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Άρθρο 1: Προοίμιο-Ειςαγωγή 
 
Οι Δομζσ Αςτζγων του Διμου Πατρζων - Ανοικτό Κζντρο Ημζρασ και Τπνωτιριο ιδρφονται από τον ΚΟΔΗΠ 
βάςθ του ν.  4052/2012(ΦΕΚ  1336 Βϋ/12.05.2016)- Δομζσ Παροχισ Τπθρεςιϊν ςε Αςτζγουσ και τθσ Τ.Α. 
αρ.. Δ23/ΟΙΚ. 19061- 1457 "Κακοριςμόσ Πλαιςίου ελάχιςτϊν προδιαγραφϊν για Δομζσ Παροχισ 
Τπθρεςιϊν ςε Αςτζγουσ.  
Με τον παρόντα Κανονιςμό,  ρυκμίηεται θ λειτουργία και διαχείριςθ τθσ Δομϊν Αςτζγων του Διμου 
Πατρζων ςτα πλαίςια των  πράξεων  
 «Δομζσ Αςτζγων- Ανοικτό Κζντρο Ημζρασ Διμου Πατρζων» με τθν υπ' αρ. 4740/31-10-2016 Απόφαςθ 

Ζνταξθσ  
 «Δομζσ Αςτζγων- Τπνωτιριο Διμου Πατρζων» με τθν υπ' αρ. 4741/31-10-2016 Απόφαςθ Ζνταξθσ  
ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ 4  του Ε.Π «Δυτικι Ελλάδα» «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, προϊκθςθ 
τθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Καταπολζμθςθ τθσ Φτϊχειασ και των Διακρίςεων»  
 
Οι Δομζσ Αςτζγων του Διμου Πατρζων - Ανοικτό Κζντρο Ημζρασ και Τπνωτιριο αποτελοφν δομζσ 
ςυμπλθρωματικότθτασ και επικουρικότθτασ των Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Πατρζων και του 
Κοινωνικοφ Οργανιςμοφ του Διμου Πατρζων. 
Σο Ανοικτό Κζντρο Ημζρασ είναι ανοικτι δομι άμεςθσ πρόςβαςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ βαςικϊν αναγκϊν 
των αςτζγων και παρζχοντασ υπθρεςίεσ ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ. 
Σο Τπνωτιριο είναι δομι άμεςθσ φιλοξενίασ κατά τθν διάρκεια τθσ νφκτασ καλφπτοντασ επείγουςεσ 
ςτεγαςτικζσ ανάγκεσ των ατόμων που διαβιοφν ςτον δρόμο ι ςε ςυνκικεσ ακατάλλθλεσ διαβίωςθσ 
παρζχοντασ μια ςειρά υπθρεςίεσ για τθν βελτίωςθ τθσ κακθμερινισ διαβίωςθσ και διαςφνδεςθσ με 
υπθρεςίεσ για τθν κοινωνικι επανζνταξθ των αςτζγων 
 

Εντάςςονται ςτθν πολιτικι τθσ προςωρινισ – μεταβατικισ φιλοξενίασ και ςε καμία περίπτωςθ δεν αποκτά 
ςτακερό και μόνιμο χαρακτιρα.  

Ο κανονιςμόσ αυτόσ αποτελεί το πλαίςιο λειτουργίασ των Δομϊν Αςτζγων του Διμου Πατρζων: Ανοικτό 
Κζντρο Ημζρασ και Τπνωτιριο    και ορίηει τισ ελάχιςτεσ  προχποκζςεισ  λειτουργίασ των εν λόγω δομϊν. 

τόχοσ είναι θ άμεςθ υποςτιριξθ ςε κζματα διαβίωςθσ των αςτζγων κακϊσ και θ κινθτοποίθςθ, θ 
κοινωνικι επανζνταξθ και θ μετάβαςθ των επωφελοφμενων ςε ανεξάρτθτεσ μορφζσ ςτζγαςθσ. 

