ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΕΓΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Στέγη Ηλικιωμένων του Μελάθρου Αγωνιστών της ΕΟΚΑ που άρχισε την λειτουργία της από
τις 10 Απριλίου 1995 διέπεται από τους ακόλουθους Κανονισμούς:
Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ
1. Με βάση το καταστατικό και τις μετέπειτα αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούχοι
για εισδοχή στο Μέλαθρο είναι οι ακόλουθοι:
(α) Οι ανιόντες, κατιόντες και σύζυγοι των μελών των Συνδέσμων Αγωνιστών της ΕΟΚΑ
και όλων των Αγωνιστών του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955 – 1959.
(β) Οι γονείς, οι σύζυγοι, τα παιδιά και αδέλφια των Ηρώων Αγωνιστών του
Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ.
(γ) Γονείς και σύζυγοι, των πεσόντων μαχητών της Τουρκικής ανταρσίας του 1963 – 1964.
(δ) Μαχητές μέλη της εθελοντικής εθνοφρουράς κατά τη διάρκεια της Τουρκικής ανταρσίας
του 1963 – 1964 και τις συζύγους τους.
(ε) Γονείς και σύζυγοι, των πεσόντων εθνοφρουρών και εθελοντών κατά τη διάρκεια της
Τουρκικής εισβολής του 1974.
(στ) Γονείς και σύζυγοι, των αγνοουμένων της Τουρκικής εισβολής του 1974.
(η) Γονείς και σύζυγοι, των πεσόντων στην Κύπρο Ελλήνων Αξιωματικών και
Υπαξιωματικών της Εθνικής Φρουράς.
(θ) Γονείς και σύζυγοι, των πεσόντων στην Κύπρο Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και
οπλιτών της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου (ΕΛΔΥΚ) και της Δύναμης που στάληκε κατά την
Τουρκική εισβολή για ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου.
(ι) Γονείς και σύζυγοι, Ελλήνων Αξιωματικών και Οπλιτών που δώσανε τη ζωή τους για
την Κύπρο στα χρόνια που προηγήθηκαν της εισβολής.
2. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση για εισδοχή στο
Μέλαθρο την οποία μπορούν να προμηθευτούν από το Γραφείο Υποδοχής του Μελάθρου.
3. Αίτηση που δεν θα είναι πλήρως συμπληρωμένη θα θεωρείται ως μη υποβληθείσα και
παραληφθείσα.
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-24. Στο μέρος 1 της αίτησης ο αιτητής εκτός από τα ζητούμενα προσωπικά στοιχεία θα πρέπει να
αναφέρει υπό ποιάν ιδιότητα ζητά να γίνει δεκτός στο Μέλαθρο σύμφωνα με την παράγραφο Β.1
5. Οι αιτήσεις εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Μελάθρου και εάν θεωρηθούν οι
αιτητές ως δικαιούχοι καταχωρούνται στον κατάλογο αναμονής με αυστηρή σειρά
προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης.
6. Τονίζεται ότι δεν εξετάζονται αιτήσεις ατόμων που βάσει ενδείξεων στο ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ της αίτησης
πάσχουν από α) φυματίωση – ηπατίτιδα ή άλλο μεταδοτικό νόσημα, β) καρκίνο και γ) ψυχιατρικό
νόσημα. Η απόκρυψη οιονδήποτε στοιχείων απαλλάσσει το Μέλαθρο από οιανδήποτε ευθύνη
έναντι του αιτητή. Η Στέγη Ηλικιωμένων είναι για φροντίδα και όχι για νοσηλεία.
