
!

Απολογισµός 
2018



!
                                          Απολογισµός Πεπραγµένων  

Διοικητικού Συμβουλίου ΕΠΙΟΝΗ  
01.11.2017 – 30.11.2018 

Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελούµενο από τους:  Σπύρο Ζορµπά, Ζαχαρένια 
Καρκαλάκου, Φωκίων Δηµητριάδη, Έφη Σαρδέλη και Μαρίνα Μακρή µε 
µηνιαίες συναντήσεις συνεισέφερε σε εθελοντική βάση στους στόχους του 
καταστατικού. 

3 Ενηµερωτικές Ηµερίδες για Φροντιστές 
 

Το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ διοργάνωσε µε επιτυχία στις 13 

Μαρτίου 2018 στο αµφιθέατρο του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της 

Ακαδηµίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), σε συνεργασία µε τον Πανελλήνιο Σύλλογο 
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Ασθενών και Φίλων Πασχόντων από Νευροινωµάτωση “Ζωή µε NF“, ηµερίδα 

µε θέµα “Εξοικείωση των Φροντιστών µε την Έρευνα.“

Η διοργάνωση ετελέσθη υπό την αιγίδα της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Ψυχι-

κής Υγείας (WFMH), του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, της Ελληνικής Ψυ-

χιατρικής Εταιρείας, του European Brain Council (EBC), της εβδοµάδας ευαι-

σθητοποίησης για τον εγκέφαλο “Brain Awareness Week” και της Ελληνικής 

Εταιρείας για τις Νευροεπιστήµες. Στην ηµερίδα συµµετείχαν εξέχοντες επι-

στήµονες του χώρου της ψυχικής υγείας όπως ο καθηγητής Ψυχιατρικής και τ. 

πρόεδρος της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Ψυχικής Υγείας κ. Γεώργιος Χριστο-

δούλου, ο Διευθυντής Ψυχίατρος ΕΣΥ κ. Δηµήτριος Κόντης, η Αλλεργιολόγος- 

µε µετεκπαίδευση στην Οµαδική Ψυχοθεραπεία κα Κέλλη Παναγιωτοπούλου, 

ο ψυχολόγος κ. Παναγιώτης Χονδρός, η ψυχίατρος κα Σουζάνα Γκρέγκορυ, 

και η εκπρόσωπος της Ευρωπαικής Οµοσπονδίας Συλλόγων Οικογενειών 

COAFACE Families Europe, κα Magdi Birtha, η οποία παρουσίασε την έρευνα 

της COFACE για τους φροντιστές ” Who cares?” 
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Η ΕΠΙΟΝΗ διοργάνωσε µε επιτυχία 

στις 3 Μαΐου 2018 ηµερίδα µε θέµα 

“Υποστήριξη ατόµων µε καρδιοπά-

θεια και η συµβολή των φροντιστών 

τους” στην Τεχνόπολη Δήµου Αθη-

ναίων, υπό την αιγίδα του Πανελ-

λήνιου Ιατρικού Συλλόγου, του 

International Heart Hub (iHHub) και 

την συνεργασία της “Ένωσης Καρ-

διοπαθών Αξιωµατικών Πολεµικού 

Ναυτικού-Π.Ν., Λιµενικού Σώµατος-Λ.Σ. & Φίλων” και του Πανελλήνιου Συλ-

λόγου “Η Καρδιά του Παιδιού”.  Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο ευρωβουλευτής 

από την Τσεχία κος Tomas Zdechovsky, η κα Χριστίνα Παπανικολάου εκ µέ-

ρους του Ινστιτούτου Επιστηµονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλ-

λόγου, o Καθηγητής Ψυχιατρικής κος Γεώργιος Χριστοδούλου, εκπρόσωποι 

φροντιστών και ασθενών, µέλη της Πανεπιστηµιακής και Ιατρικής κοινότητας. 

