ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΔΓΗ ΗΛΙΚΙΧΜΔΝΧΝ
Α. ΔΙΑΓΧΓΗ
Η ηέγε Ηιηθησκέλσλ ηνπ Μειάζξνπ Αγσληζηώλ ηεο ΔΟΚΑ πνπ άξρηζε ηελ ιεηηνπξγία ηεο από
ηηο 10 Απξηιίνπ 1995 δηέπεηαη από ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο:
Β. ΑΙΣΗΔΙ ΔΙΓΟΥΗ
1. Με βάζε ην θαηαζηαηηθό θαη ηηο κεηέπεηηα απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ δηθαηνύρνη
γηα εηζδνρή ζην Μέιαζξν είλαη νη αθόινπζνη:
(α) Οη αληόληεο, θαηηόληεο θαη ζύδπγνη ησλ κειώλ ησλ πλδέζκσλ Αγσληζηώλ ηεο ΔΟΚΑ
θαη όισλ ησλ Αγσληζηώλ ηνπ Απειεπζεξσηηθνύ Αγώλα ηεο ΔΟΚΑ 1955 – 1959.
(β) Οη γνλείο, νη ζύδπγνη, ηα παηδηά θαη αδέιθηα ησλ Ηξώσλ Αγσληζηώλ ηνπ
Απειεπζεξσηηθνύ Αγώλα ηεο ΔΟΚΑ.
(γ) Γνλείο θαη ζύδπγνη, ησλ πεζόλησλ καρεηώλ ηεο Σνπξθηθήο αληαξζίαο ηνπ 1963 – 1964.
(δ) Μαρεηέο κέιε ηεο εζεινληηθήο εζλνθξνπξάο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθηθήο αληαξζίαο
ηνπ 1963 – 1964 θαη ηηο ζπδύγνπο ηνπο.
(ε) Γνλείο θαη ζύδπγνη, ησλ πεζόλησλ εζλνθξνπξώλ θαη εζεινληώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
Σνπξθηθήο εηζβνιήο ηνπ 1974.
(ζη) Γνλείο θαη ζύδπγνη, ησλ αγλννπκέλσλ ηεο Σνπξθηθήο εηζβνιήο ηνπ 1974.
(ε) Γνλείο θαη ζύδπγνη, ησλ πεζόλησλ ζηελ Κύπξν Διιήλσλ Αμησκαηηθώλ θαη
Τπαμησκαηηθώλ ηεο Δζληθήο Φξνπξάο.
(ζ) Γνλείο θαη ζύδπγνη, ησλ πεζόλησλ ζηελ Κύπξν Αμησκαηηθώλ, Τπαμησκαηηθώλ θαη
νπιηηώλ ηεο Διιεληθήο Γύλακεο Κύπξνπ (ΔΛΓΤΚ) θαη ηεο Γύλακεο πνπ ζηάιεθε θαηά ηελ
Σνπξθηθή εηζβνιή γηα ελίζρπζε ηεο άκπλαο ηεο Κύπξνπ.
(η) Γνλείο θαη ζύδπγνη, Διιήλσλ Αμησκαηηθώλ θαη Οπιηηώλ πνπ δώζαλε ηε δσή ηνπο γηα
ηελ Κύπξν ζηα ρξόληα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο εηζβνιήο.
2. Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπκπιεξώζνπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε γηα εηζδνρή ζην
Μέιαζξν ηελ νπνία κπνξνύλ λα πξνκεζεπηνύλ από ην Γξαθείν Τπνδνρήο ηνπ Μειάζξνπ.
3. Αίηεζε πνπ δελ ζα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλε ζα ζεσξείηαη σο κε ππνβιεζείζα θαη
παξαιεθζείζα.
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-24. ην κέξνο 1 ηεο αίηεζεο ν αηηεηήο εθηόο από ηα δεηνύκελα πξνζσπηθά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα
αλαθέξεη ππό πνηάλ ηδηόηεηα δεηά λα γίλεη δεθηόο ζην Μέιαζξν ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Β.1
5. Οη αηηήζεηο εμεηάδνληαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Μειάζξνπ θαη εάλ ζεσξεζνύλ νη
αηηεηέο σο δηθαηνύρνη θαηαρσξνύληαη ζηνλ θαηάινγν αλακνλήο κε απζηεξή ζεηξά
πξνηεξαηόηεηαο ζύκθσλα κε ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο αίηεζεο.
