ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ «ΕΔΑΠΕ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ:

 Δικαίωμα για εγγραφή στο κάθε τμήμα του «ΕΔΑΠΕ» που
βρίσκεται κοντά στη διεύθυνση κατοικίας τους, έχουν όλοι οι
κάτοικοι του Δήμου Κορυδαλλού, που έχουν συμπληρώσει το
60ο έτος της ηλικίας τους. ( ή είναι συνταξιοδοτημένοι
μικρότερης ηλικίας)
 Το προσωπικό και η Διοίκηση του ΕΔΑΠΕ δέχονται τα μέλη
με σεβασμό στην προσωπικότητα τους ,την αξιοπρέπεια τους,
και τους βοηθούν να κινητοποιήσουν και να αξιοποιήσουν
τις πνευματικές και σωματικές δυνατότητες τους, μέσα στο
χώρο.
 Τα μέλη συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του
ΕΔΑΠΕ, εφόσον αυτές είναι επιτρεπτές και σύμφωνες με τις
ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του καθένα χωριστά. ( διότι
προάγουν την ομαδικότητα, την πρωτοβουλία, την
καλλιέργεια πνεύματος και φαντασίας, και την
δημιουργικότητα και μπορούν να αποχωρήσουν όποτε οι ίδιοι
το επιθυμούν )
 Έχουν δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης στο χώρο και τις
δραστηριότητες του ΕΔΑΠΕ, εφόσον δεν προσβάλλουν την
αξιοπρέπεια, και δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα των άλλων
μελών, και φυσικά δεν θίγουν το κοινωνικό χαρακτήρα και
την γενικότερη εικόνα του ΕΔΑΠΕ.
 Όλα τα μέλη δικαιούνται να προσφέρουν εθελοντική εργασία
στα πλαίσια της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του
ΕΔΑΠΕ, εφόσον αυτή δεν θέτει σε κίνδυνο την σωματική
υγεία των ίδιων αλλά και των άλλων μελών.
 Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να δίδουν οικειοθελώς το
ιατρικό, το κοινωνικό και νοσηλευτικό ιστορικό τους στους
επαγγελματίες υγείας.

 Αναφαίρετο δικαίωμα των μελών είναι η προστασία του
απορρήτου, των όσων αναφέρουν στους επαγγελματίες του
ΕΔΑΠΕ με τους οποίους συνεργάζονται, και όπου
παραβιάζεται υποχρεούνται να το αναφέρουν στη Διοίκηση
του ΕΔΑΠΕ.
 Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εκδηλώσεις
του ΕΔΑΠΕ, στις εκδρομές, στα γεύματα -διασκεδάσεις, στις
εκδρομές του ΕΟΤ, της Εργατικής Εστίας, τις κατασκηνώσεις
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που
συνεργάζονται με το ΕΔΑΠΕ.
 Τα μέλη δικαιούνται να έχουν συνοδό στις δραστηριότητες του
ΕΔΑΠΕ, εφ΄ όσον αποδεδειγμένα από Δευτεροβάθμια
επιτροπή Υγείας χρήζουν συνοδό. Οι συνοδοί των μελών όταν
δεν είναι μέλη του ΕΔΑΠΕ επιβαρύνονται οικονομικά με ότι
τους αντιστοιχεί κατόπιν απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου.
 Τα μέλη έχουν δικαίωμα Ιατρικής εξέτασης , Νοσηλευτικής
φροντίδας, (όπως λήψη Αρτηριακής πίεσης, και
φυσιοθεραπευτικής αγωγής, κατόπιν γραπτής εντολής γιατρού.
 Οι ηλικιωμένοι και μοναχικά άτομα που δεν μπορούν να
αυτοεξυπηρετηθούν έχουν δικαίωμα παροχής υπηρεσιών και
βοήθεια στο σπίτι, εφ΄όσον αυτό είναι εφικτό.
 Τα μέλη έχουν το δικαίωμα της εκπροσώπησης τους στο
Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΑΠΕ μέσου των αιρετών
εκπροσώπων τους, και γι΄ αυτό οφείλουν να συμμετέχουν
ενεργά στην εκλογή για την ανάδειξη αυτών των
εκπροσώπων.
