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ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2017 

Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία προσπαθεί πάνω από τέσσερις 
δεκαετίες (ιδρύθηκε το 1977) να αναδείξει τα θέματα των ηλικιωμένων. 

Στο πλαίσιο αυτό αγωνίζεται ακούραστα για τη θεσμοθέτηση της ειδικότητας της 
Γηριατρικής και στη χώρα μας που είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη στην οποία δεν 
είναι αναγνωρισμένη η Γηριατρική ως ιατρική ειδικότητα ή εξειδίκευση.  

Με σκοπό να βελτιώσει την υγεία και ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων στη χώρας πρότεινε 
στο υπουργείο υγείας πριν τρία χρόνια την υιοθέτηση εθνικής πολιτικής για την πρόληψη 
και προαγωγή υγείας των ηλικιωμένων. Το υπουργείο υγείας έκτοτε διοργανώνει κατ’ έτος 
το πιλοτικό πρόγραμμα Πρόληψη και Προαγωγή της Υγείας των Ηλικιωμένων-ΗΠΙΟΝΗ. Για 
το 2017 το 3ο Εθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα είχε θέμα την «Πρόληψη της άνοιας και η 
έγκαιρη αντιμετώπιση των συνεπειών της».  

Επίσης, συμβάλλει στη συνεχή εκπαίδευση των επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας 
και πρόνοιας ώστε να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες στους ηλικιωμένους 
διοργανώνοντας το Πανελλήνιο Συνέδριο ανά διετία, κύκλους μαθημάτων και ημερίδες. 

Η ΕΓ.Γ.Ε. κατά τη διάρκεια του 2017 έκανε όλη την απαραίτητη προετοιμασία για τη 
διοργάνωση του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεροντολογίας και Γηριατρικής που 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Αθήνα στις 29-31 Μαρτίου 2018.  

Στη διάρκεια του 2017 υλοποιήθηκε η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη σε θέματα γεροντολογίας 
και γηριατρικής χάρη στη δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ. Το Νοέμβριο του 
2017 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα με την επιστημονική ευθύνη της κ. Μεσθεναίου και τη 
συμβολή σημαντικού αριθμού ερευνητών. Έχει προβλεφθεί η ανανέωση της ηλεκτρονικής 
βιβλιοθήκης και για το 2018, αλλά στο μεταξύ πρέπει να εξετάσουμε περαιτέρω πηγές 
χρηματοδότησης ώστε να διασφαλιστεί η μακροχρόνια βιωσιμότητα της εταιρείας. Η 
βιβλιοθήκη βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.gerolib.gr και είναι αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα της ΕΓΓΕ, σε αρκετές ιστοσελίδες βιβλιοθηκών πανεπιστημίων και ΤΕΙ, καθώς 
και μη κυβερνητικών οργανώσεων. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια του 2017 πραγματοποιήθηκαν: 

• Ημερίδα με θέμα «Γηριατρική Προσέγγιση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» με τη 
συνεργασία του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου "Ιππόκαμπος ΑΜΕΑ" στις 22 
Ιανουαρίου 2017 στο θέατρο Μ. Θεοδωράκης στο Δημαρχείο Αργυρούπολης. 

• Πρόγραμμα εκπαίδευσης για προσωπικό φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με 
άνοια, που έγινε στο Μερόπειο στις 16-17 Ιουνίου 2017. 

• Ημερίδα για τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας για τους ηλικιωμένους 1η 
Οκτωβρίου, η οποία έγινε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά στις 9 Οκτωβρίου με 
τη συνεργασία του Δήμου Πειραιά και του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά  
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• Ημερίδα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων με τη συνεργασία του 
Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου.  

• Εικαστικό δρώμενο «Επίπεδα» στο Νομισματικό Μουσείο από 19-22 Οκτωβρίου 
2017 στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας των ηλικιωμένων. 

• Παρουσίαση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης στο eHealth FORUM στις 20 Οκτωβρίου 
2017, στο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολις Αθηνών, στο Γκάζι. 

