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ΙΔΙΩΤΙΚΟ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ			
	
Στην	Κηφισιά,	σήμερα,	την						____	/____	/20__			μεταξύ:		
Αφενός	του	μη	κερδοσκοπικού	Σωματείου	με	την	επωνυμία	«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ	ΒΙΒΛΙΚΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ»,	που	εδρεύει	
στην	Κηφισιά	Αττικής,	οδός	Λεβίδου	αρ.	77	και	Ιωνίας	αρ.	46	με	Α.Φ.Μ.	090114534,	Δ.Ο.Υ.	Κηφισιάς,	και	λειτουργεί	
νομίμως	τη	Μονάδα	Φροντίδας	Ηλικιωμένων	«Λωίδα»,	όπως	νομίμως	εκπροσωπείται	για	την	υπογραφή	του	
παρόντος	από	τον	Διευθυντή	του	κ.	Σωκράτη	Αναστασιάδη,	που	εφεξής	θα	αποκαλείται	η	«Μονάδα».	
	
Αφετέρου		
α)		του/της	....................................................................................................................................................................,		
κατοίκου	.................................................................................,		με	ΑΦΜ	...........................		ΔΟΥ..................................,		
ο	οποίος	θα	αποκαλείται	εφεξής	«ο/η	περιθαλπόμενος/η»	και	
	
β)	του/της	.....................................................................................................................................................................,		
κατοίκου	.....................................................................................,	με	ΑΦΜ	...........................		ΔΟΥ..............................,		
ο	οποίος	θα	αποκαλείται	εφεξής	«ο/η	οικείος/α»	και	ο	οποίος	δήλωσε	ότι	ενεργεί	εν	προκειμένω	για	τον	εαυτό	
του	ατομικά		καθώς	και	για	λογαριασμό	του/της	περιθαλπόμενου/ης	
συμφωνούνται,	συνομολογούνται	και	γίνονται	αμοιβαία	αποδεκτά	τα	ακόλουθα:	
	
Α)	 Οι	 αφετέρου	 συμβαλλόμενοι	 επισκέφθηκαν	 την	 εγκατάσταση	 της	 άνω	Μονάδας	 και	 αφού	 ενημερώθηκαν	
λεπτομερώς	για	τους	όρους	και	τις	συνθήκες	φιλοξενίας,	δηλώνουν	ότι	επιθυμούν	ο	περιθαλπόμενος	να	εισαχθεί	
σε	αυτήν	και	να	διαμένει	σε	
															δίκλινο			δωμάτιο																																		τρίκλινο	δωμάτιο		
Β)	Η	Μονάδα	δηλώνει	ότι	οι	παροχές	είναι	οι	κάτωθι	αναφερόμενες,	τις	οποίες	αποδέχονται	άπαντες	οι	αφετέρου	
συμβαλλόμενοι	και	δηλώνουν	ότι	τις	βρίσκουν	απολύτως	ικανοποιητικές	και	σε	αναλογία	παροχής-αντιπαροχής	
με	το	συμφωνηθέν	ως	κατωτέρω	αντίτιμο	διαμονής/φιλοξενίας	του	περιθαλπόμενου.		
	

Ι.	ΠΑΡΟΧΕΣ	-	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	ΜΟΝΑΔΑΣ	
Α.	ΔΙΑΜΟΝΗ	
Το	κάθε	δωμάτιο	διαθέτει	κεντρική	θέρμανση,	ατομικό	κλιματισμό,	W.C.,	μπάνιο,	ψυγείο,	ντουλάπα	αποθήκευσης	
ρουχισμού	 και	 τηλεόραση.	 Υπάρχει	 καθιστικό	 σε	 κάθε	 όροφο,	 τζάκι,	 καθώς	 και	 αίθουσα	 εκδηλώσεων	 και	
επισκέψιμος	κήπος.	
	