6. Σνλίδεηαη όηη δελ εμεηάδνληαη αηηήζεηο αηόκσλ πνπ βάζεη ελδείμεσλ ζην ΜΔΡΟ ΙΙΙ ηεο αίηεζεο
πάζρνπλ από α) θπκαηίσζε – επαηίηηδα ή άιιν κεηαδνηηθό λόζεκα, β) θαξθίλν θαη γ) ςπρηαηξηθό
λόζεκα. Η απόθξπςε νηνλδήπνηε ζηνηρείσλ απαιιάζζεη ην Μέιαζξν από νηαλδήπνηε επζύλε
έλαληη ηνπ αηηεηή. Η ηέγε Ηιηθησκέλσλ είλαη γηα θξνληίδα θαη όρη γηα λνζειεία.
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΠΙΒΑΡΤΝΔΙ
1.`Οζνη δηθαηνύρνη ζεσξνύλ όηη είλαη άπνξνη, καδί κε ηελ αίηεζε ηνπο γηα εηζδνρή ζην Μέιαζξν
ππνβάιινπλ θαη αίηεζε ζην Σκήκα Δπεκεξίαο γηα ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ηνπο. Οη δηθαηνύρνη
θαηαβάιινπλ ζην Μέιαζξν ην 80% ηεο ζύληαμεο γήξαηνο, ην δε ππόινηπν πνζό θαηαβάιιεηαη
από ην Γξαθείν Δπεκεξίαο όηαλ εγθξηζνύλ. Μέρξη λα πάξνπλ ηελ ζρεηηθή έγθξηζε ζα
πξνπιεξώλνπλ ην θόζηνο ηνπ κήλα . Σν επηπιένλ πνζό ζα επηζηξέθεηαη ζηνπο δηθαηνύρνπο κεηά
ηελ έγθξηζε ηνπ Γξαθείνπ Δπεκεξίαο. `Οζνη δελ θαιύπηνληαη από ην Γξαθείν Δπεκεξίαο
θαηαβάιινπλ νιόθιεξν ην πνζό ησλ Σξνθείσλ πνπ αλέξρεηαη ζηα €803,00 θαη γηα όζνπο
ρξεηάδνληαη πάλεο ελειίθσλ ζηα €870,00 κεληαίσο.
2. ύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ Σκήκαηνο Δπεκεξίαο, 20% ηεο ζύληαμεο γήξαηνο ησλ
ειηθησκέλσλ αλήθεη ζηνπο ηδίνπο. ηελ πεξίπησζε αηόκσλ πνπ δελ κπνξνύλ, ιόγσ ηεο θπζηθήο
ηνπο θαηάζηαζεο, λα ρεηξηζηνύλ ην πνζό απηό, ηόηε ε δηαρείξηζε ηνπ γίλεηαη από ην Σκήκα
Δπεκεξίαο ζύκθσλα κε ηελ ζρεηηθή εγθύθιην ηνπ Σκήκαηνο Δπεκεξίαο.
Γ. ΔΙΓΟΥΗ ΣΗ ΣΔΓΗ
1. Δγθεθξηκέλνο αηηεηήο γηα εηζδνρή ζηε ηέγε ζα πξέπεη όηαλ θαζνξηζηεί ε εκεξνκελία εηζδνρήο
ηνπ λα εθνδηάζεη ην Μέιαζξν κε Ιαηξηθό Πηζηνπνηεηηθό κε αλαιπηηθό ηζηνξηθό από ηνλ
νηθνγελεηαθό ηνπο γηαηξό.
2. Να επηζθεθζεί ην Μέιαζξν γηα κηα πξώηε γλσξηκία κε ην ρώξν θαη ηαηξηθή εμέηαζε από ηνλ
Ιαηξό (Παζνιόγν) ηνπ Μειάζξνπ.
