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Απολογισμός Πεπραγμένων
            Διοικητικού Συμβουλίου ΕΠΙΟΝΗ

31.11.2018 – 15.12.2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους Σπύρο Ζορμπά, Ζαχαρένια
Καρκαλάκου, Φωκίων Δημητριάδη, Έφη Σαρδέλη και Μαρίνα Μακρή 
συνεισέφερε σε εθελοντική βάση στους στόχους του καταστατικού. 
Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις. 

Ενημερωτικές Ημερίδες για Φροντιστές

2η Ημερίδα με θέμα την συνεισφορά των οικογενειακών

φροντιστών ασθενών με καρδιακές παθήσεις 

Το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ διοργάνωσε με επιτυχία την Δευτέρα 6 Μα-

ΐου 2019 στο Innovathens powered by 

Samsung, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 

την 2η ημερίδα με θέμα “Υποστήριξη ασθε-

νών με καρδιακές παθήσεις. Η συμβολή 

των φροντιστών”. Η ημερίδα πραγματοποιή-

θηκε υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Ιατρικού 

Συλλόγου, της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρεί-

ας και του Global HEART Hub. Στην ημερίδα 

απηύθυναν χαιρετισμό η πρώην αντιδήμαρχος 

Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αθηναίων 

κα Μαρία Στρατηγάκη, η ιατρός κα Χριστίνα 

Παπανικολάου, ο πρόεδρος του σωματείου 

Καρδιοπαθών Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτι-

κού Λιμενικού Σώματος και φίλων κ Κωνστα-

κα Μαρία Στρατηγάκ

Παπανικολάου, ο π

Καρδιοπαθών Αξιωμα

κού Λιμενικού Σώματο



ντίνος Μακρής, η πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Προστασίας Ενημέρωσης

και Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών η Καρδιά του Παιδιού κα Αθηνά Βαρέλα Κολ-

τσιδοπούλου.

Στην ημερίδα της 6.5.19 συμμετείχαν ως εισηγητές: ο κ Σταύρος Τερζάκης με θέμα

τρόπους εξασφάλισης αιμοδοσίας υπέρ καρδιοπαθών. Η κα Κέλλη Παναγιωτοπού-

λου, με θέμα το άγχος στις καρδιακές παθήσεις και την ψυχοθεραπευτική προσέγγι-

ση. Η κα Μαρία Αγγελάκη με θέμα την ζωή με καρδιακή ανεπάρκεια: παρακολούθη-

ση από τον θεράποντα ιατρό και πρακτικές οδηγίες για καλύτερη καθημερινότητα.Ο

κος Δημήτρης Κόντης με θέμα την συμμετοχή νοσηλευόμενων ασθενών με καρδιο-

λογικές διαταραχές στις ιατρικές αποφάσεις (παρουσίαση κλινικής έρευνας στο

Θριάσιο Νοσοκομείο) Ο κ Ηλίας Τσούγκος με θέμα τα συμπτώματα της Καρδιακής

Ανεπάρκειας: Ο κρίσιμος ρόλος της οικογένειας στην αναγνώριση των συμπτωμάτων

Στην ημερίδα της 6.5.19 συμμετείχαν ως εισηγητές: ο κ Σταύρος Τερζάκης με θέμα

τρόπους εξασφάλισης αιμοδοσίας υπέρ καρδιοπαθών. Η κα Κέλλη Παναγιωτοπού-



ενός απειλητικού για την ζωή συνδρόμου. Ο κ. Αντώνης Αντωνιάδης με θέμα την

σημασία του αντιγριπικού εμβολιασμού στα καρδιολογικά προβλήματα. Ο κ Όμηρος

Παπαδόπουλος με θέμα τις τεχνολογίες αιχμής του ΕΦΚΕ Δημόκριτος που υποστη-

ρίζουν την καθημερινότητα ασθενών με καρδιακές παθήσεις. Συμμετείχαν επίσης η

κα Susan Cambell από τις Ηνωμένες Πολιτείες η οποία παρουσίασε την ομπρέλα

οργανώσεων Global HEART Hub και τις τρέχουσες εκστρατείες ευαισθητοποίησης. 