B.	ΓΕΥΜΑΤΑ	
Παρέχονται	 τρία	 γεύματα	 ημερησίως:	 πρωινό,	 μεσημεριανό	 και	 βραδινό.	 Τα	 γεύματα	 καθορίζονται	 με	 βάση	
εβδομαδιαίο	 μενού,	 που	 διαμορφώνεται	 από	 τον	 διαιτολόγο	 της	 Μονάδας	 σε	 συνεργασία	 με	 τον	 ιατρό	 της	
Μονάδας,	προσαρμοσμένο	στις	ειδικές	ανάγκες	του	κάθε	περιθαλπόμενου.	Η	προετοιμασία	των	γευμάτων	γίνεται	
στις	εγκαταστάσεις	της	Μονάδας	από	κατάλληλα	εκπαιδευμένο	προσωπικό.	Ειδικά	γεύματα	χορηγούνται	κατόπιν	
ιατρικής	 σύστασης	 και	 συνταγογράφησης	 σε	 κατάκοιτους	 που	 χρήζουν	 παρεντερικής	 σίτισης	 (Levin	 ή	
γαστροστομία).	
	
Γ.	ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ	ΦΡΟΝΤΙΔΑ	
Η	Μονάδα	παρέχει	νοσηλευτική	φροντίδα	όλο	το	24ωρο	που	περιλαμβάνει:	
1.	Συστηματική	παρακολούθηση	της	γενικής	κατάστασης	υγείας	του	περιθαλπόμενου,	ενημέρωση	του	υπεύθυνου	
ιατρού	της	Μονάδας	και	καταγραφή	του	ιατρικού	ιστορικού	σε	τηρούμενο	ατομικό	φάκελό	του.	
2.	 Χορήγηση	φαρμακευτικής	 αγωγής.	 Για	 κάθε	 περιθαλπόμενο	 τηρείται	 ατομική	 καρτέλα	φαρμάκων,	 η	 οποία	
συντάσσεται	κατά	την	εισαγωγή	του	από	την	προϊσταμένη	νοσηλεύτρια	της	Μονάδας	βάσει	της	προσκομιζόμενης	
ιατρικής	γνωμάτευσης,	και	ενημερώνεται	από	τους	ιατρούς	της	Μονάδας	ή	εξωτερικούς	ιατρούς.		Η	προμήθεια	
των	φαρμάκων	γίνεται	με	φροντίδα	της	Μονάδας.	Το	κόστος	των	φαρμάκων	βαρύνει	τον	περιθαλπόμενο,	άλλως	
τον	οικείο/α.		
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3.	Φροντίδα	για	την	ατομική	υγιεινή,	καθαριότητα	(μπάνιο	ή	τοπική	καθαριότητα),	σίτιση	με	βάση	το	διαιτολόγιο,	
βοήθεια	 στο	 ντύσιμο	 και	 στις	 μετακινήσεις	 στο	 χώρο	 της	 Μονάδας.	 Για	 τα	 κατάκοιτα	 άτομα	 προβλέπεται	
τοποθέτηση	ειδικού	αεροστρώματος	για	την	αποφυγή	κατακλίσεων,	ενώ	γίνεται	και	χρήση	υλικών	τόσο	για	την	
πρόληψη	όσο	και	για	την	αντιμετώπισή	τους.		
4.	Ευθύνη	για	την	εκτέλεση	των	οριζόμενων	από	ιατρό	παρακλινικών	εξετάσεων	που	δεν	απαιτούν	την	μεταφορά	
του	περιθαλπόμενου	από	τη	Μονάδα.		
5.	Ενημέρωση	από	την	προϊσταμένη	νοσηλεύτρια	ή	τον	υπεύθυνο	λειτουργίας	της	Μονάδας		για	την	κατάσταση	
της	υγείας	του	περιθαλπόμενου	και	για	οδηγίες	των	 ιατρών	της	Μονάδας,	 ιδιαίτερα	αυτές	που	σχετίζονται	με	
προγραμματισμένη	ή	έκτακτη	μεταφορά	του	περιθαλπόμενου	σε	διαγνωστικό	κέντρο	ή	νοσοκομείο.	
	