3. Ο/Η εηζεξρόκελνο/λε ζην Μέιαζξν ζα πξέπεη λα νξίδεη ηνλ εθπξόζσπν ηνπ πνπ ζα ηνλ
αληηπξνζσπεύεη έλαληη ηνπ Μειάζξνπ θαη ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ππνγξάθεη ηελ ζρεηηθή δήισζε
απνδνρήο ησλ θαλνληζκώλ εηζδνρήο ζην Μέιαζξν.
4. Με ηελ εηζδνρή ηνπ/ηεο ζην Μέιαζξν ζα πξέπεη λα θέξεη καδί ηνπ/ηεο αξθεηά εζώξνπρα θαη
ξνύρα επνρήο θαη όια ηα απαξαίηεηα γηα ηηο πξνζσπηθέο ηνπ/ηεο αλάγθεο (θαιιπληηθά, μπξηζηηθά,
νδνληόβνπξηζα θιπ.)
Δ. ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ
1. ην ηνκέα ηεο Ιαηξηθήο πεξίζαιςεο ην Μέιαζξν δεζκεύεηαη κε ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ Γξαθείνπ
Δπεκεξίαο. Οπνηαλδήπνηε επηπιένλ πξνζθνξά ηνπ Μειάζξνπ πξνο ηνπο ηξνθίκνπο, ζην ηνκέα
Ιαηξηθήο πεξίζαιςεο, απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ ηδίνπ ή ησλ ζπγγελώλ ηνπ πξνο ην Μέιαζξν.
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-32. Σν Μέιαζξν ζα παξέρεη δσξεάλ ηα θάξκαθα ζε όζνπο είλαη δηθαηνύρνη, ζύκθσλα κε ηνλ
ζρεηηθό λόκν θαη θαλνληζκνύο ηνπ θξάηνπο λννπκέλνπ όηη ηνύηα δηαηίζεληαη από ηηο
Φαξκαθεπηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Κξάηνπο. ‘Οζα θάξκαθα δελ παξέρνληαη από ην Κπβεξλεηηθό
Ννζνθνκείν, είλαη ππνρξέσζε ησλ ζπγγελώλ ηνπο λα ηα πξνκεζεύνπλ γηα ηνπο δηθνύο ηνπο.
3. Οη έλνηθνη ηνπ Μειάζξνπ εάλ θαη εθόζνλ ρξεηάδνληαη Αθηηλνγξαθίεο ή Αλαιύζεηο ζα
πιεξώλνπλ ην 50% ηνπ θόζηνπο ησλ. Σν ππόινηπν 50% ζα επηρνξεγείηαη από ην Μέιαζξν.
4. ε πεξίπησζε πνπ έλνηθνο ρξεηάδεηαη ηαηξηθή εμέηαζε από εηδηθό Γηαηξό πνπ δελ ππάξρεη ζην
Κπβεξλεηηθό Ννζνθνκείν, είλαη επζύλε θαη ππνρξέσζε ησλ ζπγγελώλ ηνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηηο
ππεξεζίεο ηνπ θαηάιιεινπ εηδηθνύ πνπ κπνξεί λα εμεηάζεη ηνλ αζζελή ζην Μέιαζξν ή ζην
Ιαηξείν ηνπ. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε είλαη ππνρξέσζε ησλ ζπγγελώλ ηνπ αζζελνύο λα
ηνλ κεηαθέξνπλ ζην Ιαηξείν ηνπ εηδηθνύ γηα εμέηαζε κε δηθά ηνπο έμνδα.
5. Η κεηαθνξά αζζελνύο ελνίθνπ ηεο ηέγεο ζην Κπβεξλεηηθό Ννζνθνκείν ή αιιαρνύ, είλαη
απνθιεηζηηθά επζύλε ησλ ζπγγελώλ. Γηα επείγνληα πεξηζηαηηθά ζα θαιείηαη ην αζζελνθόξν ηνπ
Κπβεξλεηηθνύ Ννζνθνκείνπ.
6. Οη ζπγγελείο νπνηνπδήπνηε ησλ ελνίθσλ ηνπ Μειάζξνπ δηθαηνύληαη αλ ζέινπλ, θαηόπηλ
ζπλελλόεζεο κε ηνλ γηαηξό ηνπ Μειάζξνπ, λα θαινύλ ζην Μέιαζξν ηνλ δηθό ηνπο πξνζσπηθό ή
νηθνγελεηαθό Γηαηξό γηα λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηνλ άλζξσπν ηνπο πνπ δηακέλεη ζην
Μέιαζξν.
7. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο δηθαηνύρνο δεηά θαη εηζάγεηαη ζην Μέιαζξν κε βαζηθή επηδίσμε
ηελ ζπζηεκαηηθή εμππεξέηεζε από ηελ Μνλάδα Φπζηνζεξαπείαο ηνπ Μειάζξνπ, ηόηε ν
δηθαηνύρνο απηόο ζα πξέπεη λα πιεξώλεη ην πνζό ησλ 20€ γηα θάζε Φπζηνζεξαπεία.
Σ. ΔΠΙΚΔΦΔΙ
1. Ώξεο Δπηζθέςεσλ
ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Μειάζξνπ παξαθαινύληαη νη
ζπγγελείο ησλ ελνίθσλ ηνπ Μειάζξνπ λα πξνηηκνύλ, γηα ηηο επηζθέςεηο ησλ δηθώλ ηνπο, ηηο
πεξηόδνπο πνπ θαηά θαηξνύο θαζνξίδνληαη από ηελ Γηεύζπλζε ηνπ Μειάζξνπ θαη αλαθέξνληαη
ζηηο ζρεηηθέο αλαθνηλώζεηο πνπ αλαξηώληαη ζε θαηάιιεινπο ρώξνπο ηνπ Μειάζξνπ.
2. Κάπληζκα
Σν θάπληζκα ζηνπο ρώξνπο ηνπ Μειάζξνπ απαγνξεύεηαη απζηεξά.
3. Γηαθίλεζε ζε ρώξνπο ηνπ Μειάζξνπ
Η επίζθεςε νπνηνπδήπνηε ζην ρώξν ηεο Σξαπεδαξίαο θαη ηεο θνπδίλαο ηνπ Μειάζξνπ
απαγνξεύεηαη.
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-44. Σξόθηκα – Φξνύηα – Γιπθίζκαηα
Σν Μέιαζξν παξέρεη όηη απαηηείηαη γηα ηελ δηαηξνθή θαη ηελ θαζαξηόηεηα ησλ ελνίθσλ.
πκβνπιεύνληαη νη ζπγγελείο όηαλ επηζθέπηνληαη ηνπο δηθνύο ηνπο ζην Μέιαζξν λα κελ θέξλνπλ
θαγώζηκα καδί ηνπο. ηα δσκάηηα ησλ ελνίθσλ δελ είλαη ζσζηό θαη δελ επηηξέπεηαη λα
θπιάγνληαη ηξόθηκα γηα επλόεηνπο ιόγνπο. Όηη αλαιώζηκν θέξνπλ νη ζπγγελείο ζην δηθό ηνπο λα
είλαη κηθξήο πνζόηεηνο γηα κηα κόλν ρξήζε. Σα νηλνπλεπκαηώδε πνηά απαγνξεύνληαη
απζηεξώο.
Η Γηεύζπλζε ηνπ Μειάζξνπ δεηά ηελ θαηαλόεζε θαη ηελ ζπλεξγαζία όισλ γηα ηελ ζρνιαζηηθή
ηήξεζε ησλ Καλνληζκώλ απηώλ γηα ηελ όζν ην δπλαηό πην εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Μειάζξνπ θαη
γηα ην θαιό ησλ ελνίθσλ.
Οη Καλνληζκνί απηνί κπνξνύλ λα αλαζεσξεζνύλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηεύζπλζεο.

ΓΗΛΧΗ
Δγώ ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο ....................................................................................................
εθπξόζσπνο/αληηπξόζσπνο ηνπ/ηεο ελνίθνπ ...........................................................................
ηεο ηέγεο Ηιηθησκέλσλ ηνπ Μειάζξνπ Αγσληζηώλ ηεο ΔΟΚΑ δειώλσ όηη αλέγλσζα ηνπο
θαλνληζκνύο πνπ δηέπνπλ ηε ηέγε. πκθσλώ κε απηνύο θαη ηνπο απνδέρνκαη πιήξσο
γηα ινγαξηαζκό ηνπ/ηεο πην πάλσ ελνίθνπ.

Τπνγξαθή
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