Τέλος ο καθηγητής πληροφορικής του Πανεπιστημίου Lobachevsky κ Nikolai 

Zolotykh αναφέρθηκε στο Cyberheart Project, την πλατφόρμα τηλεϊατρικής για

ασθενείς με καρδιοπάθεια. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με την συνεισφορά των

εταιρειών Interamerican, Novartis, Galenica και ΒΙΑΝΕΞ. Χορηγοί επικοινωνίας: 

www.psychologynow.gr – www.iatronet.gr  www.socialpolicy.gr

Τον συντονισμό έκανε η δημοσιογράφος από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος κα

Μαρία – Νίκη Γεωργαντά. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ημερίδα σε μαγνητο-

σκόπηση: https://www.blod.gr/events/ypostiriksi-ton-asthenon-me-kardiakes-

pathiseis-i-symboli-ton-frontiston-tous/

Τον συντονισμό έκανε η δημοσιογράφος από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος κα

Μ ί Νί Γ ά Μ ί λ θή ίδ



3η ημερίδα “Φροντίζοντας τους φροντιστές” με επίκεντρο
τους ανεπίσημους φροντιστές

Η ΕΠΙΟΝΗ διοργάνωσε με επιτυχία στις 27 Σεπτεμβρίου 2019, στο γραφείο του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα την 3η ημερίδα με επίκεντρο τους ανεπίσημους

φροντιστές. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, 

του Δήμου Αθηναίων της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και του WFMH. Η εκδή-

λωση αναφέρθηκε αναλυτικά στην νέα ευρωπαϊκή οδηγία που ενδιαφέρει ιδιαίτερα

τους εργαζόμενους οικογενειακούς φροντιστές καθώς προβλέπει το δικαίωμα του

ελάχιστου 5 ημερών άδειας φροντιστή το έτος και το δικαίωμα αιτήματος στον εργο-

δότη ευέλικτου ωραρίου εργασίας, ή εργασία από το σπίτι για μια περίοδο έως έξι

μήνες. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας συμφώνησε στην ανάγκη της εκπαί-

δευσης των οικογενειακών φροντιστών. 

Η ΕΠΙΟΝΗ διοργάνωσε με επιτυχία στις 27 Σεπτεμβρίου 2019, στο γραφείο του Ευ-

ϊ ύ β ί θή 3 ί ί ί



Η νέα οδηγία προβλέπει ότι τα

κράτη μέλη θα λάβουν τα απα-

ραίτητα μέτρα για να προστατέ-

ψουν τους εργαζόμενους φροντι-

στές από διακρίσεις ή απολύσεις

από την άσκηση αυτών των

νέων δικαιωμάτων. Τέλος η συ-

γκεκριμένη Ευρωπαϊκή Οδηγία

προωθεί τον διάλογο για την

ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Όλοι οι συμμετέχοντες

συμφώνησαν πως η οδηγία δεν λύνει τα σημαντικά προβλήματα των εργαζόμενων ή

όχι οικογενειακών φροντιστών αλλά είναι ένα πρώτο βήμα. Η ημερίδα φιλοξένησε

σημαντικούς επιστήμονες όπως τον καθηγητή ψυχιατρικής κ. Γιώργο Χριστοδούλου, 

τον Δρ. Δημήτριο Κόντη, την Δρ. Καλλιόπη Παναγιωτοπούλου. Η κα Nadia Kamel, εκ

μέρους των Eurocarers, η κα Donna Walsh, διευθύντρια της EFNA, ο Καθηγητής

Philip Gorwood πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ψυχιατρικής Εταιρείας (EPA) και η

Claudia Marinetti, διευθύντρια του Mental Health Europe αναφέρθηκαν αναλυτικά

στην Ευρωπαική διάσταση του θέματος της υποστήριξης των φροντιστών.  Η ημερί-

δα οργανώθηκε με τη στήριξη του Ευρωβουλευτή κ. Στέλιου Κυμπουρόπουλου, και

του πρώην Ευρωβουλευτή κ. Νίκου Χρυσόγελου και της Βουλευτού Επικρατείας κας

Μαριέττας Γιαννάκου οι οποίοι χαιρέτισαν την εκδήλωση και αναφέρθηκαν στην ανά-

γκη εφαρμογής της νέας οδηγίας στην Ελλάδα αλλά και την ανάγκης για εκπαίδευση

των φροντιστών για όσα δικαιώματα έχουν ήδη, ιδιαίτερα όσοι εργάζονται στον Δη-

μόσιο τομέα. Ο κ Χάρης Κούντουρος, εκπροσωπώντας το γραφείο του Ευρωπαικού

Κοινοβουλίου στην Ελλάδα ανέφερε πως το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει

την σημαντική συνεισφορά των φροντιστών και είναι χαρά του που για 3η χρονιά

πραγματοποιείται η σχετική ημερίδα. Ευχαριστούμε τους φορείς Ομπρέλα, ΠΕΨΑΕΕ, 

από την άσκηση α

νέων δικαιωμάτων. Τέ

γκεκριμένη Ευρωπαϊκ

προωθεί τον διάλογ

ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Όλοι οι συμ

συμφώνησαν πως η οδηγία δεν λύνει τα σημαντικά προβλήματα των εργα

όχι οικογενειακών φροντιστών αλλά είναι ένα πρώτο βήμα. Η ημερίδα



ΕΠΑΨΥ, ΕΔΡΑ, Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Παναγιώτης

Σακελαρόπουλος , Φροντίζω, Άγγιγμα Ζωής και την Πανελλήνια Ομοσπονδία ατόμων

με σκλήρυνση κατά πλάκας.

Η ΕΠΙΟΝΗ ευχαριστεί θερμά για την εποικοδομητική συνεργασία στην πραγματοποί-

ηση την ενημερωτικής εκδήλωσης τις οργανώσεις European Psychiatric Association, 

Eurocarers,  Mental Health Europe,  EFNA και EBC. 

Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους χορηγούς της ημερίδας: 

Interamerican, Lundbeck, Servier, Φαρμασέρβ Lilly, ΒΙΑΝΕΞ και ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ. Ευ-

χ α ρ ι σ τ ο ύ μ ε τ ο υ ς χ ο ρ η γ ο ύ ς

επικοινωνίας: www.psychologynow.gr,  socialpolicy.gr, https://healthy-blog.gr/,  http://

www.healthdaily.gr/ https://www.iatronet.gr/

Η ΕΠΙΟΝΗ ευχαριστεί θερμά για την εποικοδομητική συνεργασία στην πραγματοποί-



Focus Group για Ανεπίσημους Φροντιστές στις 12.2.19 

 

Στα πλαίσια της 

ε ν α ρ κ τ ή ρ ι α ς 

συνάντησης του 

σ χ ε δ ί ο υ 

E r a s m u s + 

“Learn4Carers” 

στο οποίο συ-

ντονιστής είναι 

τ ο σ ωμα τ ε ί ο 

μας πραγματο-

ποιήθηκε στις 

12/2/19 ομάδα 

εστίασης για συγγενείς ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας (Focus Group) στο 

κέντρο ημερας της ΠΕΨΑΕΕ. O συντονισμός αλλά και οι παρακάτω σημειώσεις είναι 

του μέλους της επιστημονικής επιτροπής του σωματείου Δρ. Καλλιόπης (Κέλλης) Πα-

ναγιωτοπούλου. Στη συνάντηση συμμετείχαν ανεπίσημοι φροντιστές ατόμων με 

προβλήματα ψυχικής υγείας, εργαζόμενοι του Κέντρου Ημέρας της ΠΕΨΑΕΕ και ερ-

γαζόμενοι σε φορείς που ειδικεύονται στην ενημέρωση και υποστήριξη των ανεπίση-

μων φροντιστών από το εξωτερικό. (Γαλλία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία). 

Στόχος ήταν η ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών για πρακτικές που μέχρι τώρα 

έχουν δώσει καλά αποτελέσματα, η καταγραφή των αιτημάτων των ανεπίσημων 

φροντιστών και η δημιουργία ενός σχεδίου δράσης με σκοπό την υλοποίηση των 

επόμενων σταδίων παρέμβασης προς όφελος των φροντιστών και ανακούφιση του 

φορτίου αυτών. 