 
Άρθρο 2: κοπόσ  
κοπόσ τθσ Δομϊν είναι θ υποδοχι, θ φροντίδα ςε κζματα κακθμερινισ διαβίωςθσ όπωσ θ κακαριότθτα 
και ατομικι υγιεινι, θ ςίτιςθ,  θ παροχι υπθρεςιϊν άμεςθσ βοικειασ ςε κζματα υγείασ, ψυχοκοινωνικι 
ςτιριξθσ, θ προςωρινι φιλοξενία ςε άτομα και οικογζνειεσ που αντιμετωπίηουν άμεςο πρόβλθμα 
ςτζγαςθσ ι ηουν ςε ςυνκικεσ αςτεγότθτασ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 2 του αρ. 29 του Ν. 
4052/2012 και ςτεροφνται οικονομικϊν πόρων για εξαςφάλιςθ χϊρου διαμονισ. 
Ειδικότερα άτομα και οικογζνειεσ που διαβιοφν ςε δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ χϊρουσ εξωτερικοφσ ι μερικϊσ 
ςτεγαςμζνουσ, ςε ακατάλλθλθ ι επιςφαλι κατοικία, ςε κατοικίεσ χωρίσ τισ βαςικζσ ανάγκεσ επιβίωςθσ 
(νερό ρεφμα κλπ) και οι τισ περιςςότερεσ φορζσ δεν ζχουν οικογενειακό ι άλλο υποςτθρικτικό πλαίςιο 
εντάςςονται ςτισ δομζσ Αςτζγων που δρουν ςυμπλθρωματικά προκειμζνου να υποςτθριχκοφν ςτθν 
προςπάκεια επανζνταξισ τουσ ϊςτε  να εξαςφαλίςουν τθν μακροχρόνια ςτζγαςι τουσ αλλά και πικανι 
επαγγελματικι ζνταξθ . 

τόχοι : 
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 Η παροχι βαςικϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν για τθν ατομικι φροντίδα και τθν κακθμερινι διαβίωςθ 
των αςτζγων 

 θ παροχι υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν και  θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των αςτζγων 

 Η διαςφνδεςθ με υπθρεςίεσ και υποςτιριξι τουσ για τθν αποτελεςματικότερθ κοινωνικι και 
επαγγελματικι τουσ  επανζνταξθ. 

 Η προετοιμαςία και ςτιριξθ ςτθν προςπάκεια για εξαςφάλιςθ  μακροχρόνιασ ςτζγαςθσ.   

 Η ενίςχυςθ  τθσ  κοινωνικισ  ςυνοχισ  και  θ  άρςθ  τθσ  περικωριοποίθςθσ  και κοινωνικοφ 
αποκλειςμοφ των ωφελουμζνων 

 Η  παροχι αςφαλοφσ διαμονισ τθ νφχτα 

 
 
Άρθρο 3 : Ζδρα Δομών, Κτιριακή Τποδομή  

Οι  Δομζσ λειτουργοφν ςτο κτίριο επί των οδϊν Μπουκαοφρθ 100  και Γοφναρθ, το οποίο  πλθροί όλεσ τισ 
προδιαγραφζσ που ορίηει θ Τ.Α. αρ.. Δ23/ΟΙΚ. 19061- 1457 "Κακοριςμόσ Πλαιςίου ελάχιςτϊν 
προδιαγραφϊν για Δομζσ Παροχισ Τπθρεςιϊν ςε Αςτζγουσ". 

 

Σο κτίριο είναι ςε κεντρικό ςθμείο, με ευκολία πρόςβαςθσ ςτα μζςα μαηικισ μεταφοράσ. τισ 

εγκαταςτάςεισ υπάρχει προςβαςιμότθτα και εξυπθρζτθςθ ατόμων με αναπθρία. 

 

Διακζτει όλεσ τουσ απαιτοφμενουσ χϊρου ςφμφωνα με τθν ΤΑ Δ23/οικ.19061-1457 (φεκ 1336/2016)  που 
αφορά τον "Κακοριςμό του πλαιςίου ελάχιςτων προδιαγραφϊν για Δομζσ Παροχισ Τπθρεςιϊν ςε 
Αςτζγουσ".  
 
τθν δομι του Τπνωτθρίου λαμβάνεται μζριμνα για διάκεςθ χϊρου φπνου για ζκτακτθ βραχεία φιλοξενία 
και υπάρχει δυνατότθτα ειςαγωγισ κλινϊν για αντιμετϊπιςθ ζκτακτων περιςτατικϊν που δεν ζχουν 
ολοκλθρϊςει τισ απαιτοφμενεσ ιατρικζσ τουσ εξετάςεισ.  
 
Όλοι οι χϊροι ζχουν επαρκι φυςικό/τεχνικό φωτιςμό και αεριςμό, το κτίριο πλθροί τισ υγειονομικζσ 
προδιαγραφζσ όπωσ αυτζσ προκφπτουν από τισ ιςχφουςεσ υγειονομικζσ διατάξεισ, και διακζτει ςφςτθμα 
πυραςφάλειασ και κλιματιςμό που καλφπτει όλουσ τουσ χϊρουσ. 
 
