
  
 

Παρασκευή 27/9/2019, 15:00 
Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αμαλίας 8, Αθήνα 

Φροντίζοντας τους Φροντιστές 
Η Νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για Φροντιστές  

   

15:00 - 15:30 Προσέλευση & Εγγραφές 

15:30 - 16:00 Χαιρετισμός από το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.         
Χαιρετισμός από τον Ευρωβουλευτή κ. Στέλιο Κυμπουρόπουλο, τον πρώην         
Ευρωβουλευτή κο Νίκο Χρυσόγελο, την Βουλευτή Επικρατείας κα Μαριέττα         
Γιαννάκου, εκπροσώπους φορέων.  

16:00 - 16:10 Ομιλία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής 
Υγείας 2019 

 Δημήτρης Κόντης 

16:10 - 16:20 Η Ευρωπαϊκή οδηγία περί ισορροπίας επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής - Τι σημαίνει για τους φροντιστές 

Nadia Kamel,  
Eurocarers 

16:20 - 16:30 
 

Εθνική και Ευρωπαϊκή συνηγορία για τους πάσχοντες 
από διαταραχές εγκεφάλου, νου και πόνου και τους 
φροντιστές τους 

Donna Walsh,  
Διευθύντρια 
European 
Federation of  
Neurological 
Associations 
(EFNA) 

16:30 – 16:40 Ψυχοθεραπευτική υποστήριξη των φροντιστών για την 
λήψη αποφάσεων 
 

Δρ. Καλλιόπη  
Παναγιωτοπούλου 
ΕΠΙΟΝΗ 

16:40 – 16:50 Δικαιώματα και ψυχική υγεία φροντιστών: Μια 
ευρωπαϊκή οπτική για την ευημερία όλων  
 
 

Claudia Marinetti,  
Διευθύντρια Mental  
Health Europe (MHE) 

16:50 – 17:00  Ψυχίατροι και φροντιστές ενώνουν τις δυνάμεις τους Καθηγητής Philip  
Gorwood πρόεδρος  
Ευρωπαϊκής 
Ψυχιατρικής 
Εταιρείας  (EPA) 

17:00 – 17:30 Καφές δικτύωσης  

17:30 – 17:40 Ανακουφιστική Φροντίδα - Αναγκαιότητα για τον Ασθενή 
και τον φροντιστή 
 

Χριστίνα Νομικού,  
Άγγιγμα Ζωής 

17:40 – 17:50   Βάσω Μάρακα,  
Πανελλήνια 

 



  
 

Φροντιστής και ασθενής – μια ιδιαίτερη σχέση Ομοσπονδία Ατόμων  
με Σκλήρυνση Κατά   
Πλάκας 

17:50 – 18:00 Ψυχική και σωματική κόπωση φροντιστών ατόμων με       
άνοια-Τρόποι διαχείρισης και αντιμετώπισης 
 

Δημήτρης 
Θεοδωρόπουλος 
  

18:00 – 18:10     

18:10 – 18:30 Συζήτηση Δικτύωσης – Ελαφρύ γεύμα 

   
 
 
 
Υπό την αιγίδα Με τη στήριξη Στήριξη ΜΜΕ 

  

  
  
 

 
 
Σε συνεργασία με: 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

   

 



  
 

 

 
 

  

 

 
 
 
Μέρος των δραστηριοτήτων του Ελληνικού Δικτύου Φροντιστών είναι η διεξαγωγή          
ενημερωτικών εκδηλώσεων με τη συμμετοχή επαγγελματιών οι οποίοι δίνουν απαντήσεις          
σε ένα ευρύ φάσμα ιατρικών, νομικών, εκπαιδευτικών και εργασιακών θεμάτων που           
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το κοινό, και ειδικότερα σε φροντιστές ατόμων με χρόνια            
νόσο ή αναπηρία. 
 
Η ΕΠΙΟΝΗ, στις 27 Σεπτεμβρίου 2019, διοργανώνει στο γραφείο του Ευρωπαϊκού           
Κοινοβουλίου στην Αθήνα, μια ημερίδα με επίκεντρο τους φροντιστές. Η εκδήλωση τελεί            
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ψυχικής Υγείας, της            
Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας Eurocarers. 
 
Η εκδήλωση θα αναφερθεί 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 εργοδότη             
ευέλικτου ωραρίου εργασίας, ή εργασία από το σπίτι για μια περίοδο έως έξι μήνες.  
Η οδηγία προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα να προστατέψουν              
τους εργαζόμενους φροντιστές από διακρίσεις ή απόλυσης εξαιτίας της άσκησης αυτών           
των νέων δικαιωμάτων. Τέλος η Ευρωπαϊκή Οδηγία Η προώθηση του διαλόγου που            
αποσκοπεί στην ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Η ημερίδα θα           
φιλοξενήσει σημαντικούς επιστήμονες όπως τον καθηγητή ψυχιατρικής κο Γιώργο         
Χριστοδούλου, τον Δρ. Δημήτριος Κόντης, την Δρ. Καλλιόπη Παναγιωτοπούλου Άλλοι          
ομιλητές είναι η κα Nadia Kamel, εκ μέρος 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 οργανισμού που συνεισέφερε στην           
υιοθέτηση της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας Mental Health Europe. Η ημερίδα οργανώνεται με            
τη στήριξη του Ευρωβουλευτή κου Στέλιου Κυμπουρόπουλου, του πρώην Ευρωβουλευτή          
κου Νίκου Χρυσόγελου και της Βουλευτού Επικρατείας Κας Μαριέττας Γιαννάκου. 
Ευχαριστούμε τους φορείς ΠΕΨΑΕΕ, ΕΠΑΨΥ, ΕΔΡΑ, Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής         
και Ψυχικής Υγείας Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, Φροντίζω, Άγγιγμα Ζωής και την          
Πανελλήνια Ομοσπονδία ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας.  
Χορηγοί της ημερίδας είναι οι εταιρίες Interamerican και Φαρμασέρβ Lilly. 
Χορηγοί επικοινωνίας είναι οι www.psychologynow.gr και socialpolicy.gr  
 

 

http://www.psychologynow.gr/

