
ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ 1102 

  

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας Αττικής 

και του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων δημιούργησε τη Γραμμή Βοήθειας για την 

Άνοια 1102. Η γραμμή πλαισιώνεται από εξειδικευμένους σύμβουλους / επαγγελματίες υγείας, 

γιατρούς νευρολόγους και ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, που παρέχουν 

άμεσα ενημέρωση, καθοδήγηση, συμβουλές και διασύνδεση. 

 

Ο Δήμος Κορυδαλλού,  πρωτοπόρος σε θέματα πρόληψης της άνοιας σε επίπεδο κοινότητας, καθώς 

είναι ο μόνος που λειτουργεί ήδη από το 2018,  στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά,  Ιατρείο Μνήμης 

όπου διενεργείται προληπτικός έλεγχος γνωστικών λειτουργιών, Ομάδες Νοητικής Ενδυνάμωσης και 

Σχολή Φροντιστών Ασθενών με Άνοια - με την επιστημονική καθοδήγηση και την συνεργασία της 

Ελληνικής Γεροντολογικής Εταιρείας και της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας "Νέστωρ"-, στηρίζει ως 

μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ την σημαντική αυτή πρωτοβουλία. 

 

Η Γραμμή Βοήθειας 1102 απευθύνεται σε: 

• Άτομα με προβλήματα μνήμης 

• Ευρύ κοινό 

• Φροντιστές – Οικογένεια & φίλοι ατόμων με άνοια 

• Επαγγελματίες Υγείας 

  

Οι υπηρεσίες της Γραμμής Βοήθειας 1102 είναι: 

• Ενημέρωση για την άνοια και τις στρατηγικές πρόληψης 

• Ενημέρωση για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τα προγράμματα για άτομα με άνοια και τους 

φροντιστές τους 

• Πρακτικές συμβουλές φροντίδας σε φροντιστές ατόμων με άνοια 

• Συμβουλές αντιμετώπισης κρίσεων και διαταραχών συμπεριφοράς σε άτομα με άνοια 

• Διασύνδεση με τις οργανώσεις Alzheimer που λειτουργούν στην Ελλάδα 

• Δικτύωση με τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς για την Άνοια που λειτουργούν σε συνεργασία με το 

ΕΔΔΥΠΠΥ σε όλη την Ελλάδα 

• Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας σε θέματα σχετικά με την άνοια 

• Ενημέρωση για τις Υπηρεσίες των Δήμων, των Κέντρων Υγείας, των νοσοκομείων ιδιωτικών και 

δημόσιων και γενικότερα των φορέων που ασχολούνται με την Τρίτη ηλικία και την άνοια. 

  

Η Γραμμή Βοήθειας 1102 λειτουργεί Δευτέρα – Παρασκευή 9:00-19:00 (εκτός αργιών). Παράλληλα 

με την τηλεφωνική επικοινωνία, παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω live webchat. 



Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να στείλει email στο 1102@alzheimerathens.gr ακόμη και 

εκτός ωραρίου και ο εξειδικευμένος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί του. 

  

Μέρος του υλικού , αποτελεί και το βίντεο της Γραμμής Βοήθειας για την Άνοια από το κανάλι του 

ΕΔΔΥΠΠΥ στο YouTube, μπορείτε να το παρακολουθήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://youtu.be/vX6rEUAmUT8. 
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