 

Άρθρο 4: Οργάνωςη και  Λειτουργία  

Διοίκηςη 

Και οι δφο δομζσ διοικοφνται  από τον Πρόεδρο και το Διοικθτικό υμβοφλιο του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ 
ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΑΣΡΕΩΝ. 

Για τθν λειτουργία τθσ κάκε δομισ  ορίηεται με Απόφαςθ Προζδρου ο  υντονιςτισ τθσ δομισ. Ο 
υντονιςτισ αναφζρεται ςτον Τπεφκυνο του Ζργου και ςτον Τπεφκυνο του Γραφείου Αςτζγων και ελλείψει 
αυτοφ ςτον Προϊςτάμενο του τμιματοσ που ανικει λειτουργικά θ δομι βάςθ του ΟΕΤ του ΚΟΔΗΠ. 

Η κάκε Δομι λειτουργεί με βάςθ τθν Απόφαςθ Τλοποίθςθσ με Κδια Μζςα που ζχει ψθφιςτεί από το Δ του 
ΚΟΔΗΠ. 

ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΡΓΟΤ - ΟΔΕ 

Για κάκε Δομι - Ανοιχτό Κζντρο Ημζρασ / Τπνωτιριο, με απόφαςθ του Προζδρου, ορίηονται τα μζλθ τθσ 
Ομάδασ  Διοίκθςθσ Ζργου (ΟΔΕ) τθσ κάκε  Δομισ θ οποία αποτελείται από : 
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 τον Τπεφκυνο του Ζργου - με αναπλθρωτι  τον προϊςτάμενο του  τμιματοσ,  

 τον υπεφκυνο του Γραφείου Αςτζγων  - με αναπλθρωτι τον υντονιςτι τθσ κάκε δομισ  και  

 τρία μζλθ  του Διοικθτικοφ υμβουλίου του ΚΟΔΗΠ - δφο από τθν ςυμπολίτευςθ και ζνα από τθν 
Αντιπολίτευςθ - με τουσ αντίςτοιχουσ αναπλθρωτζσ.  

ε περίπτωςθ που τα μζλθ τθσ ΟΔΕ δεν προςζλκουν ςε τρεισ ςυνεχόμενεσ ςυνεδριάςεισ αντικακίςτανται 
από άλλα. 

Αρμοδιότθτεσ τθσ Ομάδασ Διοίκθςθσ Ζργου (ΟΔΕ): 

 Ειςθγείται οποιαδιποτε τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ  εκτζλεςθσ  ζργων με τα ίδια μζςα. 

 Μετά από ειςιγθςθ τθσ Επιςτθμονικισ Ομάδασ κατακυρϊνει τθν απόφαςθ τθσ Επιςτθμονικισ Ομάδασ 
για ζκτακτθ ειςαγωγι περιςτατικϊν και αποφαςίηει για τα υπόλοιπα αιτιματα φιλοξενίασ κακϊσ και 
πικανι ανανζωςθ τθσ διαμονισ τουσ όταν υπάρχουν ειδικζσ περιςτάςεισ ςφμφωνα με ςχετικι 
ειςιγθςθ τθσ Επιςτθμονικισ Ομάδασ . 

 Ελζγχει και παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου κακϊσ και επικυρϊνει τθν 
οικονομικι εξζλιξθ του ζργου. 

 Παρακολουκεί τθν πορεία υλοποίθςθσ του υποζργου, λαμβάνει γνϊςθ για  τισ παρατθριςεισ τθσ 
Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ   επί των παραδοτζων του Ζργου και επιβλζπει για τθ 
ενςωμάτωςθ των παρατθριςεων αυτϊν . 

 Παρακολουκεί τθν τιρθςθ των ςχετικϊν αρχείων του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου βάςθ τθσ 
ςχετικισ νομοκεςίασ  

 υνεδριάηει τακτικά , τουλάχιςτον μια φορά το μινα και ζκτακτα όποτε αυτό απαιτθκεί.  
 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  

τα πλαίςια τθσ εφρυκμθσ κακθμερινισ  λειτουργίασ  το Επιςτθμονικό προςωπικό τθσ κάκε δομισ 
αποτελεί τθν Επιςτθμονικι Ομάδα θ οποία κα ςυνεδριάηει ςε τακτά διαςτιματα (πχ κάκε εβδομάδα) με 
κλιςθ του υντονιςτι τθσ Δομισ, προκειμζνου να ςυηθτιςει τα κζματα που αφοροφν τουσ ωφελοφμενουσ 
και τθν λειτουργία τθσ δομισ.  