Δ.	ΙΑΤΡΙΚΗ	ΜΕΡΙΜΝΑ				
1.	Οι	περιθαλπόμενοι	παρακολουθούνται	από	ιατρό	παθολόγο	και	ψυχίατρο,	που	επισκέπτονται	τη	Μονάδα	σε	
τακτική	βάση	και	είναι	υπεύθυνοι	για	την	κατάσταση	της	υγείας	τους,	στο	πλαίσιο	διαχείρισης	και	φροντίδας	των	
χρόνιων	παθήσεών	 τους,	 καθώς	και	 για	 τη	συνταγογράφηση	 της	φαρμακευτικής	αγωγής	 και	 των	κλινικών	και	
παρακλινικών	 εξετάσεων.	 Επίσης	παρέχεται	 καρδιολογική	 εκτίμηση	και	παρακολούθηση	στα	πλαίσια	 τακτικής	
επίσκεψης	 ιατρού	καρδιολόγου.	Οι	 ιατροί	ενημερώνονται	από	την	προϊσταμένη	νοσηλεύτρια	για	οποιαδήποτε	
αλλαγή	στην	κατάσταση	της	υγείας	των	περιθαλπόμενων,	εξετάζουν	και	δίνουν	οδηγίες,	οι	οποίες	καταγράφονται	
στη	λογοδοσία	και	στον	ατομικό	φάκελο	του	περιθαλπόμενου.	Οι	οδηγίες	τους	μπορεί	να	περιλαμβάνουν	αλλαγή	
της	φαρμακευτικής	αγωγής,	παραπομπή	για	κλινικές	ή	παρακλινικές	εξετάσεις,	παραπομπή	σε	άλλη	ειδικότητα	ή	
ακόμα	και	την	μεταφορά	σε	νοσοκομείο.																																																																							
2.	 	 Κλήση	 	 εξωτερικού	 	 ιατρού	μπορεί	 να	 γίνει	 μετά	από	υπόδειξη	 του	 ιατρού	 της	Μονάδας	ή	αιτήματος	 του	
περιθαλπόμενου	ή	των	οικείων	του,	κατόπιν	συνεννόησης	με	τη	διεύθυνση.	Η	επίσκεψη	του	εξωτερικού	ιατρού	
γίνεται	παρουσία	της	προϊσταμένης	νοσηλεύτριας	της	Μονάδας	και	τόσο	η	γνωμάτευση	όσο	και	η	σχετική	συνταγή	
για	οποιαδήποτε	αλλαγή	της	φαρμακευτικής	αγωγής	καταγράφεται	στον	ατομικό	φάκελο	του	περιθαλπόμενου.	
Το	κόστος	της	επίσκεψης	εξωτερικού	ιατρού	βαρύνει	τον	περιθαλπόμενο,		άλλως		τον	οικείο/α.		
	
Ε.	ΑΛΛΕΣ	ΠΑΡΟΧΕΣ	-	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1.	Υπηρεσία	για	το	πλύσιμο	και	σιδέρωμα	των	ρούχων,	χωρίς	όμως	η	Μονάδα	να	φέρει	ευθύνη	για	τυχόν	φθορές	
τους.	
2.	Παροχή	πετσετών	και	κλινοσκεπασμάτων.	
3.	Καθαριότητα	και	τακτοποίηση	δωματίων	σε	καθημερινή	βάση.	
4.	Φροντίδα	για	συνθήκες	ασφαλούς	και	ευχάριστης	διαβίωσης.	
5.	 Η	 συλλογή,	 διαχείριση,	 και	 επεξεργασία	 δεδομένων	 προσωπικού	 χαρακτήρα	 του	 περιθαλπόμενου	 και	 των	
συνδεομένων	με	αυτόν	προσώπων	διέπεται	από	 τον	Καν	ΕΕ	2016/679	και	 τα	συναφή	νομοθετήματα,	 κατά	 τα	
ειδικότερα	οριζόμενα	στο	συνημμένο	στην	παρούσα	σχετικό	Παράρτημα.		
6.	 Η	 Μονάδα	 υιοθετεί	 πλήρως	 τον	 Ευρωπαϊκό	 Χάρτη	 Δικαιωμάτων	 και	 Υποχρεώσεων	 των	 Ηλικιωμένων	 που	
χρειάζονται	μακροχρόνια	φροντίδα	και	βοήθεια.	

