
Το δικαίωμά σας για 
εμπιστευτικότητα 

Εμπιστευτικότητα 
υπάρχει μεταξύ εσάς 
και του οργανισμού 
φροντίδας ηλικιωμένων 
που σας παρέχει την κατ’ 
οίκον φροντίδα σας.  
Αν υπάρχει υποψία 
κακομεταχείρισης, ο 
υπάλληλος φροντίδας 
είναι υποχρεωμένος να το 
αναφέρει στο διευθυντή 
του. 
Ο διευθυντής θα σας 
προσφέρει συμβουλευτική 
και υποστήριξη.

Ο παροχέας υπηρεσιών 
φροντίδας ηλικιωμένων 
που σας εξυπηρετεί θα 
εργαστεί μαζί σας για 
να έχετε πρόσβαση σε 
οποιαδήποτε βοήθεια 
χρειάζεστε για να 
επανακτήσετε έλεγχο της 
ζωής σας. 
Η κακομεταχείριση 
ευδοκιμεί στη 
μυστικότητα - είναι 
σημαντικό να μιλήσετε σε 
κάποιον. 

Αν κινδυνεύετε - καλέστε 
την Αστυνομία. 
Μιλήστε σε κάποιον που 
εμπιστεύεστε.
Μιλήστε στον παροχέα 
κοινοτικών υπηρεσιών 
σας.
Εξασφαλίστε υποστήριξη 
από άλλους για να 
προγραμματίσετε 
τι απαιτείται για 
να σταματήσει η 
κακομεταχείριση. 

Πληροφορίες για τα 
δικαιώματά σας.
Συμβουλές και 
υποστήριξη για 
προάσπιση των 
δικαιωμάτων σας. 
Βοήθεια για να 
ξεπερνάτε καταστάσεις 
κακομεταχείρισης. 
Καλέστε το ARAS στο 
8232 5377ή στο 
1800 700 600 για άτομα 
που τηλεφωνούν από 
επαρχία. 

Αστυνομία 
000 ή 131 444
Επιτροπή Νομικών 
Υπηρεσιών 
(Legal Services Commission)
1300 366 424
Δημόσιος Συνήγορος 
(Public Advocate)
8269 7575 ή 1800 066 969
Δημόσιος Διαχειριστής
(Public Trustee)
8226 9200 ή 1800 673 119
Υπηρεσία Συνηγορίας 
Δικαιωμάτων Ηλικιωμένων 
[Aged Rights Advocacy Service (ARAS)]
8232 5377 ή 1800 700 600.

Ο παροχέας υπηρεσιών 
φροντίδας ηλικιωμένων 
που σας εξυπηρετεί 
μπορεί να σας βοηθήσει 

Τι μπορείτε να κάνετε 
εσείς; 

Το ARAS μπορεί να 
παράσχει: 

Διατίθεται βοήθεια 

Τα Άτομα 
Μεγαλύτερης Ηλικίας 

Έχουν Δικαιώματα 
Δεν υπάρχει δικαιολογία για 

κακομεταχείριση 

Ποιος διατρέχει κίνδυνο 
κακομεταχείρισης ή 
εκμετάλλευσης; 
Άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας που: 
Εξαρτώνται από 
άλλους λόγω ψυχικής ή 
σωματικής αδυναμίας.
Βρίσκεται σε οικογένεια 
με διαμάχη.
Είναι απομονωμένα από 
άλλους.
Φοβούνται ότι θα χάσουν 
τη φροντίδα τους.
Δεν γνωρίζουν ότι έχουν 
το δικαίωμα να λένε όχι.

Δικαιώματα ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας 

Καθώς γερνάμε τα 
δικαιώματά μας 
παραμένουν και 
περιλαμβάνουν το 
δικαίωμα να: 
Διατηρούμε προσωπική 
ανεξαρτησία.
Τυγχάνουμε μεταχείρισης 
με αξιοπρέπεια και 
σεβασμό.
Ζούμε χωρίς εκμετάλλευση, 
κακομεταχείριση ή 
παραμέληση. 
Είμαστε και να 
αισθανόμαστε ασφαλείς. 

Τι είναι κακομεταχείριση 
ατόμων μεγαλύτερης 
ηλικίας
Κακομεταχείριση μπορεί 
να είναι οποιαδήποτε 
βλάβη σε κάποιον που 
προκαλείται από ένα 
άλλο άτομο σε θέση 
εμπιστοσύνης. 
Ο κακομεταχειριστής 
μπορεί να είναι μέλος 
της οικογένειας ή φίλος, 
φροντιστής ή έμμισθος 
υπάλληλος. 
Δεν είναι δικό σας 
λάθος αν κάποιος σας 
κακομεταχειρίζεται. 

Η κακομεταχείριση 
μπορεί να είναι:

Σωματική 
π.χ. χτύπημα, σπρώξιμο, 
χαστούκισμα. 
Ψυχολογική 
Προφορική παρενόχληση, 
ταπείνωση, απειλές. 
Οικονομική 
Κατάχρηση των 
χρημάτων, της 
περιουσίας ή των πόρων 
σας 

Σας έχει συμβεί αυτό;

Να εξαναγκαστείτε να 
υπογράψετε έγγραφα 
ενάντια στη θέλησή σας; 
Να σας αρνηθούν 
αναγκαία είδη; 
Να σας περιορίσουν 
τις κοινωνικές 
δραστηριότητές σας; 
Να σας 
κακομεταχειριστούν, να 
σας χτυπήσουν ή να σας 
περιορίσουν σωματικά; 

Σας έχει συμβεί αυτό;

Να σας βάλουν τις 
φωνές, να σας βρίσουν, 
να σας πουν ότι είστε 
βλάκας; 
Να σας ζητούν χρήματα 
σε τακτική βάση και να 
μη σας τα ξεπληρώνουν; 
Να σας απειλούν όταν 
δεν συμμορφώνεστε 
με τις επιθυμίες της 
οικογένειας ή φίλων; 

Η κακομεταχείριση 
μπορεί να είναι:

Κοινωνική 
Περιορισμός ή διακοπή 
δραστηριοτήτων ή 
επαφής. 
Σεξουαλική 
π.χ. μη συναινετική 
σεξουαλική επαφή. 
Παραμέληση 
π.χ. παράλειψη να 
ικανοποιούνται βασικές 
ανάγκες ή να παρέχονται 
χρειώδη. 

Δείτε την. 
Σταματήστε την. 
Προλάβετέ την. 

Δεν υπάρχει 
δικαιολογία για 

κακομεταχείρηση.

Χρηματοδοτήθηκε από το ‘Βελτίωση με 
την Ηλικία - Το Σχέδιο Γήρανσής μας για τη 

Νότια Αυστραλία’

Εάν χρειάζεστε διερμηνέα παρακαλώ τηλεφωνήστε στην 
Τηλεφωνική Υπηρεσία Διερμηνέων (TIS) στο 131 450