 Στο χώρο του ΕΔΑΠΕ επιτρέπονται σκάκι, τάβλι και
επιτραπέζια παιχνίδια.
 Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται στο χώρο του
ΕΔΑΠΕ για μία μέρα ή δύο ημέρες την εβδομάδα χωρίς
παιχνίδια, και να συμμετέχουν στην διαδικασία κατάθεσης
ιδεών και υποβολής προτάσεων για την αναβάθμιση του
κοινωνικοπρονοιακού έργου του ΕΔΑΠΕ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ :

 Όλα τα μέλη υποχρεούνται να συμπληρώσουν το ετήσιο έντυπο
εγγραφής και να είναι συνεπείς στην ετήσια οικονομική εισφορά
του ΕΔΑΠΕ για να θεωρούνται μέλη . Σε αντίθετη περίπτωση δεν
δικαιούνται να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του ΕΔΑΠΕ. Επίσης
υποχρεούνται να είναι συνεπείς στην οικονομική συμμετοχή τους
στις δραστηριότητες του ΕΔΑΠΕ (εκδρομές, γλέντια, γεύματα,
εκδηλώσεις κ.λ.π ( με το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά από τη
Διοίκηση του ΕΔΑΠΕ).
 Όλα τα μέλη υποχρεούνται να σέβονται τις ελευθερίες και τα
δικαιώματα των άλλων μελών του ΕΔΑΠΕ.
 Υποχρεούνται να σέβονται τις αποφάσεις της Διοίκησης και να τις
ακολουθούν, να σέβονται τους υπαλλήλους του ΕΔΑΠΕ και να μη
προσβάλλουν με λόγια ή με έργα την προσωπικότητα και την
αξιοπρέπειά τους.
 Υποχρεούνται να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια στο χώρο του
ΕΔΑΠΕ, αλλά και σε κάθε ομαδική δραστηριότητα εκτός του
ΕΔΑΠΕ( εκδρομές, εκδηλώσεις κ.α) Σε αντίθετη περίπτωση η
απρεπείς συμπεριφορά θα αντιμετωπίζεται με κλήση σε απολογία
στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΑΠΕ, με προσωρινή ή μόνιμη
διαγραφή τους από το ΕΔΑΠΕ, διότι όλοι είμαστε υποχρεωμένοι
να διαφυλάξουμε και να υποστηρίξουμε την άψογη λειτουργία του
ΕΔΑΠΕ και κατ΄ επέκταση του Δήμου μας.
 Όλα τα μέλη υποχρεούνται να προσέχουν τις κτιριακές
εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του ΕΔΑΠΕ και να μεριμνούν για
την διατήρηση της καλής τους κατάστασης. Να διατηρούν το χώρο
καθαρό ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία όλων.
 Απαγορεύεται το κάπνισμα στο χώρο του ΕΔΑΠΕ, τα τυχερά
παιχνίδια και τα χαρτιά ( τράπουλα).
 Όσα μέλη συμμετέχουν στις ομάδες δραστηριότητας του ΕΔΑΠΕ,
θα πρέπει να σέβονται τα υπόλοιπα άτομα τω ομάδων καθώς και
τους εκπαιδευτές.Επίσης όσα μέλη δεν συμμετέχουν σε
δραστηριότητες του ΕΔΑΠΕ με δική τους επιλογή έχουν την
υποχρέωση να δείξουν τον ανάλογο σεβασμό προς τους άλλους
και να τηρούν τους κανόνες της Διοίκησης όταν αυτές
ανακοινώνονται.

 Τα μέλη και οι συνοδοί μελών που συμμετέχουν στις εκδρομές και
στις εκδηλώσεις θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες που τους
δίνονται και να σέβονται το προσωπικό και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου που τους συνοδεύουν.
 Όλα τα μέλη οφείλουν να έχουν ενεργή συμμετοχή, στις εκλογές
για τους αιρετούς εκπροσώπους τους, στο Διοικητικό Συμβούλιο
του ΕΔΑΠΕ.