Συντονιστές της συζήτησης ήταν ο Ορέστης Γιωτάκος, ο Σπύρος Ζορµπάς και 

ο Φωκίων Δηµητριάδης.Εισηγήσεις πραγµατοποίησαν εξέχοντες επιστήµονες 

του χώρου της υγείας όπως  ο  κορυφαίος γιατρός – καρδιολόγος και καθηγη-

τής Πανεπιστηµίου Αθηνών Δρ Διονύσιος Κόκκινος.
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Το Ελληνικό Δίκτυο 

Φ ρ ο ν τ ι σ τ ώ ν 

ΕΠΙΟΝΗ διοργά-

νωσε µε επιτυχία, 

στις 28 Σεπτεµβρί-

ου 2018, ηµερίδα 

µε θέµα: “Φροντί-

ζοντας τους Φρο-

ντιστές” στο γρα-

φείο του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου 

στην Αθήνα. Στην ημερίδα της 28.9.2018 συμμε-
τείχαν αξιόλογοι ομιλητές από το εξωτερικό 
όπως ο κος Stecy Yghemonos, εκτελεστικός 
διευθυντής της ομοσπονδίας Eurocarers, η κα 
Miia Männikkö πρόεδρος της ομοσπονδίας 
EUFAMI και η καθηγήτρια ψυχιατρικής   κα 
Peykan Gokalp από την Τουρκία. 
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Πρόγραµµα Κοινωνικής Λέσχης για µέλη: 

Το πρόγραµµα της Κοινωνικής Λέσχης της ΕΠΙΟΝΗ περιλαµβάνει τις 
συναντήσεις για καφέ και την συµµετοχή σε Πολιτιστικές Εκδηλώσεις. 
Ο στόχος είναι να δίνεται η ευκαιρία σε µέλη του σωµατείου να έχουν την ευκαιρία 
να ψυχαγωγηθούν και να λάβουν το αγαθό του πολιτισµού µέσα από σύγχρονες 
και υψηλών προδιαγραφών παραγωγές. Η συµµετοχή στο πρόγραµµα αυτό 
εκτός ότι δεν έχει κόστος συµµετοχής παρέχει την ευκαιρία για κοινωνικοποίηση 
και κοινωνική ενσωµάτωση ευαίσθητων οµάδων πληθυσµού όπως είναι οι 
φροντιστές. 

Α. Café 
Οι συναντήσεις σε café, προσφέρουν άτυπες συµβουλές και υποστήριξη από 
επαγγελµατίες και µη. Πολλές αφορµές για γνωριµία µε νέα µέλη. Σύσφιξη σχέσεων 
και εξωστρέφεια για όλους όσους αφιερώνουν µια φορά τον µήνα να γνωριστούν µε 
άτοµα που έχουν κάποια ψυχική πάθηση και τους συγγενείς τους. 

Β. Πρόγραµµα Art & Therapy 
Το πρόγραµµα αφορά τη ανάπτυξη ενός κοινωνικού πολιτισµού µε «όχηµα» τις 
Τέχνες.  Η Στέγη Γραµµάτων & Τεχνών του Ιδρύµατος Ωνάση απευθύνεται σε 
επιλεγµένους µη κυβερνητικούς οργανισµούς φροντίδας ατόµων µε ειδικές ανάγκες 
και θεραπείας για απεξάρτηση από ουσίες και προσφέρει δωρεάν προσκλήσεις για 
την παρακολούθηση καλλιτεχνικών παραστάσεων, που περιλαµβάνονται στο 
πρόγραµµα της φετινής περιόδου της Στέγης Γραµµάτων & Τεχνών του Ιδρύµατος 
Ωνάση. 

Γ. Συνεργασία µε το Ευγενίδιο Ίδρυµα 
Η συνεργασία µε το Ευγενίδιο Ίδρυµα επιτρέπει σε µέλη να παρακολουθούν 
προγραµµατισµένες προβολές των παραστάσεων του πλανηταρίου της οδού 
Συγγρού. Το περιβάλλον είναι σύγχρονο, ευχάριστο, και οι προβολές είναι εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσες και εκπαιδευτικές.  