	
	

ΙΙ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΟΥ	-	OIKEIOY	
1.	 Για	 τις	 ανωτέρω	 (υπό	 Ι)	 παροχές,	 το	 αντίτιμο	 (εφεξής	 χάριν	 συντομίας	 ‘τροφεία’)	 ορίζεται	 στο	 ποσό	 των	
_________	ευρώ	μηνιαία,	συμπεριλαμβανομένου	του	αναλογούντος	Φ.Π.Α.	Τα	αναλώσιμα	ορίζονται		για	τον	1ο	
μήνα,	στο	ποσό	των	_________	και	επανακαθορίζονται	κάθε	μήνα	ανάλογα	με	τις	ανάγκες	του	περιθαλπόμενου.		
Τα	τροφεία	και	τα	αναλώσιμα	προκαταβάλλονται	τις	πρώτες	πέντε	μέρες	κάθε	ημερολογιακού	μήνα.																						
Η	καταβολή	των	τροφείων,	την	οποία	εγγυάται	ως	αυτοφειλέτης	και	ο	οικείος/α,	θα	γίνεται	με	έναν	από	τους	
παρακάτω	τρόπους	
a. με	πάγια	εντολή	για	μεταφορά	χρημάτων	ή	με	απλή	κατάθεση	σε	έναν	από	τους				

	κάτωθι		λογαριασμούς	του	Σωματείου:	
• Εurobank	EFG	IBAN:	GR20	0260	1100	0008	4020	0152	168	
• Alpha	Bank	IBAN:	GR51	0140	1530	1530	0200	2001	020	
• Εθνική	Τράπεζα	IBAN:	GR65	0110	1200	0000	1202	9601	411	
• Τράπεζα	Πειραιώς:	IBAN:	GR33	0172	0960	0050	9607	1996	463	

b.					με	χρήση	πιστωτικής	ή	χρεωστικής	κάρτας	απευθείας	στη	Μονάδα.	
Επιστροφή	χρημάτων	δεν	είναι	δυνατή	εφόσον	έχει	εκδοθεί	μηχανογραφική	απόδειξη	παροχής	υπηρεσιών.	Στην	
αρχή	κάθε	χρόνου	(1ο	τρίμηνο)	γίνεται	αναπροσαρμογή	των	τροφείων	με	απόφαση	του	Δ.Σ.	Διευκρινίζεται	ότι	ο	
εκάστοτε	Φ.Π.Α.	επί	του	ποσού	των	τροφείων	βαρύνει	τον	περιθαλπόμενο,	άλλως		τον	οικείο/α.		
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2.	 Ποσό	 €	 300,	 κατατίθεται	 με	 την	 εισαγωγή	 του	 περιθαλπόμενου	 έναντι	 εξόδων	 του.	 	 Κάθε	 μήνα	 ο	
περιθαλπόμενος,	 ή	 ο	 οικείος	 ενημερώνεται	 	 για	 το	 ποσό	 που	 δαπανήθηκε	 κατά	 τα	 ανωτέρω	 επί	 τη	 βάσει	
αποδείξεων	που	συγκεντρώνονται	από	το	αφενός	συμβαλλόμενο,	αντίγραφα	των	οποίων	χορηγούνται	σε	πρώτη	
ζήτηση.	Στην	περίπτωση	αυτή	ο	περιθαλπόμενος	ή	ο	οικείος	οφείλει	να	συμπληρώνει	αμέσως	το	υπολειπόμενο	
ούτως	ώστε	να	παραμένει	πάντοτε	διαθέσιμο	στις	αρχές	κάθε	ημερολογιακού	μήνα	ποσό	300	€.	Το	ποσό	αυτό	
επιστρέφεται	με	την	αναχώρησή	του.		
	