Δελτία τύπου εκδόθηκαν με την ευκαιρία της: 

• 15ης Ιουνίου-Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων 

• 1ης Οκτωβρίου-Παγκόσμιας Ημέρας των Ηλικιωμένων 

• Της ολοκλήρωσης της Ηλεκτρονικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Βιβλιοθήκης 

• Για τη μείωση του ποσοστού Φ.Π.Α. για τους οίκους ευγηρίας  

Εκδηλώσεις υπό την αιγίδα ή με τη συμμετοχή μελών του Δ.Σ. της Ε.Γ.Γ.Ε.: 

• Καφέ φροντιστών ασθενών με νόσο Alzheimer 

• Καινοτόμες δράσεις στη χώρα μας για τη νόσο Alzheimer 

• 11o Ετήσιο Ενημερωτικό Συνέδριο Σκελετικής Υγείας 

• Άκτιος-Κύκλος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων-Σχολείο Διασφάλισης Ποιότητας 

• Συμμετοχή στο workshop της EUGMS στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου 
 

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου της ΕΓΓΕ κυρίου Καραϊτιανού με τον Αν. 
Υπουργό Υγείας και συζήτησαν χωρίς θετικό αποτέλεσμα για την ειδικότητα/εξειδίκευση 
της γηριατρικής. Αντίθετα, έγιναν τρεις πολύ θετικές συναντήσεις με τον Πρόεδρο και τον 
Αντιπρόεδρο ΚΕΣΥ για το ίδιο θέμα τον Ιούνιο και Οκτώβριο. 

Ο Πρόεδρος συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Ελλάδος στη Γενική Συνέλευση της EUGMS 
στις 7-8 Μαρτίου 2017 στη Βιέννη. 

Στο συνέδριο της EUGMS στις 20-22 Σεπτεμβρίου στη Νίκαια της Γαλλίας ο Πρόεδρος της 
ΕΓΓΕ και εθνικός εκπρόσωπος Ιωάννης Γ. Καραϊτιανός έδωσε διάλεξη με θέμα «Until what 
age should we screen for cancer». 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ανετέθη σε ομάδα ελληνικών επιστημονικών εταιρειών, 
συμπεριλαμβανομένης της ΕΓΓΕ, η διοργάνωση του παγκοσμίου συνεδρίου Γηριατρικής 
του 2020 στην Αθήνα. 

Στη διάρκεια του 2017 εγγράφηκαν ως μέλη στην εταιρεία πάνω από 20 άτομα. 

Πέρα από τα παραπάνω η Εταιρεία συνεχίζει να συνεργάζεται με ελληνικούς και ξένους 
φορείς και οργανισμούς, όπως την IAAG, EUGMS, κ. ά. Συνεχίζει να φιλοξενεί στην έδρα 
της το Σωματείο Φροντιστών Ασθενών με νόσο Alzheimer και Συναφών Διαταραχών και 
την Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ».  

Η λειτουργία της γραμμής SOS Alzheimer 210-3303678 συνεχίζεται, παρόλο που δεν 
υπάρχει πλέον χρηματοδότηση, με την προσωπική προσπάθεια της εθελόντριας κ. Λευκής 
Μούγια. Στη γραμμή παρέχονται πληροφορίες για την ασθένεια, οδηγίες, κατευθύνσεις, 



  

ενημέρωση δραστηριοτήτων του συλλόγου συγγενών φροντιστών, νομικές συμβουλές και 
πρακτικές οδηγίες για τα καθημερινά προβλήματα της νόσου.  

Η ιστοσελίδα μας, από την οποία μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα πρόσφατα νέα της 
Εταιρείας μας και τις δραστηριότητές της, ανανεώνεται τακτικά και χρειάζεται η συνδρομή 
όλων μας για να είναι περισσότερο ενημερωμένη και λειτουργική. Σημειώνουμε τη 
διεύθυνση της ιστοσελίδας: www.gerontology.gr και την ηλεκτρονική της ταχυδρομική 
διεύθυνση hagg@gerontology.gr. 

Όλα τα παραπάνω επιτεύχθηκαν με πολλή προσπάθεια, καλή συνεργασία και συμμετοχή 
όλων των μελών του Δ.Σ. 
 
Το Δ. Σ. της Ε.Γ.Γ.Ε. 
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