
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΔΗΜΟ  ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ    
                                                          
 
                                                        Π. ΦΑΛΗΡΟ, 19/4/2019 
 

ΔΕΛΣΙΟ  ΣΤΠΟΤ 
 

υμβουλευτικόσ ςταιμόσ για την Άνοια  ςτο Παλαιό Φάληρο.  
Εγκαινιάςτηκε η δομθ και ξεκινά η λειτουργία τησ. 

 

 Με γλώκνλα ηελ παξνρή αθόκα πεξηζζόηεξωλ θαη θαιύηεξωλ  ππεξεζηώλ πγείαο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο δωήο ηωλ ειηθηωκέλωλ Φαιεξηωηώλ, ν Δήκνο Παιαηνύ Φαιήξνπ, 

ζε ζπλεξγαζία κε ην Ειιεληθό Δηαδεκνηηθό Δίθηπν Υγηώλ Πόιεωλ θαη ηελ Εηαηξεία Alzheimer 

Αζελώλ, μεθηλά ηε ιεηηνπξγία Σπκβνπιεπηηθνύ Σηαζκνύ γηα ηελ Άλνηα. 

 
Τα εγκαίνια του Σταθμοφ πραγματοποιήθηκαν την Πζμπτη 18 Απριλίου 2019 από τον 
Δήμαρχο Παλαιοφ Φαλήρου  Διονφςη Χατζηδάκη, τον Πρόεδρο του ΕΔΔΥΠΠΥ & τησ ΚΕΔΕ 
και Γιϊργο Πατοφλη, Δήμαρχο Αμαρουςίου, τον Αντιδήμαρχο Παλαιοφ Φαλήρου και 
υπεφθυνο για την δομή και ςυντονιςτή του προγράμματοσ Γιάννη Φωςτηρόπουλο και την 
Δρ. Παραςκευθ ακκά, πρόεδρο τησ εταιρείασ  Alzheimer Αθηνϊν. 
 
Στον Συμβουλευτικό Σταθμό που λειτουργεί επί τησ οδοφ Ήβησ Αιαναςιάδου 112 & 
Καλυψοφσ θα ζχουν πρόςβαςη ελεφθερα χωρίσ καμία χρζωςη για τισ υπηρεςίεσ, όλα τα 
μζλη των δημοτικϊν ΚΑΠΗ αλλά και όλοι οι ηλικιωμζνοι τησ Πόλησ μασ. 
 
Οι υπηρεςίεσ που θα προςφζρονται  είναι το Ιατρείο Μνήμησ, Ομάδεσ πρόληψησ για την 
Άνοια ενϊ ειδικά για τα άτομα που πάςχουν από τη νόςο θα πραγματοποιοφνται ςυνεδρίεσ 
νοητικήσ και ςωματικήσ ενδυνάμωςησ. 
 
Ο  Δήμαρχοσ Παλαιοφ Φαλήρου Διονφςησ Χατζηδάκησ μεταξφ άλλων τόνιςε « ότι με τθν 
λειτουργία του ςτακμοφ υλοποιείται μια υπόςχεςθ που είχε δϊςει ευαιςκθτοποιθμζνοσ για 
το κζμα τθσ άνοιασ των θλικιωμζνων και τόνιςε ότι είναι μεγάλθ του χαρά που οι 
Φαλθριϊτεσ κα ζχουν τθν δυνατότθτα να μεριμνοφν για τθν υγεία τουσ με υπθρεςίεσ 
αξιόπιςτεσ και με φορείσ και επιςτιμονεσ οι οποίοι ξεχωρίηουν για τθν ποιότθτα των 
υπθρεςιϊν τουσ και τθν εξειδίκευςθ τουσ. Επίςθσ ςυνεχάρθ δθμοςίωσ τον Γιϊργο Πατοφλθ 
για τθν πρωτοβουλία του να δθμιουργιςει το Ελλθνικό Διαδθμοτικό Δίκτυο Υγιϊν Πόλεων, 
ζναν κεςμό που προάγει ςτθν πράξθ, άμεςα και αποτελεςματικά τθν υγεία Δθμοτϊν και 
Κατοίκων, αποδεικνφοντασ ότι θ Αυτοδιοίκθςθ μπορεί να προςφζρει λφςεισ ςε ςθμαντικά 
προβλιματα». 
 
 
 

 



 

 

 

Ο Πρόεδροσ του ΕΔΔΥΠΠΥ & τησ ΚΕΔΕ, Γιϊργοσ Πατοφλησ, Δήμαρχοσ Αμαρουςίου ςτον 

χαιρετιςμό του ςημείωςε: « Είμαςτε κοντά ςτουσ αςκενείσ που πάςχουν από άνοια και ςτισ 

οικογζνειζσ τουσ, ζχοντασ ωσ βαςικό ςκοπό τθ διαςφάλιςθ υψθλισ  ποιότθτασ ηωισ και τθσ 

ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ. Συνεπϊσ, ςυμπράττουμε ωσ φορείσ με τθν κατάλλθλθ 

επιςτθμονικι και ζγκυρθ κακοδιγθςθ παρζχοντασ ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ άλλο ζνα 

ςθμαντικό εργαλείο υπζρ τθσ προαγωγισ υγείασ των δθμοτϊν. Δθμιουργοφμε 

Συμβουλευτικοφσ Στακμοφσ για τθν άνοια κατά τόπουσ ςε όλθ τθν περιοχι τθσ Αττικισ ϊςτε 

ο αςκενισ να ζχει άμεςθ υποςτιριξθ, προςβλζπουμε όμωσ παράλλθλα και ςτθν 

ευαιςκθτοποίθςθ με ζγκαιρο διαγνωςτικό ζλεγχο ςτισ θλικιωμζνουσ ςυμπολίτεσ μασ άνω 

των 65».  

 Ο Αντιδήμαρχοσ του Δήμου Παλαιοφ Φαλήρου Γιάννησ Φωςτηρόπουλοσ  αφοφ 
ευχαρίςτθςε τουσ εργαηόμενουσ ςτον Διμο αλλά και  τα ςτελζχθ του Ελλθνικοφ 
Διαδθμοτικοφ Δικτφου Υγιϊν Πόλεων για τθν προςπάκεια που κατζβαλαν για να 
λειτουργιςει άμεςα ο ςτακμόσ, αναφζρκθκε ςτισ δυνατότθτεσ που κα ζχουν οι θλικιωμζνοι 
που κα επιςκεφτοφν τθν Δομι  και τόνιςε ότι ο Διμοσ Παλαιοφ Φαλιρου αναδεικνφει το 
ανκρϊπινο του πρόςωπο κακθμερινά με τισ κοινωνικζσ του δράςεισ και πολιτικζσ που 
ακολουκεί.  

 
 
 
 

 