3.	 Ο	 περιθαλπόμενος	 οφείλει	 να	 ακολουθεί	 ακριβώς	 	 τις	 οδηγίες	 των	 ιατρών	 της	 Μονάδας	 σε	 σχέση	 με	 τη	
χορήγηση	 φαρμακευτικής	 αγωγής,	 τις	 νοσηλευτικές	 πράξεις,	 το	 διαιτολόγιο,	 την	 υποβολή	 σε	 κλινικές	 και	
παρακλινικές	 εξετάσεις,	 την	 παραπομπή	 σε	 άλλη	 ιατρική	 ειδικότητα	 και	 την	 προγραμματισμένη	 ή	 έκτακτη	
μεταφορά	 του	σε	 νοσοκομείο.	 Σε	 περίπτωση	διαφωνίας	 του	 ιατρού	 της	Μονάδας	με	 τον	περιθαλπόμενο,	 τον	
προσωπικό	 ιατρό	 αυτού	 ή	 τους	 οικείους	 του,	 η	 διαφωνία	 καταγράφεται	 στον	 ατομικό	 φάκελο	 του	
περιθαλπόμενου	και	ο	περιθαλπόμενος,	ο	προσωπικός	ιατρός	αυτού	και	οι	οικείοι	του	έχουν		την	τελική	ευθύνη	
της	 κατάστασης	 της	υγείας	 του	περιθαλπόμενου.	 Σε	περίπτωση	όμως	που	 κριθεί	από	 τον	 ιατρό	 της	Μονάδας	
επιβεβλημένη	 η	 μεταφορά	 του	 περιθαλπόμενου	 σε	 νοσηλευτικό	 ίδρυμα	 για	 λόγους	 που	 ανάγονται	 είτε	 στην	
κατάσταση	 της	 υγείας	 του	 αυτού	 του	 ιδίου	 είτε	 στην	 επίδραση	 αυτής	 στους	 λοιπούς	 ενοίκους	 της	Μονάδας,	
κατισχύει	η	γνωμάτευση	του	ιατρού	της	Μονάδας	και	ο	περιθαλπόμενος	μεταφέρεται	σε	νοσηλευτικό	ίδρυμα.		
	
4.	 Έκτακτη	 ή	 προγραμματισμένη	 μεταφορά-συνοδεία	 του	 περιθαλπόμενου	 σε	 νοσοκομεία	 ή	 διαγνωστικά	
εργαστήρια,	γίνεται	με	ευθύνη	του	συμβαλλόμενου	στο	παρόν	οικείου/ας	ή	άλλου	οικείου	του	ή	από	άτομο	που	
έχει	ορισθεί	από	ένα	εξ	αυτών,	μετά	από	ειδοποίηση	από	τη	Μονάδα.	Εφόσον	αδυνατούν,	η	Μονάδα	μπορεί	να	
διαθέσει	συνοδό,	έναντι	αντιτίμου	που	καθορίζεται	ανάλογα	με	την	περίπτωση.	
	
5.	Το	κόστος	για	φαρμακευτικές	δαπάνες,	αμοιβές	έκτακτων	και	προσωπικών	ιατρών,	κλινικές	και	παρακλινικές	
εξετάσεις,	 προμήθεια	 ιατροφαρμακευτικού	 εξοπλισμού	 (ενδεικτικά	 καθετήρες,	 γάζες,	 συσκευές	 οξυγόνου,	
αεροστρώματα,	 υλικά	 πρόληψης	 κατακλίσεων),	 ειδικά	 γεύματα,	 προγραμματισμένη	 ή	 έκτακτη	 μεταφορά	 σε	
διαγνωστικά	κέντρα	ή	νοσοκομεία	και	γενικά	ό,τι	δεν	αναφέρεται	ρητά	στις	υποχρεώσεις	της	Μονάδας,	βαρύνει	
σε	κάθε	περίπτωση	τον	περιθαλπόμενο,	άλλως	τον	οικείο/α.		
	
6.	 	Κατά	την	είσοδο	του	περιθαλπόμενου	στη	Μονάδα,	αυτός	ή	ο	οικείος/α	θα	παραδώσουν	στη	Μονάδα	την	
ταυτότητα	του	περιθαλπόμενου,	αποδεικτικό	ΑΦΜ,	βιβλιάριο	του	ασφαλιστικού	φορέα	του	για	τη	βεβαίωση	της	
φαρμακευτικής	αγωγής	του,	πλήρες	ιατρικό	ιστορικό,	πρόσφατες	ιατρικές	εξετάσεις	αν	είναι	διαθέσιμες	και	τα	
στοιχεία	των	θεραπόντων	ιατρών	του.	Επίσης	θα	γνωστοποιείται	στη	Μονάδα	κατάσταση	εγγύτερων	συγγενών	
του	περιθαλπόμενου	και	τα	στοιχεία	επικοινωνίας	τους.		
7.	Σε	περίπτωση	που	ο	περιθαλπόμενος	επιθυμεί	να	αναχωρήσει	από	τη	Μονάδα,	ενημερώνεται	ο	υπεύθυνος	της	
Μονάδας	τουλάχιστον	τριάντα	(30)	ημέρες	πριν.		
Σε	 περίπτωση	 εισαγωγής	 περιθαλπόμενου	 σε	 νοσοκομείο,	 αυτός,	 άλλως	 ο	 οικείος/α	 πρέπει	 να	 δηλώσουν	
εγγράφως	αν	επιθυμούν	τη	διακοπή	της	διαμονής	του.		
Εφόσον	 η	 Μονάδα	 δεν	 ενημερωθεί	 εγγράφως	 για	 διακοπή	 της	 διαμονής,	 ο	 περιθαλπόμενος	 ή	 ο	 οικείος/α	
υποχρεούνται	στην	έγκαιρη	καταβολή	του	συμφωνηθέντος	τιμήματος.	
	

