ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
➢ Δεκτοί γίνονται ασθενείς με ετήσιο δηλωθέν εισόδημα χαμηλότερο από 9000 ευρώ.
➢ Οι διαμένοντες, παραλαμβάνουν κατά την είσοδό τους στο διαμέρισμα 1 ζευγάρι κλειδιά και
μετά το πέρας της παραμονής τους οφείλουν να τα παραδίδουν, κατόπιν συνεννόησης στον/στην
εθελοντή/τρια. Σε περίπτωση απώλειας του κλειδιού τους οφείλουν να ενημερώνουν την
κοινωνική υπηρεσία του Συλλόγου.
➢ Οι διαμένοντες κατά την είσοδό τους στο διαμέρισμα φέρνουν μαζί τους πέρα από τα
προσωπικά τους αντικείμενα, σεντόνια, μαξιλαροθήκες και πετσέτες.
➢ Οι διαμένοντες μπορούν να κάνουν χρήση όλων των ηλεκτρικών συσκευών στους χώρους του
διαμερίσματος.
➢ Οι διαμένοντες οφείλουν να κλειδώνουν την πόρτα της κεντρικής εισόδου, αφού εισέλθουν ή
εξέλθουν του κτηρίου όλη τη διάρκεια της ημέρας.
➢ Οι διαμένοντες οφείλουν να συνεργάζονται και να συμβιώνουν ομαλά με τους διαμένοντες της
πολυκατοικίας.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ
➢ Κατά τη διαμονή επιδιώκεται η ενδυνάμωση των διαμενόντων με υποστηρικτικές υπηρεσίες,
προκειμένου να επιτευχθεί η ψυχοκοινωνική τους υποστήριξη.
➢ Οι διαμένοντες ρωτούν και ενημερώνονται από την Κοινωνική Λειτουργό για κοινωνικές
παροχές και υπηρεσίες, ασφαλιστικά δικαιώματα ή οποιοδήποτε θέμα ή πρόβλημα τους
απασχολεί.
➢ Εκπαιδευμένοι Εθελοντές, προσφέρουν τον ελεύθερο χρόνο τους για την εύρυθμη λειτουργία
των Ξενώνων.
➢ Το προσωπικό των Συλλόγου πραγματοποιεί για την καλή λειτουργία του, επισκέψεις με στόχο
την εξασφάλιση της ευχάριστης και ασφαλούς διαμονής.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ
➢ Οι διαμένοντες οφείλουν να φροντίζουν τον προσωπικό τους χώρο μέσα στο διαμέρισμα και να
αποφεύγουν φθορές και ζημιές. Για τυχόν φθορές στον χώρο (σπάσιμο αντικειμένων),
ενημερώνεται πάντα η Υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργός, για διευθέτηση της φθοράς.
➢ Οι διαμένοντες οφείλουν να τηρούν τις ώρες κοινής ησυχίας που ορίζονται ως εξής: 14:30 17:30 και 23:00 - 08:00.
➢ Οι διαμένοντες έχουν την ευθύνη για τη φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων.
➢ Απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΑ η χρήση ποτών και εξαρτησιογόνων ουσιών.
➢ Οι διαμένοντες αφού γευματίσουν στο χώρο της κουζίνας, οφείλουν να διατηρούν καθαρό το
τραπέζι, τα μαγειρικά σκεύη και τα είδη εστίασης, και να τοποθετούν τα σκουπίδια στον κάδο
απορριμμάτων.
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➢ Οι διαμένοντες έχουν την ευθύνη να αδειάζουν καθημερινά τα καλαθάκια απορριμμάτων τους.
➢ Η καθαριότητα των δωματίων, WC, και κουζίνας είναι προσωπική ευθύνη των ανθρώπων που
διαμένουν στο διαμέρισμα. Οι διαμένοντες δεσμεύονται να συμβάλλουν στη διατήρηση των
συνθηκών καθαριότητας και υγιεινής.
➢ Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στον διαμέρισμα, ατόμων που επιθυμούν να διαμείνουν σε
αυτόν, χωρίς να έχουν έρθει πρώτα σε επαφή με την Υπεύθυνη του Συλλόγου.
➢ Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ηλεκτρικών ή άλλων συσκευών στα δωμάτια που μπορούν να
προκαλέσουν υλικές βλάβες στο κτίριο. Οι άνθρωποι που διαμένουν στον Ξενώνα, οφείλουν να
τηρούν τους κανόνες πυρασφάλειας.
➢ Οι διαμένοντες αποφεύγουν να αφήνουν κλειδιά πίσω από την πόρτα εισόδου του
διαμερίσματoς όπου μένουν.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
➢ Κατά τη χρήση του πλυντηρίου, παρακαλούμε θερμά για τη σωστή λειτουργία του πλυντηρίου,
να αποφεύγεται η χρήση τους για λίγα τεμάχια.
➢ Σχετικά με τη χρήση των πλυντηρίων, παρακαλούμε αδειάζετε τον κάδο όταν έχει
ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.
➢ Κατά την αποχώρηση από το διαμέρισμα, οι διαμένοντες βεβαιώνονται ότι έχουν κλείσει τα
παράθυρα, τις ηλεκτρικές συσκευές, τον κλιματισμό και έχουν πάρει τα προσωπικά τους
αντικείμενα.
➢ Κάθε φορά κατά την αποχώρηση τους από το διαμέρισμα, οι διαμένοντες βεβαιώνονται ότι
έχουν πάρει μαζί τους τα κλειδιά του διαμερίσματος.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ
➢ Το διαμέρισμα φιλοξενίας του Συλλόγου στεγάζεται στο κτήριο της οδού Ντουρμ 16 στον Νέο
Κόσμο, στον 2ο όροφο. Διευκρινίζεται πως το κτήριο δεν διαθέτει ανελκυστήρα. Εγγύς του
ξενοδοχείου «Intercontinental», πλησίον της στάσης του τραμ «Κασομούλη», καθώς και του
μετρό στάση «Νέος Κόσμος». Διέρχονται το τρόλεϊ 10 και τα λεωφορεία 040 και 550 κλπ.
➢ Τα γραφεία του Συλλόγου, στεγάζονται στην διεύθυνση Λουίζης Ριανκούρ 29 κοντά στο μετρό
Πανόρμου στον 5ο όροφο και το τηλέφωνο επικοινωνίας 210 6468222.
Σας ευχόμαστε καλή διαμονή.

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν απόφασης του ΔΣ του Συλλόγου
«Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών
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