Δ. Βραδιές Cinema  
Συνεχίστηκε η συνεργασία µε τους κινηµατογράφους ODEON µε σκοπό την ελεύθερη 
ψυχαγωγία και κοινωνικοποίηση µελών µέσα από παραστάσεις που επιλέγονται από 
τα ίδια τα µέλη. Ο κινηµατογράφος µε τον οποίο υπάρχει σταθερή συνεργασία 
βρίσκεται στην οδό Συγγρού 111, Νέος Κόσµος. Η συνεργασία περιλαµβάνει 14 
προσκλήσεις κάθε µήνα για οποιαδήποτε παράσταση επιλεχθεί. Συνεργασία και µε 
το κέντρο ηµέρας της ΠΕΨΑΕΕ. 
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Πρόγραµµα Συνεργασίας και Δικτύωσης µε Ευρωπαικούς φορείς 
H ΕΠΙΟΝΗ συµµετείχε στις Ευρωπαικές οµπρέλες οργανώσεων:  
 

1) EUFAMI - European Federation of Families of People with Mental 
Illness  

2) MHE - Mental Health Europe 
3) Eurocarers. Η Ευρωπαική οµοσπονδία φροντιστών χάρη στην οποία 

ο σύλλογος έχει συσταθεί και έχει σχεδιάσει την µελλοντική πορεία του. 
Από αυτήν την οµοσπονδία ενηµερωνόµαστε για το ευνοικό πολιτικό 
περιβάλλον σε ευρωπαικό επίπεδο για τους άτυπους 
φροντιστές. Η συµµετοχή σε συναντήσεις, οµάδες 
εργασίας και Γενικές Συνελεύσεις, επιτρέπουν όχι 
µ ό ν ο ν α ε κ πα ι δ ε υ ό µ α σ τ ε α λ λ ά κ α ι ν α 
συνεργαζόµαστε µε αντίστοιχους φορείς άλλων 
χωρών.(π.χ. Ιρλανδία, Γαλλία κ.α.) 

4) EASPD - European Association of Service 
Providers 

5) EFGCP - European Forum for Good Clinical Practice 
6) International Heart Hub (iHHub) (Ηµερίδα για την Καρδιοπάθεια) 
7) Εκπροσωπήσαµε τη σκοπιά των φροντιστών ατόµων µε χρόνια 

πάθηση σε συναντήσεις και Ευρωπαικά project: EPTRI, IMI 
RADAR-CNS, BBMRI-ERIK. 

8) Υλοποιούµε 3 ευρωπαικά προγράµµατα Erasmus+ Educating 
Informal Caregivers, Learning for Caregivers, Linking partners for 
Social Inclusion. 
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1) Educating Informal Caregivers: Το πρόγραµµα Erasmus+ KA1 

της ΕΠΙΟΝΗ µε τίτλο ”Εκπαιδεύοντας τους Ανεπίσηµους Φροντι-

στές”, εγκρίθηκε απο το Ιδρυµα Κρατικών Υποτροφιών. Αυτο το 

πρόγραµµα θα προσφέρει στα µέλη του Ελληνικού Δικτύου Φροντι-

στών την δυνατότητα για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών µέσω 