ΙΙΙ.	ΛΟΙΠΕΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	ΟΙΚΕΙΟΥ	
1.	Ο/Η	οικείος/α	που	υπογράφει	 το	παρόν,	δηλώνει	ότι	συμβάλλεται	εν	προκειμένω	και	ως	εγγυητής.	Με	την	
ιδιότητα	του	εγγυητή,	εγγυάται	αλληλεγγύως	και	εις	ολόκληρον	για	την	τήρηση	όλων	των	προαναφερομένων	μη	
προσωποπαγών	υποχρεώσεων	 του	περιθαλπόμενου,	 ιδίως	δε	εγγυάται	 και	με	 την	ατομική	περιουσία	 του	 την	
καταβολή	 των	 τροφείων,	 αναλωσίμων,	 φαρμακευτικών,	 ιατρικών	 δαπανών	 και	 κάθε	 άλλης	 μη	 ειδικώς	
προβλεπόμενης	στο	παρόν	δαπάνης	που	σχετίζεται	με	την	διαμονή	και	περίθαλψη	του	περιθαλπόμενου,	δηλώνει	
δε	ότι	παραιτείται	ρητά	των	ενστάσεων	της	διαιρέσεως	και	διζήσεως.		

2.	Περαιτέρω	δηλώνει	ότι	αναλαμβάνει	κάθε	ευθύνη	έναντι	της	Μονάδας	και	τη	συνεργασία	με	αυτήν	αναφορικά	
με	 ζητήματα	 που	 άπτονται	 ζητημάτων	 διαχείρισης	 της	 υγείας	 του	 περιθαλπόμενου	 σε	 περίπτωση	 που	 αυτός	
αδυνατεί	να	τα	διαχειρίζεται.		

3.	Επίσης	στην	περίπτωση	που	κριθεί	από	την	αφενός	συμβαλλόμενη	Μονάδα	ότι	ο	περιθαλπόμενος	αδυνατεί	
πλήρως	να	επιμελείται	των	υποθέσεών	του	και	του	εαυτού	του	είτε	λόγω	ψυχικής	ή	διανοητικής	διαταραχής	είτε	
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λόγω	σωματικής	αναπηρίας,	αναλαμβάνει	την	ευθύνη	έναντι	της	Μονάδας	να	προβεί	στις	προσήκουσες	
ενέργειες	ώστε	να	τεθεί	ο	περιθαλπόμενος	σε	καθεστώς	δικαστικής	συμπαράστασης.	

ΙV.	ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΙ	ΟΡΟΙ	
1.	Η	Μονάδα	καταβάλλει	κάθε	προσπάθεια	για	την	ασφαλή	διαβίωση	του	περιθαλπόμενου	πλην	όμως	η	Μονάδα	
δηλώνει	και	ο	περιθαλπόμενος	καθώς	και	ο	οικείος/α	και	οι	λοιποί	οικείοι/συγγενείς	αναγνωρίζουν	ότι	ουδεμία	
νομική,	 πραγματική	 ή	 άλλη	 ευθύνη	 φέρει	 για	 ατυχήματα	 που	 ενδεχομένως	 προκληθούν	 από	 αυτόβουλη	
μετακίνηση	του	περιθαλπόμενου	εντός	ή	εκτός	αυτής.		
	
2.	Σε	περίπτωση	μετακίνησης	ή	τυχόν	διανυκτέρευσης	του	περιθαλπόμενου	εκτός	της	Μονάδας,	ο	ίδιος,	ή/και	ο	
άνω	οικείος/α,		ή/και	άλλος	από	τους	λοιπούς	εγγύτερους	συγγενείς	του	οφείλουν	να	ενημερώνουν	εγκαίρως	τη	
διεύθυνση	της	Μονάδας	και	πάντως	πριν	από	κάθε	απομάκρυνσή	του	από	αυτήν.	
	
