
Τα άτομα τρίτης ηλικίας με άνοια και
κατάθλιψη συχνά στερούνται τα
ανθρώπινα δικαιώματα τους, με την
κακοποίηση ως πιο σοβαρή
παραβίαση και συνέπειες σε υγεία και
θνησιμότητα. 
Η παραμέληση και κακοποίηση
(συναισθηματική, σωματική, οικονομική,
σεξουαλική κ.ά.) μπορούν να θέσουν σε
κίνδυνο τα ευάλωτα άτομα τρίτης ηλικίας
απειλώντας τη σωματική και
συναισθηματική/ ψυχική τους υγεία. 
Η νοητική δυσλειτουργία αποτελεί
παράγοντα κινδύνου κακοποίησης
σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Ένα μεγάλο μέρος
των περιστατικών που καταγγέλλονται,
αφορούν τα πιο υπέργηρα άτομα ή εκείνα
με τις περισσότερες νοητικές
δυσλειτουργίες. 

Η πανδημία έφερε αύξηση στην
κακοποίηση ατόμων τρίτης ηλικίας
λόγω παρατεταμένης παραμονής στο
σπίτι σε συνδυασμό με αυξημένο στρες
που έχει επιπτώσεις στις
διαπροσωπικές σχέσεις.

«Τα άτομα που είναι πιθανότερο 
να βασιστούν σε άλλους για φροντίδα 

έχουν δικαιώματα να ζουν 
μια ζωή με αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία

 και να συμμετέχουν στην κοινωνική 
και πολιτισμική ζωή»

Χάρτης Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της ΕΕ, 

άρθρο 25

 
 
 
 
 
 
 

Δικαιώματα ατόμων τρίτης ηλικίας

Μέσω εκπαίδευσης και συνηγορίας,
είναι απαραίτητο να διευθετηθούν
θέματα αναφορικά με την ασφάλεια
και την αυτονομία, την ενδυνάμωση
των οικογενειακών και φιλικών
σχέσεων, την πρώιμη ανίχνευση των
διαταραχών της μνήμης και της
διάθεσης και την παροχή κατάλληλης
βοήθειας και υποστήριξης. 

Στην αξιοπρέπεια, τη σωματική και
πνευματική ευεξία, την ελευθερία και την
ασφάλεια.
Στη λήψη αποφάσεων για τη ζωή τους.
Στη διαφύλαξη της προσωπικής ζωής.
Στη φροντίδα βάσει του οφέλους τους,
αναγκών και προτιμήσεών τους.
Στην πληροφόρηση και επικοινωνία.
Στην ελευθερία της έκφρασης.
Στην παρηγορητική φροντίδα.
Στην πρόσβαση σε ένδικα μέσα σε
περιπτώσεις κακομεταχείρισης.

Υποστηρίζουμε τα άτομα τρίτης ηλικίας να
συντηρήσουν τις ικανότητές τους και να
παραμείνουν ενεργά στο οικείο περιβάλλον.

 
Η διασφάλιση καλής υγείας και

καλής ποιότητας ζωής αποτελούν
βασικά δικαιώματα. 

 
Τα άτομα που βασίζονται σε άλλους για
φροντίδα έχουν δικαίωμα:

Αναγνώριση & Υποστήριξη
της Χρυσής Ηλικίας

Η ηλικία της συνταξιοδότησης, θεωρείται
ότι αποτελεί τα "χρυσά χρόνια της
ενηλικίωσης". Η περιγραφή αναφέρεται
στη φυσιολογική γήρανση χωρίς σοβαρή
γνωστική και λειτουργική έκπτωση.
Υπάρχουν λιγότερες ευθύνες και
επαρκείς πόροι, δυνατότητες συνέχισης
της μάθησης, δέσμευση σε στόχους που
δίνουν νόημα στα άτομα και δυνατότητες
ολοκλήρωσης.

Τα άτομα τρίτης ηλικίας έχουν σημαντική
κοινωνική συνεισφορά ως φορείς
γνώσεων και εμπειριών και έχουν
κοινωνικά παραγωγική δραστηριότητα
στη φροντίδα των εγγονιών τους.



ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

"ΧΡΥΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ"
 

 

 

@Active citizens fund Greece 
@EEA and Norway Grants 
@EEA Grants Greece 
@Bodossaki Foundation
@SolidarityNow

@AlzheimerChalkida

#activecitizensfund_GR 
#ACF_GR 
#activecitizens 
#civilsociety

#alzheimerchalkida#epioni

Δουλεύοντας μαζί 
για μια 

πιο ενταξιακή Ευρώπη

 

Το έργο Υποστήριξη Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων της "Χρυσής Ηλικίας"
υλοποιείται στη Στερεά Ελλάδα, μέσω
δράσεων ενημέρωσης και ανάπτυξης
ικανοτήτων σε δημόσιους λειτουργούς.
Πραγματοποιούνται δράσεις
ενημέρωσης, ενδυνάμωσης και
συνηγορίας για τους οικογενειακούς
φροντιστές ατόμων τρίτης ηλικίας με
άνοια και κατάθλιψη. Θα συμμετέχουν
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, φορείς
της κοινωνίας πολιτών και ΜΜΕ, με
πολλαπλάσια οφέλη σε τοπικό και
ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος
Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Ελληνική
Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών
Χαλκίδας και εταίρο το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών
Επιόνη.
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ,
χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη
Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού
μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την
ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών
και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των
δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της
συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της
επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund
για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα
Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Η κακοποίηση αφορά συμπεριφορές εντός
πλαισίων όπου υπάρχουν σχέσεις ευθύνης

και προσδοκίες εμπιστοσύνης. Οι λόγοι
που δεν καταγγέλλεται περιλαμβάνουν

συναισθήματα φόβου, ντροπής και ενοχής.
 

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι
απαραβίαστη. 

 
Η ηλικία και η ανάγκη φροντίδας δεν

δικαιολογούν τον περιορισμό των
δικαιωμάτων. Όλα τα άτομα οφείλουν να

απολαμβάνουν τα δικαιώματα και τις
ελευθερίες.

 
Η συναισθηματική υγεία είναι όσο
σημαντική είναι η φυσική υγεία.
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ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ!

 

Φορέας Υλοποίησης

 

Εταίρος

 
 
 
 
 
 
 

+30 2221181071
+30 6937244646

www.a lzhe imer -cha lk ida .org
in fo@alzhe imer -cha lk ida .org

Πληροφορ ίες  συμμετοχής

https://www.facebook.com/hashtag/activecitizensfund_gr?__eep__=6&__cft__[0]=AZX_k9kMB7ScjeiJZorS0aJP_Cnx2KI08rcaB7Tc5cjN9DvovPX0lWvEo0wjPMHPfeRgsqrqXcDbt1bkaQpKXoGmIzATjzMLWA78V5jcBhX2brogrD2EgkLGZ5qe5ppVXWqFMIR-0WlbOyPoLPAGOPHfncKdM9YNp-0JtMRFUjUZG3H6RuacYWzc62DZ8cACYVY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/acf_gr?__eep__=6&__cft__[0]=AZX_k9kMB7ScjeiJZorS0aJP_Cnx2KI08rcaB7Tc5cjN9DvovPX0lWvEo0wjPMHPfeRgsqrqXcDbt1bkaQpKXoGmIzATjzMLWA78V5jcBhX2brogrD2EgkLGZ5qe5ppVXWqFMIR-0WlbOyPoLPAGOPHfncKdM9YNp-0JtMRFUjUZG3H6RuacYWzc62DZ8cACYVY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/activecitizens?__eep__=6&__cft__[0]=AZX_k9kMB7ScjeiJZorS0aJP_Cnx2KI08rcaB7Tc5cjN9DvovPX0lWvEo0wjPMHPfeRgsqrqXcDbt1bkaQpKXoGmIzATjzMLWA78V5jcBhX2brogrD2EgkLGZ5qe5ppVXWqFMIR-0WlbOyPoLPAGOPHfncKdM9YNp-0JtMRFUjUZG3H6RuacYWzc62DZ8cACYVY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/civilsociety?__eep__=6&__cft__[0]=AZX_k9kMB7ScjeiJZorS0aJP_Cnx2KI08rcaB7Tc5cjN9DvovPX0lWvEo0wjPMHPfeRgsqrqXcDbt1bkaQpKXoGmIzATjzMLWA78V5jcBhX2brogrD2EgkLGZ5qe5ppVXWqFMIR-0WlbOyPoLPAGOPHfncKdM9YNp-0JtMRFUjUZG3H6RuacYWzc62DZ8cACYVY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/alzheimerchalkida?__eep__=6&__cft__[0]=AZX_k9kMB7ScjeiJZorS0aJP_Cnx2KI08rcaB7Tc5cjN9DvovPX0lWvEo0wjPMHPfeRgsqrqXcDbt1bkaQpKXoGmIzATjzMLWA78V5jcBhX2brogrD2EgkLGZ5qe5ppVXWqFMIR-0WlbOyPoLPAGOPHfncKdM9YNp-0JtMRFUjUZG3H6RuacYWzc62DZ8cACYVY&__tn__=*NK-R