επισκέψεων παρατήρησης σε διάφορους οργανισµούς µε σηµαντι-

κή εµπειρία στην υποστήριξη ανεπίσηµων φροντιστών. Μέσω του 

προγράµµατος θα εκπαιδευτούν εκπρόσωποι φροντιστών απο την 

Ελλάδα και θα διευκολυνθεί η µετάδοση τεχνογνωσίας απο οργανι-

σµούς όπως οι Care Alliance (Ιρλανδία), Compagnie des Aidants 

(Γαλλία), ANT (Ιταλία) και Eurocarers (Βέλγιο). Οι συµµετέχοντες 

στις επισκέψεις παρατήρησης θα µάθουν νέους τρόπους να κεντρί-

ζουν το ενδιαφέρον του κοινού των εκδηλώσεων και εργαστηρίων 

της ΕΠΙΟΝΗ και θα εξασκήσουν νέες δεξιότητες στον σχεδιασµό και 

τη διαχείριση ετήσιων εκπαιδευτικών προγραµµάτων για ανεπίση-

µους φροντιστές. Το πρόγραµµα ”Εκπαιδεύοντας τους Ανεπίσηµους 

Φροντιστές” θα επιτρέψει σε ανεπίσηµους φροντιστές απο την Ελ-

λάδα να κτίσουν πάνω σε αποκτηθείσες δεξιότητες και εµπειρίες και 
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να είναι σε θέση να διαδώσουν τα αποτελέσµατα και να συνεργα-

στούν µε άλλες χώρες της ΕΕ. Το πρόγραµµα θα αρχίσει τον Οκτώ-

βριο του 2018 και θα διαρκέσει µέχρι τον Ιούλιο του 2020. Θα θέλα-

µε να ευχαριστήσουµε όλους τους εταίρους για την στήριξη της 

πρωτοβουλίας µας.  

2) Learn4Carers: Tο πρόγραµµα Erasmus+ KA2 της ΕΠΙΟΝΗ µε τί-

τλο ”Learning for Caregivers in Europe” (2018-1-EL01-

KA204-047837), εγκρίθηκε απο το Ιδρυµα Κρατικών Υποτροφιών. 

Το 2ετές αυτό σχέδιο θα δώσει την ευκαιρία σε φορείς από την Ελ-

λάδα (το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών και την ΠΕΨΑΕΕ) την δυνα-

τότητα για ανταλλαγή καλών πρακτικών µε οργανισµούς που έχουν 

πολύχρονη εµπειρία στην υποστήριξη φροντιστών από την Ιρλανδία 

(Care Alliance Ireland), την Γαλλία (Compagnie des Aidants) και το 

Βέλγιο (Eurocarers).  Το σχέδιο Learn4Carers θα επιτρέψει σε εκ-

προσώπους ανεπίσηµων φροντιστών από τέσσερεις Ευρωπαικές 

χώρες να αναδείξουν καλές πρακτικές από τις χώρες τους. Οι επι-

τυχηµένες αυτές πρακτικές υποστήριξης ή ευαισθητοποίησης σε 

τοπικό επίπεδο µπορούν να αποτελέσουν άριστο παράδειγµα για 

άλλες χώρες.  Το πρόγραµµα ξεκίνησε τον Δεκέµβριο του 2018 και 

θα διαρκέσει έως τα τέλος Νοεµβρίου του 2020.  Η εναρκτήρια συ-

νάντηση θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα, στις 11 και 12 Φεβρουα-

http://www.pepsaee.gr/
http://www.carealliance.ie/
https://lacompagniedesaidants.org/
http://eurocarers.org/
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ρίου 2019 στο γραφείο του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου στην Αθήνα 

και στο Κέντρο Ηµέρας της ΠΕΨΑΕΕ. Στην συνάντηση θα συµµετέ-

χουν εκτός από τα µέλη της σύµπραξης και εκπρόσωποι από συ-

νεργαζόµενους φορείς από την Ελλάδα και την ΕΕ. Η συνάντηση θα 

πραγµατοποιηθεί µε την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Γραφείου του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. 