Πρόγραμμα ανταλλαγής νέων (Erasmus+, Youth Exchange) 
στο Μπάρι της Ιταλίας

Το σχέδιο Erasmus+ #wecare_ye είναι ένα έργο με συντονιστή τον φορέα

“Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche (CVBF)” και στόχο τη δη-

μιουργία τεσσάρων νέων Συμβουλευτικών Ομάδων Νέων Προσώπων (YPAGs) στη

Ρουμανία, την Τσεχία, την Ελλάδα και το Βέλγιο, με βάση την εμπειρία των KIDS Bari 

και KIDS Albania ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή των νέων (συμπεριλαμβανο-

μένων των νέων ασθενών) στην προαγωγή της υγείας. Για την επίτευξη αυτού του

στόχου διοργανώθηκε από 8 έως 18 Ιουλίου 2019 μια ανταλλαγή νέων (Erasmus+, 

Youth Exchange) με την συμμετοχή υπεύθυνων ομάδας και νέων, ηλικίας 13-18 

ετών, οι οποίοι επιλέχθηκαν από κάθε οργανισμό μεταξύ των εμπλεκομένων για τις

τοπικές τους δραστηριότητες (νέοι ασθενείς, συγγενείς ασθενών, νέοι που ενδιαφέ-

ρονται για την υγεία εν γένει). Οι νέοι ακολούθησαν μια περίοδο κατάρτισης που χα-

ρακτηριζόταν από τις προσεγγίσεις “εκπαίδευση των συνομηλίκων” και “μάθηση



μέσω της πράξης”, με στόχο την αύξηση της δέσμευσης τους σε ζητήματα υγείας και 

έρευνας (μέσω καλύτερης γνώσης και ενεργού συμμετοχής) και μάθησης πώς να 

συμμετέχουν ενεργά στις αποφάσεις  για τη δική τους υγεία, αλλά και τον προγραμ-

ματισμό, τη συμμετοχή και την αξιολόγηση της έρευνας που αφορά τα παιδιά. Το 

#wecare_ye_project συντονίζεται από το Consorzio per Valutazioni Biologiche e 

Farmacologiche (CVBF), σε συνεργασία με το Ίδρυμα Angel Angel Appeal (RAA), 

Masarykova Univerzita (MU), το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών EPIONI και το 

Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Η εταιρική σχέση επιλέχθηκε με βάση την 

αποστολή και την εμπειρία των οργανισμών. Αν και οι φορείς εργάζονται σε διαφορε-

τικά πεδία και έχουν ετερογενείς ικανότητες, μοιράζονται την συνειδητοποίηση της 

σημασίας των ακόλουθων παραγόντων στην επιστημονική και παγκόσμια κοινότητα: 

1) Της ενεργού συμμετοχής των νέων στην κοινωνία 

2) Της προώθησης της υγείας 

3) Της κοινωνικής ένταξης 

Χρηματοδότηση: Erasmus +, Ιταλική Εθνική Αρχή, KA105 – Κινητικότητα των νέων. 

Συμμετείχαν οι: Μαρίνα Μάκρη, Καλλιόπη Λάπα, Ανδριάνα Σπανογιάννη, Θεανώ - 

Μαρίνα Αξακάλη, Νεφέλη Κιόση, Βενετία - Νεκταρία Γεώργαρου.  



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 ημέρα τον μήνα να γνωριστούν με 
άτομα που έχουν κάποια χρόνια 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. 



Πρόγραμμα Συνεργασίας με Ευρωπαικές οργανώσεις:
H ΕΠΙΟΝΗ συμμετείχε σε Ευρωπαικούς οργανισμούς και Ευρωπαικά
προγράμματα: 

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

2) MHE - Mental Health Europe
3) Eurocarers. Η Ευρωπαική ομοσπονδία φροντιστών στήριξε την

σύσταση του συλλόγου και συνεχίζει να αποτελεί πολύτιμο 
υποστηρικτή. Από αυτήν την ομοσπονδία ενημερωνόμαστε για το 
πολιτικό περιβάλλον σε ευρωπαικό επίπεδο για τους 
άτυπους φροντιστές. Η συμμετοχή σε συναντήσεις, 
ομάδες εργασίας και Γενικές Συνελεύσεις , 
επιτρέπουν όχι μόνο να εκπαιδευόμαστε αλλά και να 
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) Global Heart Hub  
7) Εκπροσωπήσαμε τη σκοπιά των φροντιστών ατόμων με χρόνια