3.	Οποιεσδήποτε	παρατηρήσεις	σχετικά	με	τη	φροντίδα	του	περιθαλπόμενου	και	τη	λειτουργία	της	Μονάδας,	θα	
δίνονται	 στην	 προϊσταμένη	 νοσηλεύτρια	 ή	 στον	 υπεύθυνο	 λειτουργίας	 της	 Μονάδας	 και	 όχι	 στο	 υπόλοιπο	
προσωπικό,	ειδικά	κατά	τη	διάρκεια	της	εργασίας	τους.	
	
4.	Οι	ώρες	επισκεπτηρίου	έχουν	καθοριστεί	ως	εξής:	10:30	-	13:00	&	16:30	-	20:30.	
Η	τήρηση	του	ωραρίου	είναι	δεσμευτική/υποχρεωτική.	
	
5.	 Σε	 περίπτωση	 που	 ο	 περιθαλπόμενος	 δημιουργεί	 προβλήματα	 στους	 λοιπούς	 περιθαλπόμενους	 ή	 στο	
προσωπικό	της	Μονάδας	,	δεν	σέβεται	το	κανονισμό	λειτουργίας,	ή	δεν	καταβάλει	τα	οφειλόμενα	ποσά,	το	αφενός	
συμβαλλόμενο	 δύναται	 να	 καταγγείλει	 την	 παρούσα	 σύμβαση	 και	 να	 αξιώσει	 την	 απομάκρυνσή	 του	 από	 τη	
Μονάδα.	
	
6.	Η	Μονάδα	έχει	την	αποκλειστική	ευθύνη	για	την	τοποθέτηση	ή	αλλαγή	του	δωματίου	του	περιθαλπόμενου,	
ανάλογα	 με	 τις	 υπάρχουσες	 ανάγκες	 και	 την	 ομαλή	 λειτουργία	 της	 και	 ανάλογα	 με	 τα	 συμφωνηθέντα	
καταβαλλόμενα	τροφεία.	
	
7.	Η	Μονάδα	δεν	φέρει	ευθύνη	για	απώλεια	προσωπικών	αντικειμένων,	τιμαλφών,		χρημάτων	ή	φθορά	ρούχων	
κ.α.	 Τυχόν	 χρηματικό	 ποσό	 που	 επιθυμεί	 να	 έχει	 στην	 κατοχή	 του	 ο	 περιθαλπόμενος	 προς	 ιδία	 ανάλωση	
συνιστάται	να	παραδίδεται	προς	φύλαξη.		
	
8.	Οι	κοινόχρηστοι	χώροι	της	Μονάδας	μαγνητοσκοπούνται	από	κλειστό	κύκλωμα	τηλεόρασης	για	την	αποτροπή	
παράνομων	ενεργειών	και	τη	διασφάλιση	της	ασφάλειας	των	ενοίκων	και	του	προσωπικού,	κατά	τα	ειδικότερα	
αναφερόμενα	στο	συνημμένο	Παράρτημα.	
	

V.	ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ	
Για	κάθε	διαφορά	που	τυχόν	ήθελε	προκύψει	από	το	παρόν	συμφωνητικό	και	τη	σχέση	των	συμβαλλομένων	
μερών	μεταξύ	τους,	αρμόδια	είναι	τα	Δικαστήρια	Αθηνών	και	εφαρμοστέο	το	Ελληνικό	Δίκαιο.	
	
Το	παρόν	συμφωνητικό	φιλοξενίας,	αφού	αναγνώσθηκε	εις	επήκοον	όλων	των	συμβαλλομένων,		υπογράφεται	σε	
τόσα	 αντίτυπα	 όσα	 και	 οι	 συμβαλλόμενοι	 στο	 παρόν	 και	 έκαστος	 αυτών	 έλαβε	 από	 ένα	 με	 συνημμένο	 	 το	
παράρτημα	που	προσαρτάται	εν	συνεχεία.	
	 	
	
Ο	Διευθυντής												 	 											Ο/Η	Περιθαλπόμενος/η								 							 				Ο/Η	Οικείος/α-Εγγυητής/ρια	

	
	


