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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

«Προς τους ενοίκους και τους οικείους τους» 

Αγαπητοί Φίλοι και Φίλες. 

Για να εξασφαλίσουμε μια άνετη και αρμονική διαβίωση στην μονάδα φροντίδας 

ηλικιωμένων, συντάξαμε τον παρόντα κανονισμό, στον οποίο θα πρέπει να σεβόμαστε όλοι 

για να τηρείται η τάξη και η αρμονία στο χώρο μας. 

 Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι……… 

1. Όλοι έχουμε ίσα δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. 

2. Οι σχέσεις  μεταξύ μας πρέπει να στηρίζονται στο αίσθημα του σεβασμού και της 

αγάπης. 

3. Η Διεύθυνση και το προσωπικό θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να 

εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης για κάθε ένοικο. 

4. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εισαγωγή να γίνεται με τη συγκατάθεση του 

ενδιαφερόμενου και των συγγενών του. 

5. Επίσης πρέπει ο ενδιαφερόμενος  και οι συγγενείς του να αποδεχθούν τον κανονισμό 

λειτουργίας της μονάδας. 

6. Κατά την εισαγωγή  πρέπει να υπάρχει ένα δοκιμαστικό διάστημα παραμονής στην 

μονάδα 20 ημερών. Εάν ο ένοικος δεν προσαρμοσθεί στην μονάδα τότε θα 

επανεξετάζεται η παραμονή του από το Δ.Σ.   

7. Οφείλουμε να προστατεύουμε και να διατηρούμε τους κοινόχρηστους χώρους και τα 

δωμάτια καθαρά, χωρίς φθορές στα έπιπλα και τον εξοπλισμό της μονάδας. 

8. Εντός των δωματίων δεν επιτρέπεται να έχετε περιττά αντικείμενα, τρόφιμα και ποτά. 

Δεν επιτρέπεται η χρήση φαρμάκων εκτός προγραμματισμένης αγωγής με 

πρωτοβουλία του ένοικου ή των συγγενών του. 
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9. Η φύλαξη των τροφίμων  πρέπει να γίνεται, στο ψυγείο του νοσηλευτικού προσωπικού 

ή στην κουζίνα. 

10.  Το φαγητό σερβίρετε μόνο στην τραπεζαρία όπου όλοι  πρέπει να προσέρχονται  την 

ώρα που ορίζει ο κανονισμός. 

11.  Εξαίρεση γίνεται μόνο σε περίπτωση ασθένειας και μετά από έγκριση της  

Προϊσταμένης ή του Δ/ντή. 

12.  Οι ώρες φαγητού είναι : Το  πρωινό  8:00-9:00 π.μ., το δεκατιανό 11:00 το 

μεσημεριανό 13:00-14:00 μ.μ., το βραδινό  19:00-20:00 μ.μ.(όσοι συγγενείς 

επιθυμούν μπορούν να παρευρίσκονται κατά τη διάρκεια του φαγητού).  

13.  Η Βραδινή ώρα ύπνου είναι :  21:30 μ.μ.  

( Όλοι πρέπει να βρίσκονται στα δωμάτιά τους. Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία έξω από αυτά, 

εκτός από έκτακτες περιπτώσεις και αφού ενημερωθεί πρώτα η διανυκτερεύουσα αδελφή). 

14.  Κάθε πρωί ανοίγονται οι μπαλκονόπορτες για να αερίζονται τα δωμάτια. 

15.  Το πλύσιμο των προσωπικών ειδών ενδυμασίας και εσωρούχων  γίνεται 1-2 φορές την 

εβδομάδα. 

16.  Οι επισκέψεις συγγενών και φίλων προσωρινά λόγω κορονοϊού απαγορεύονται. 

17. Υπάρχει η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης με τον ένοικο. 

18.  Το ιατρείο θα λειτουργεί καθημερινά. 

19.  Το κόστος της φαρμακευτικής αγωγής του ενοίκου, βαρύνει τον ίδιο ή τους 

υπεύθυνους συγγενείς.  

20. Για άδεια εξόδου η επικοινωνία θα γίνεται με τον Γιατρό και μόνο για λόγους υγείας. 

21.  Σε περίπτωση που ο ένοικος  διακομιστεί σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή κλινική, με 

εντολή ιατρού λόγω ασθένειας ή κάποιας παθήσεως, οι συγγενείς του υποχρεούνται, να 

αναλάβουν εξ ολοκλήρου την εξυπηρέτησή του, καθώς και τα έξοδα του (έξοδα 

παραμονής, χειρουργείου, αποκλειστικές νοσοκόμες, ιατρικό υλικό κ.λπ.) καθ’ όλη την 

διάρκεια της νοσηλείας του στο θεραπευτήριο και αργότερα στις μέρες αποθεραπείας 

στη μονάδα φροντίδας. 
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22.  Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες θα γίνονται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Η χρήση 

του κινητού τηλεφώνου επιτρέπεται με ευθύνη του ενοίκου.   

23.  Δεν επιτρέπεται το κλείδωμα  από τις πόρτες των δωματίων και των λουτρών. 

24.  Τα προσωπικά αντικείμενα αξίας και τα χρήματα του ενοίκου παραδίδονται στους 

οικείους τους.  Η Διεύθυνση της μονάδας, ουδεμία ευθύνη φέρει στην απώλεια 

αντικειμένων αξίας, καθώς και χρηματικών ποσών εφόσον φυλαχθούν από τον ένοικο. 

25.  Δεν επιτρέπεται  η καταβολή κάθε είδους φιλοδωρήματος στο προσωπικό. 

26.  Δεν επιτρέπεται το τσιγάρο εντός του κτιρίου και της αυλής. 

27.  Η φορολογική δήλωση του ενοίκου γίνεται από τους συγγενείς του. 

28.  Σε περίπτωση θανάτου οι συγγενείς υποχρεούνται να αναλάβουν την ευθύνη της 

διαδικασίας και τα έξοδα κηδείας. 

 