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

ΠΠΠΠρρρόόόόγγγγρρρραααμμμμμμμμααα ΣΣΣΣΣυυυνννεεερρρργγγγααασσσ
H ΕΠΙΟΝΗ συμμετείχε σε
προγράμματα: 
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Ευρωπαικούς οργανισμούς και Ευρωπαι



8) Συμμετέχουμε στα ευρωπαικά προγράμματα Erasmus+ Educating 
Informal Caregivers, Learning for Caregivers in Europe, Linking 
Partners to Share Good Practices for Social Inclusion of Mental Health 
και Tools & Skills for Emotional Management.

9) Tο πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο ”Learning for Caregivers in
E u r o p e ” ( 2 0 1 8 - 1 - E L 0 1 -
KA204-047837) δίνει την δυνατό-
τητα στην ΕΠΙΟΝΗ και την ΠΕ-
ΨΑΕΕ να ανταλλάξουν καλές
πρακτικές με οργανισμούς που
έχουν εμπειρία στην υποστήριξη
φροντιστών από την Ιρλανδία
(Care Alliance Ireland), την Γαλ-
λία (Compagnie des Aidants) και
το Βέλγιο (Eurocarers). Το σχέδιο
Learn4Carers επιτρέπει σε εκ-
προσώπους ανεπίσημων φρο-
ντιστών από τέσσερεις Ευρω-
παικές χώρες να αναδείξουν κα-
λές πρακτικές από τις χώρες
τους. Οι επιτυχημένες αυτές
πρακτικές υποστήριξης ή ευαι-
σθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο
μπορούν να αποτελέσουν άριστο παράδειγμα για άλλες χώρες. Η

9) TTο πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο ”Learning for Caregivers in
E u r o p e ” ( 2 0 1 8 1 E L 0 1
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εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 11 - 
12.02.2019 στο γραφείο του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου στην Αθήνα
. Στην συνάντηση συμμετεί-
χαν εκτός από τα μέλη της
σύμπραξης και εκπρόσωποι
από συνεργαζόμενους φο-
ρείς από την Ελλάδα και την
ΕΕ. Η συνάντηση πραγμα-
τοποιήθηκε με την υποστή-
ριξη της του Γραφείου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σ τ η ν Ε λ λ ά δ α . Σ τ ι ς
15-17.9.2019 πραγματοποι-
ήθηκε η 2η συνάντηση του
σχεδίου στο Δουβλίνο στον φορέα Care Alliance Ireland.  Ευχαρι-

στούμε τον φορέα Mental Health Ireland για την φιλοξενία στα γρα-
φεία τους.Το πρόγραμμα προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμ-
μα και έχει υποβληθεί η έκθεση προόδου στο Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις
11-12.03.2020 στις Βρυξέλλες στον φορέα Eurocarers και η τελική
συνάντηση τον Οκτώβριο του 2020 στον φορέα La Compagnie des 
Aidants στο Παρίσι. 
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10) Linking Partners to Share Good Practices for Social Inclusion 
of people with mental health problems. Αυτό πρόγραμμα
Erasmus+ KA2 (2018-1-
TR01-KA202-058739) στο
οποίο συντονιστής εταίρος
είναι ο δημόσιος φορέας
“ I s t a n b u l H e a l t h 
Directorate” εγκρίθηκε
απο την εθνική αρχή
Erasmus+ της Τουρκίας. 
Το 2ετές αυτό σχέδιο ανή-
κ ε ι σ τ η ν κ α τ η γ ο ρ ί α
“VET” (επαγγελατική εκ-
παίδευση και κατάρτιση) και 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 κλινική Vrapce) να ανταλλάξουν καλές
πρακτικές και να λάβουν ή να προσφέρουν εκπαίδευση σχετικά με
το ζήτημα της κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων με ψυχική πάθηση. 
Στα πλαίσια της πρότασης πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην
Κωνσταντινούπολη (18-20.2.2019), στο Lanciano, της Ιταλίας