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
1.`Οσοι δικαιούχοι θεωρούν ότι είναι άποροι, μαζί με την αίτηση τους για εισδοχή στο Μέλαθρο
υποβάλλουν και αίτηση στο Τμήμα Ευημερίας για την οικονομική στήριξη τους. Οι δικαιούχοι
καταβάλλουν στο Μέλαθρο το 80% της σύνταξης γήρατος, το δε υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται
από το Γραφείο Ευημερίας όταν εγκριθούν. Μέχρι να πάρουν την σχετική έγκριση θα
προπληρώνουν το κόστος του μήνα . Το επιπλέον ποσό θα επιστρέφεται στους δικαιούχους μετά
την έγκριση του Γραφείου Ευημερίας. `Οσοι δεν καλύπτονται από το Γραφείο Ευημερίας
καταβάλλουν ολόκληρο το ποσό των Τροφείων που ανέρχεται στα €803,00 και για όσους
χρειάζονται πάνες ενηλίκων στα €870,00 μηνιαίως.
2. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Τμήματος Ευημερίας, 20% της σύνταξης γήρατος των
ηλικιωμένων ανήκει στους ιδίους. Στην περίπτωση ατόμων που δεν μπορούν, λόγω της φυσικής
τους κατάστασης, να χειριστούν το ποσό αυτό, τότε η διαχείριση του γίνεται από το Τμήμα
Ευημερίας σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του Τμήματος Ευημερίας.
Δ. ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ
1. Εγκεκριμένος αιτητής για εισδοχή στη Στέγη θα πρέπει όταν καθοριστεί η ημερομηνία εισδοχής
του να εφοδιάσει το Μέλαθρο με Ιατρικό Πιστοποιητικό με αναλυτικό ιστορικό από τον
οικογενειακό τους γιατρό.
2. Να επισκεφθεί το Μέλαθρο για μια πρώτη γνωριμία με το χώρο και ιατρική εξέταση από τον
Ιατρό (Παθολόγο) του Μελάθρου.
3. Ο/Η εισερχόμενος/νη στο Μέλαθρο θα πρέπει να ορίζει τον εκπρόσωπο του που θα τον
αντιπροσωπεύει έναντι του Μελάθρου και ο οποίος θα πρέπει να υπογράφει την σχετική δήλωση
αποδοχής των κανονισμών εισδοχής στο Μέλαθρο.
4. Με την εισδοχή του/της στο Μέλαθρο θα πρέπει να φέρει μαζί του/της αρκετά εσώρουχα και
ρούχα εποχής και όλα τα απαραίτητα για τις προσωπικές του/της ανάγκες (καλλυντικά, ξυριστικά,
οδοντόβουρτσα κλπ.)
Ε. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
1. Στο τομέα της Ιατρικής περίθαλψης το Μέλαθρο δεσμεύεται με τους κανονισμούς του Γραφείου
Ευημερίας. Οποιανδήποτε επιπλέον προσφορά του Μελάθρου προς τους τροφίμους, στο τομέα
Ιατρικής περίθαλψης, αποτελεί υποχρέωση του ιδίου ή των συγγενών του προς το Μέλαθρο.
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-32. Το Μέλαθρο θα παρέχει δωρεάν τα φάρμακα σε όσους είναι δικαιούχοι, σύμφωνα με τον
σχετικό νόμο και κανονισμούς του κράτους νοουμένου ότι τούτα διατίθενται από τις
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Κράτους. ‘Οσα φάρμακα δεν παρέχονται από το Κυβερνητικό
Νοσοκομείο, είναι υποχρέωση των συγγενών τους να τα προμηθεύουν για τους δικούς τους.
3. Οι ένοικοι του Μελάθρου εάν και εφόσον χρειάζονται Ακτινογραφίες ή Αναλύσεις θα
πληρώνουν το 50% του κόστους των. Το υπόλοιπο 50% θα επιχορηγείται από το Μέλαθρο.
4. Σε περίπτωση που ένοικος χρειάζεται ιατρική εξέταση από ειδικό Γιατρό που δεν υπάρχει στο
Κυβερνητικό Νοσοκομείο, είναι ευθύνη και υποχρέωση των συγγενών του να εξασφαλίσουν τις
υπηρεσίες του κατάλληλου ειδικού που μπορεί να εξετάσει τον ασθενή στο Μέλαθρο ή στο
Ιατρείο του. Στην τελευταία αυτή περίπτωση είναι υποχρέωση των συγγενών του ασθενούς να
τον μεταφέρουν στο Ιατρείο του ειδικού για εξέταση με δικά τους έξοδα.