3) Linking Partners to Share Good Practices for Social Inclusion 

of Mental Health:  Σε αυτό το πρόγραµµα Erasmus+ KA2 στο 

οποίο συντονιστής εταίρος είναι ο δηµόσιος φορέας από την Κων-

σταντινούπολη Istanbul Health Directorate εγκρίθηκε απο το Εθνική 

αρχή Erasmus+ της Τουρκίας. Το 2ετές αυτό σχέδιο θα δώσει την 

ευκαιρία σε φορείς από την Ελλάδα (ΕΠΙΟΝΗ), την Ιταλία 

(Consorzio SGS), την Σλοβενία (SENT - Slovenian Association of 

Mental Health), και την Κροατία (Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική κλινι-

κή Vrapce) να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να λάβουν / προ-

σφέρουν εκπαίδευση για το ζήτηµα της κοινωνικής ενσωµάτωσης 

ατόµων µε ψυχιατρική εµπειρία. Σύµφωνα µε την πρόταση θα 

πραγµατοποιηθούν διακρατικές συναντήσεις και 5ήµερες εκπαιδευ-

τικές δραστηριότητες στην Κροατία, την Ελλάδα και την Σλοβενία. 
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Συµµετοχή σε Ηµερίδες και Συνέδρια στην ΕΕ 

Μέλη της ΕΠΙΟΝΗ που δηλώνουν ενδιαφέρον συµµετέχουν σε συναντήσεις για 
την καλύτερη ενηµέρωση και κατάρτισή τους σε θέµατα που αφορούν τους 
φροντιστές, τα άτοµα µε αναπηρία ή θέµατα τρέχουσας κοινωνικής πολιτικής σε 
Ευρωπαικό Επίπεδο. Έτσι είναι σε θέση να προβάλουν µε καλύτερο τρόπο τα 
αιτήµατα που τους αφορούν. 

Ενίσχυση της οργανωτικής Ικανότητας & Επιστηµονικής 
Υποστήριξης του σωµατείου 

1) Συνεργασία µε εθελοντές σε θέµατα γραµµατειακής υποστήριξης των 
ηµερίδων, λογιστικής υποστήριξης, γραφιστικής επιµέλειας κ.α. 

2) Συµµετοχή µελών Επιστηµονικής Επιτροπής του συλλόγου   κα Κέλλη 
Παναγιωτοπούλου, κου Χριστοδούλου, κου Ορέστη Γιωτάκου, κας Σούζαν 
Γκρέγκορη, κου Δηµήτρης Κόντης σε συζητήσεις. 

3) Ενοικίαση χώρου στον συνεργατικό πολυχώρο HIGGS και χρήση χώρων 
της ΠΕΨΑΕΕ και µεταφορά της νόµιµης έδρας.  

4) Προµήθεια  τριών µεταχειρισµένων Laptop από εταιρία Παπαστράτος. 
5) Συνεργασία µε την διεθνή οργάνωση AIESEC. Τον Ιούλιο - Αύγουστο, 

καθηµερινή απασχόληση δύο φοιτητών από την Πορτογαλία και την Ινδία.  
6) Συνεργασία µε ΠΕΨΑΕΕ για συνυποβολή προτάσεων (Erasmus+, EEA 

Grants). 
7) Παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα Facebook (Από 257 το 2017 σήµερα 1450 

followers), LinkedIn, Tweeter @ngoepioni (Από 163 followers το 2017, 
σήµερα 324), Instagram greek_carers_network (Από 53 followers το 2017, 
139 σήµερα) 

8) Συνεργασία µε Λογιστικό Γραφείο 
9) Το 2018 λάβαµε υποστήριξη για 6 µήνες, από το Social Dynamo, 

προκειµένου να λάβουµε εκπαίδευση, και να δικτυωθούµε µε άλλους 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών αξιοποιόντας τις εγκαταστάσεις του 
Σεράφειου. Η συνεργασία θα ανανεωθεί για ακόµα 6 µήνες. 

10)Τηλεφωνική Γραµµή Υποστήριξης: +30.211.85.07.085, 6946003522 
11) Το 2018 λάβαµε υποστήριξη για 2 µήνες από τον φορέα Askoka, µε την 

µορφή εργαστηρίων ενίσχυσης δεξιοτήτων. 
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