια Β.Σ.Σ., Εργοθεραπευτής Κοινωνικής Υπηρεσίας/ΚΑΠΗ,
Ψυχολόγος Β.Σ.Σ.), θα παρακολουθήσουν επιμορφωτικά σεμινάρια θεωρητικής και
πρακτικής άσκησης. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι επαγγελματίες θα δημιουργήσουν
στους χώρους εργασίας τους τούς Σταθμούς Άνοιας, όπου θα παρέχονται θεραπευτικές και
συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τα άτομα με νόσο Alzheimer και άλλες μορφές άνοιας,
καθώς και στις οικογένειές τους. Με βάση την περιγραφή του, το πρόγραμμα θα έχει
διάρκεια 2 ετών και δεν επιβαρύνει οικονομικά τον Δήμο σε κανένα από τα στάδια
υλοποίησής του. Το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί στους χώρους της Κοινωνικής
Υπηρεσίας και ΚΑΠΗ του Δήμου και να λειτουργεί αποκεντρωμένα και μέσω των
επαγγελματιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι-ΒΣΣ».
Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης συμμετοχής του
Δήμου Σύρου-Ερμούπολης στο εν λόγω πρόγραμμα, συνεκτιμώντας τη συνεισφορά του
στην πρόληψη και παρέμβαση για την άνοια στην Κοινότητα.
Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. »

β) Το με αριθ. Πρωτ. του Δήμου 6471/28-3-2016 έγγραφο της *Εταιρείας Νόσου
Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών*.

ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ

2.- Τη γενομένη διαλογική συζήτηση η οποία αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την οποία ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Απ.
Ρουσσουνέλος ενημέρωσε το Σώμα επί του θέματος και απάντησε σε ερωτήσεις που τέθηκαν.
3 . - Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στο
πρόγραμμα *Ανάπτυξη δικτύου συμβουλευτικών σταθμών για την προώθηση δράσεων
πρόληψης και παρέμβασης για την άνοια σε αστικές και απομακρυσμένες νησιωτικές
περιοχές*, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
5. - Τις διατάξεις: α) των άρθρων 93 έως 102 του Ν. 3463/2006, β) των άρθρων 65, 67,
69, και 94 του Ν. 3852/2010 και γ) του άρθρου 48, παρ. 8 και 10 του Ν. 3669/2008.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα *Ανάπτυξη δικτύου
συμβουλευτικών σταθμών για την προώθηση δράσεων πρόληψης και παρέμβασης για την
άνοια σε αστικές και απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές*, όπου θα παρέχονται
θεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τα άτομα με νόσο Alzheimer και άλλες
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μορφές άνοιας, καθώς και στις οικογένειές τους. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 2 ετών
και δεν θα επιβαρύνει οικονομικά τον Δήμο σε κανένα από τα στάδια υλοποίησής του. Το
πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στους χώρους της Κοινωνικής Υπηρεσίας και ΚΑΠΗ του Δήμου
και θα λειτουργεί αποκεντρωμένα και μέσω των επαγγελματιών του προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι-ΒΣΣ».
Β. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον
μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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