 Όλα τα μέλη θα πρέπει να έχουν επαφή με το χώρο και το
προσωπικό τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα για να
ενημερώνονται για τις δραστηριότητες του ΕΔΑΠΕ, αλλά και να
δίνεται η δυνατότητα και σε εμάς να γνωρίσουμε τα μέλη μας.
 Οφείλουν να σέβονται και να εφαρμόζουν τις αρχές της Διοίκησης
για μια μέρα ή δύο μέρες χωρίς παιχνίδια στο χώρο του ΕΔΑΠΕ.
 Τέλος υποχρεούνται να αναφέρουν στην Πρόεδρο του ΕΔΑΠΕ την
περίπτωση παραβίασης του απορρήτου από τους επαγγελματίες
Υγείας και Πρόνοιας.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Αγαπητά μέλη, όλοι διερωτάστε, γιατί αλλάξαμε επωνυμία από ΚΑΠΗ,
«κέντρο ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων»,
σε ΕΔΑΠΕ, «εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης και προστασίας
ενηλίκων». Αλλάξαμε την επωνυμία μας, μοναδική σε όλη την Ελλάδα
«ΕΔΑΠΕ», γιατί ο όρος ΚΑΠΗ , είναι ένας ορισμός πολύ παρεξηγημένος,
άλλα και περιθωριοποιημένος, από την κοινωνία μας, η οποία απορροφά,
στους κόλπους της, αυτούς τους οποίους κρίνει παραγωγικούς, και
αποβάλλει, αυτούς τους οποίους κρίνει αδρανείς, σφραγίζοντας έτσι την
παρακμή τους.
Ο όρος «ΕΔΑΠΕ» είναι ένας ορισμός που προσπαθεί να αποβάλλει τις
τυχών προκαταλήψεις που δημιουργούνται, και μόνο στον απόηχο που
αφήνει ο όρος «ηλικιωμένοι» και ταυτόχρονα, να απορροφήσει άτομα τα
οποία έχουν αποχωρήσει από την επαγγελματική, όχι όμως και από την
κοινωνική ζωή.
Όλα τα μέλη πρέπει να γνωρίζουν και να συνειδητοποιήσουν, ότι το
ΕΔΑΠΕ, « ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» δεν είναι ένα καφενείο, δεν έχει το ρόλο
του καφενείου και δεν προσφέρεται μόνο για τάβλι, εκδρομές ή γλέντια.
Αυτός είναι ο διασκεδαστικός ρόλος του ΕΔΑΠΕ. Υπάρχει όμως και ο
εκπαιδευτικός – δημιουργικός ρόλος του ΕΔΑΠΕ. Οι ομάδες
δραστηριοτήτων που λειτουργούν έχουν ως στόχο να έρθουν τα μέλη πιο
κοντά, να γνωριστούν μεταξύ τους , να εκφράσουν τις ιδιαίτερες ικανότητες
τους, να ανακαλύψουν τα ταλέντα που μπορεί να έχουν, και να
κινητοποιήσουν τις λανθάνουσες δυνατότητες τους. Να νιώσουν, να
αισθανθούν και πάλι παραγωγικά και δημιουργικά άτομα.
Επίσης υπάρχει και ο προστατευτικός ρόλος του ΕΔΑΠΕ με στόχο την
κάλυψη των αναγκών των μελών μας, αναγκών κοινωνικών,
ψυχολογικών, ιατρικών και νοσηλευτικών όπου με τη συμβολή
εξειδικευμένου προσωπικού λύνονται τα όποια προβλήματα που υπάρχουν.
Η Τρίτη ηλικία δεν είναι ανενεργή ηλικία. Είναι προέκταση μιας
ζωής από εμπειρίες και γνώσεις, οι οποίες πρέπει και οφείλουμε να τις
μεταλαμπαδεύσουμε και να τις «εκμεταλλευτούμε», προς όφελος όλων και
το ΕΔΑΠΕ, είναι ο χώρος στον οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί ο κάθε
προαναφερθείς ρόλος, αρκεί να συμβάλλουν όλοι.
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