5. Η μεταφορά ασθενούς ενοίκου της Στέγης στο Κυβερνητικό Νοσοκομείο ή αλλαχού, είναι
αποκλειστικά ευθύνη των συγγενών. Για επείγοντα περιστατικά θα καλείται το ασθενοφόρο του
Κυβερνητικού Νοσοκομείου.
6. Οι συγγενείς οποιουδήποτε των ενοίκων του Μελάθρου δικαιούνται αν θέλουν, κατόπιν
συνεννόησης με τον γιατρό του Μελάθρου, να καλούν στο Μέλαθρο τον δικό τους προσωπικό ή
οικογενειακό Γιατρό για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον άνθρωπο τους που διαμένει στο
Μέλαθρο.
7. Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος ζητά και εισάγεται στο Μέλαθρο με βασική επιδίωξη
την συστηματική εξυπηρέτηση από την Μονάδα Φυσιοθεραπείας του Μελάθρου, τότε ο
δικαιούχος αυτός θα πρέπει να πληρώνει το ποσό των 20€ για κάθε Φυσιοθεραπεία.
ΣΤ. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
1. Ώρες Επισκέψεων
Στα πλαίσια της προσπάθειας για καλύτερη λειτουργία του Μελάθρου παρακαλούνται οι
συγγενείς των ενοίκων του Μελάθρου να προτιμούν, για τις επισκέψεις των δικών τους, τις
περιόδους που κατά καιρούς καθορίζονται από την Διεύθυνση του Μελάθρου και αναφέρονται
στις σχετικές ανακοινώσεις που αναρτώνται σε κατάλληλους χώρους του Μελάθρου.
2. Κάπνισμα
Το κάπνισμα στους χώρους του Μελάθρου απαγορεύεται αυστηρά.
3. Διακίνηση σε χώρους του Μελάθρου
Η επίσκεψη οποιουδήποτε στο χώρο της Τραπεζαρίας και της κουζίνας του Μελάθρου
απαγορεύεται.
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-44. Τρόφιμα – Φρούτα – Γλυκίσματα
Το Μέλαθρο παρέχει ότι απαιτείται για την διατροφή και την καθαριότητα των ενοίκων.
Συμβουλεύονται οι συγγενείς όταν επισκέπτονται τους δικούς τους στο Μέλαθρο να μην φέρνουν
φαγώσιμα μαζί τους. Στα δωμάτια των ενοίκων δεν είναι σωστό και δεν επιτρέπεται να
φυλάγονται τρόφιμα για ευνόητους λόγους. Ότι αναλώσιμο φέρουν οι συγγενείς στο δικό τους να
είναι μικρής ποσότητος για μια μόνο χρήση. Τα οινοπνευματώδη ποτά απαγορεύονται
αυστηρώς.
Η Διεύθυνση του Μελάθρου ζητά την κατανόηση και την συνεργασία όλων για την σχολαστική
τήρηση των Κανονισμών αυτών για την όσο το δυνατό πιο εύρυθμη λειτουργία του Μελάθρου και
για το καλό των ενοίκων.
Οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να αναθεωρηθούν κατά την κρίση της Διεύθυνσης.

ΔΗΛΩΣΗ
Εγώ ο κάτωθι υπογεγραμμένος ....................................................................................................
εκπρόσωπος/αντιπρόσωπος του/της ενοίκου ...........................................................................
της Στέγης Ηλικιωμένων του Μελάθρου Αγωνιστών της ΕΟΚΑ δηλώνω ότι ανέγνωσα τους
κανονισμούς που διέπουν τη Στέγη. Συμφωνώ με αυτούς και τους αποδέχομαι πλήρως
για λογαριασμό του/της πιο πάνω ενοίκου.

Υπογραφή

Ημερομηνία:.........................................

............................................