(14-17.10.2019) και η πενθήμερη εκπαιδευτική δραστηριότητα στο
Ζάγκρεμπ της Κροατίας (24-28.6.2019). Ο φορέας μας θα διοργα-
νώσει πενθήμερη εκπαιδευτική δραστηριότητα την Ελλάδα
(30.3.2020 - 3.4.2020) και ο εταίρος από Σλοβενία την πενθήμερη
εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Λουμπλιάνα (06.2020).   
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11) Tools & Skills for Emotional Management. Σε αυτό το πρόγραμμα
E r a s m u s + K A 1 ( 2 0 1 8 - 1 - E L 0 1 -
KA104-047332) 3 μέλη του φορέα ΕΠΙΟΝΗ
εκπαιδεύθηκαν στο θέμα Emotional 
Management. Συντονιστής εταίρος του σχε-
δίου είναι ο Ελληνικός φορέας “eδρασΕ” σε
συνεργασία με τον εκπαιδευτικό φορέα από
Ισπανία “Permacultura Cantabria”. Το σεμι-
νάριο πραγματοποιήθηκε στην Cantabria 

της Ισπανίας από τις 17 έως 27 Μαρτίου 2019.  

12) Εγκρίθηκαν το 2019 τα παρακάτω προγράμματα Erasmus+ KA2  
στα οποία το σωματείο ΕΠΙΟΝΗ είναι εταίρος:   

• “Share4Brain” με συντονιστή τον φορέα “Belgian Brain Council 
“και εταίρους από την Ισπανία, την Ιταλία, και την Σερβία.   Συμ-
μετέχει ως εταίρος και το Καποδιστριακό Πανεπιστημίο. 

• “Share4Carers” με συντονιστή τον φορέα “Δύναμη Ζωής” και
εταίρους από την Ιταλία, το Βέλγιο και την Τουρκία. 

• “ADHD-CARE” με συντονιστή τον φορέα “Serbian Brain 
Council” και εταίρους από το Βέλγιο, την Κύπρο, την Τουρκία. 
Συμμετέχει ως εταίρος και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

13) Συμμετοχή μελών στην θερινή κατασκήνωση του Δήμου Αθηναίων
στον Άγιο Ανδρέα Αττικής.14-23.8.2019 και 3-6.10.2019 . 
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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 κατάρτιση 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 νέους από την Ισπανία και την Ιταλία που
πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος 
“EU4EU” (Erasmus+). Προσέφεραν σημαντική υποστήριξη σε θέματα 
γραμματειακής υποστήριξης των ημερίδων, αναβάθμ ισης των 
ιστοσελίδων, γραφιστικής επιμέλειας κ.α. 

2) Συνεργασία με μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής κα Παναγιωτοπούλου, 
κ Δημήτρη Κόντη, κ Ορέστη Γιωτάκο σε τακτική βάση για υλοποίηση 
δράσεων. 

3) Χρήση χώρων στον συνεργατικό πολυχώρο HIGGS  στην οδό Βίκτωρος
Ουγκώ 15, Αθήνα ΤΚ 10437 (νόμιμη έδρα). Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις. 

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

καθημερινή απασχόληση φοιτητή από την Ιταλία.  
6) Υποβολή - συνυποβολή προτάσεων (Erasmus+, EEA Grants, EASI, 

Σημεία Στήριξης, EFNA κ.α.). 
7) Παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα Facebook (Από 1570 το 2018, σήμερα

2100 followers), LinkedIn 39 followers, Tweeter @ngoepioni (Από 324 
followers το 2018, σήμερα 425), Instagram greek_carers_network (Από 
139 followers το 2018, 185 σήμερα) 

8) Ηλεκτρονική τήρηση λογιστικών σωματείου σε
συνεργασία με λογιστικό γραφείο. 

9) Το 2019 συμμετείχαμε σε δωρεάν σεμινάρια για ΜΚΟ
στο Social Dynamo, προκειμένου να λάβουμε 
εκπαίδευση, και να δικτυωθούμε με άλλους φορείς της 
κοινωνίας των πολιτών στις εγκαταστάσεις του 
Σεράφειου. Το Social Dynamo είναι χώρος για την 
κοινωνία των πολιτών με άξονες την μάθηση, την επαγγελματική 
υποστήριξη & την δικτύωση. 

10)Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης: +30.211.85.07.085, 6946003522 
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