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Θέμα : Συνεργασία Δήμου Ιλίου και Εταιρείας Alzheimer Αθηνών για την ίδρυση 
Κέντρου Ημέρας για άτομα με άνοια.

Θέτουμε υπ’  όψιν σας τα ακόλουθα :
Α. Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, με την από 31.01.2023 επιστολή της, αιτείται της 
συνεργασίας του Δήμου Ιλίου για την ίδρυση στο Δήμο, Κέντρου Ημέρας για άτομα 
με άνοια. 
Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε 
το 2002, από συγγενείς ατόμων με άνοια και επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται 
με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Σκοπός της Εταιρείας είναι η ενημέρωση και η 
ευαισθητοποίηση του κοινού, η υποστήριξη των ατόμων με άνοια και των 
οικογενειών τους, η κινητοποίηση των κοινωνικών φορέων για την υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων και την προαγωγή της ποιότητας ζωής των ασθενών και των 
φροντιστών τους. Για την επίτευξη των στόχων της, η Εταιρεία υλοποιεί σημαντικό 
αριθμό δραστηριοτήτων μεταξύ των οποίων: 
• 8 Κέντρα Ημέρας για άτομα με άνοια στην Αττική και στην Άρτα 
• Υπηρεσία «Φροντίδα στο Σπίτι για άτομα με άνοια» 
• Γραμμή Βοήθειας για την άνοια 1102 
• Δημιουργία Δικτύου Συμβουλευτικών Σταθμών σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία 
με το ΕΔΔΥΠΠΥ 
• Εκπαίδευση οικογενειακών και έμμισθων Φροντιστών / Έκδοση ενημερωτικού 
υλικού 
• Ερευνητικό έργο 

Β. Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου σε συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer 
Αθηνών λειτουργούν από το 2021 τον διευρυμένο Συμβουλευτικό Σταθμό για την 
Άνοια στο Κτίριο « ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ». To έργο «Πρόληψη και Έγκαιρη 
διάγνωση της Άνοιας (Συμβουλευτικός “Σταθμός” για την Άνοια στο Δήμο Ιλίου)» 
εντάσσεται στις «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και 
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Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής  και Κοινωνικής 
Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Ιλίου, στο πλαίσιο της 
ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας» και είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Ε.Π. «Αττική 2014 -2020» και από εθνικούς πόρους.

Β. Σύμφωνα με το νόμο 2716/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 
αποφάσεις : 

1. Απόφαση Υπ. Υγείας Α4β/Γ.Π./οικ.63439/12.08.2017, ΦΕΚ 
2932/25.08.2017/τεύχος Β' και 

2. Απόφαση Υπ. Υγείας Γ3β/Γ.Π.οικ.38393/30.06.2022, ΦΕΚ 
3464/04.07.2022/τεύχος Β' Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.08.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας, «Πλαίσιο 
εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, 
προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας 
για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας 
λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη 
Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999» (Β’ 2932) :

Τα φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των άρθρων 11 και 12 του 
ν.2716/1999 (Α’ 96) [δηλ. πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη 
χαρακτήρα και Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.)], 
αναλαμβάνουν τη λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Υγείας, μετά από επιλογή, στο 
πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία 
αξιολόγησης. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται από τη 
Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου δύνανται να συνεργάζονται με 
φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης για την ανάληψη της 
λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας. Η σχετική συνεργασία δύναται να 
περιλαμβάνει τη δωρεάν παραχώρηση, από το συνεργαζόμενο πρόσωπο, ακινήτου.

Γ. Με την υπ’ αριθ. ΑΔΑ 9ΨΣΛ465ΦΥΟ-427 Απόφαση Τροποποίησης της υπ’ αριθ. 
Γ3α,β/Γ.Π.οικ 42952/08-07-2021) Απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας πολιτικών 
ψυχικής υγείας για την περίοδο 2021-2023, με χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά Επενδυτικά Ταμεία (ΕΣΠΑ και Ταμεία Ανάκαμψης) ή και από τον 
Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας : είχε εγκριθεί στην 2η Υγειονομική 
Περιφέρεια, στην οποία ανήκει ο Δήμος Ιλίου, Κέντρο Ημέρας.

Δ. Με την ως ανωτέρω επιστολή της, η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών αιτείται 
συγκεκριμένα, χώρου τουλάχιστον 200 τ.μ., ισόγειου ή σε 1ο όροφο, με εύκολη 
πρόσβαση, αίθουσες συγκέντρωσης ασθενών και γραφεία Επαγγελματιών Υγείας, 
χώρο ιατρείου, φυσικοθεραπευτήριο, γραμματεία, τουλάχιστον 1 WC ΑΜΕΑ και 
κουζίνα, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.

Αμέσως μετά την παραχώρηση του χώρου και την υπογραφή μνημονίου 
συνεργασίας με το Δήμο, θα επιδιωχθεί χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ή το Ταμείο 
Ανάκαμψης μέσω του Υπουργείου Υγείας. Η χρηματοδότηση θα καλύπτει τις 
μισθοδοσίες των επαγγελματιών υγείας που θα στελεχώνουν το Κέντρο. Ο Δήμος θα 
καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα και αρχικά θα καλύψει τα έξοδα διαμόρφωσης του 
χώρου αν χρειαστεί. 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63f360370d794546da34827a στις 20/02/23 14:55

 
Βάσει όλων των παραπάνω, και έχοντας υπόψη:

1. Το πολυδύναμο βιοκλιματικό κτήριο, συνολικού εμβαδού 1.895,10 μ², 
στο Ο.Τ 363, επί των οδών Φλέβας Ρουβίκωνος – Ταβουλάρη – Ι. 
Πολέμη – Πλαστήρα, κοινωνικού χαρακτήρα, για την στέγαση του 
Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.), που σκοπό έχει  
να προσφέρει ημερήσια φιλοξενία ηλικιωμένων ατόμων μη δυναμένων 
να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κ.λ.π.).

2. Το Κέντρο Ημέρας για άτομα με άνοια, διασυνδέεται λειτουργικά με το 
ΚΗΦΗ,

Εισηγούμεθα τη λήψη απόφασης ως κατωτέρω:

1.Τη συνεργασία του Δήμου Ιλίου με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, για την ίδρυση 
στο Δήμο, Κέντρου Ημέρας για άτομα με άνοια.

2.Την παραχώρηση των παρακάτω αναφερόμενων χώρων του ισογείου, όπως αυτοί 
αποτυπώνονται στα σχετικά τεχνικά σχέδια του κτιρίου:

• Ένα (1) γραφείο νευροψυχολόγου
• Δύο (2) γραφεία Κοινωνικών Λειτουργών
• Τρία (3) γραφεία Ιατρών /νοσηλευτικού προσωπικού
• Ένας (1) χώρος γραμματείας.

Επιπρόσθετα, θα δοθεί η δυνατότητα χρήσης της αίθουσας του   
φυσιοθεραπευτηρίου και του χώρου εργοθεραπείας. 

3.Την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού μνημονίου 
συνεργασίας.

  
Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος 

Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & 
Υγείας

Ευλαλία Γκιώνη
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