Αρμοδιότθτεσ τθσ Επιςτθμονικισ ομάδασ : 
1. Εξετάηει τα νζα αιτιματα φιλοξενίασ και όταν πρόκειται για περιςτατικό άμεςθσ ανάγκθσ 

κρίνοντασ κατά περίπτωςθ αποφαςίηει τθν άμεςθ ειςαγωγι του ςτθν βραχεία φιλοξενία. 
Επικυρϊνει τθν απόφαςθ αυτι με ςχετικι ειςιγθςθ ςτθν ΟΔΕ. 

2. Ειςθγείται τθν ειςαγωγι ι μθ λοιπϊν αιτθμάτων φιλοξενίασ προσ τθν ΟΔΕ 
3. Ειςθγείται τθν παράταςθ φιλοξενίασ ενόσ ωφελοφμενου εφ' όςον ςυντρζχουν ειδικοί λόγοι. 
4. Παρακολουκεί τθν εξζλιξθ των ωφελουμζνου και επιςθμαίνει διορκωτικζσ κινιςεισ για τθν 

επίλυςθ προβλθμάτων. 
5. Παρακολουκεί τθν πορεία του Ζργου και προτείνει ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν βελτίωςι 

του. 
6. Οργανϊνει, παρακολουκεί και επεξεργάηεται το πρόγραμμα ζνταξθσ των ωφελουμζνων ςτθν 

λειτουργία τθσ Δομισ (πχ πρόγραμμα κακαριότθτασ δωματίων, πρόγραμμα πλφςθσ ροφχων, 
λοιπζσ δραςτθριότθτεσ)  

7. Ειςθγείται ςτθν ΟΔΕ και τον Τπεφκυνο τθσ δομισ τθν τροποποίθςθ τθσ Απόφαςθσ Τλοποίθςθσ με 
Κδια Μζςα αλλά και του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ τθσ Δομισ  

8. Προτείνει νζεσ δράςεισ  
9. Επεξεργάηεται όποιο άλλο κζμα κρίνει αναγκαίο ι ςκόπιμο για τθν καλι λειτουργία τθσ Δομισ. 
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Λειτουργία : 

Ωράριο Λειτουργίασ δομϊν : 

Ανοικτό Κζντρο Ημζρασ :  

Η δομι κα λειτουργεί κακθμερινά επτά θμζρεσ τθν εβδομάδα και τισ αργίεσ ςε ϊρεσ 6:00 - 22:00. 

Η παροχι υπθρεςιϊν  ςτουσ ωφελοφμενουσ, που αναφζρονται αναλυτικά ςτο άρκρο 5,  κα γίνεται κατά 
τισ ϊρεσ 8:00-21:00. 

Σο προςωπικό κα εργάηεται ςε  βάρδιεσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ δομι, τισ αρμοδιότθτεσ του 
προςωπικοφ όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτον Κανονιςμό Λειτουργίασ  και πάντα ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία 

 

Τπνωτιριο  

Σο Τπνωτιριο κα λειτουργεί 24 ϊρεσ τθν θμζρα επτά θμζρεσ τθν εβδομάδα και τισ αργίεσ. 

Η φιλοξενία των ωφελουμζνων κα γίνεται από 21:00 -9:00. Κατά τισ υπόλοιπεσ ϊρεσ οι ωφελοφμενοι κα 
μποροφν να λαμβάνουν τισ λοιπζσ υπθρεςίεσ που παρζχει θ δομι όπωσ αυτζσ αναφζρονται αναλυτικά ςτο 
άρκρο 5. 

Οι ωφελοφμενοι ζχουν τθν υποχρζωςθ να προςζρχονται κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ (από Μάιο ζωσ 
και επτζμβριο) ζωσ τισ 23:00 και το υπόλοιπο διάςτθμα ζωσ τισ 22:00. ε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ  και μετά 
από εξζταςθ ςχετικοφ αιτιματοσ ωφελοφμενου που τεκμθριϊνει τον λόγο αργοπορίασ του δφναται να 
προεγκρίνεται εγγράφωσ από τθν Επιςτθμονικι Ομάδα θ παράταςθ του ωραρίου αυτοφ ορίηοντασ τθ νζα 
ϊρα επιςτροφισ του ωφελουμζνου 

Σο επιςτθμονικό προςωπικό κα απαςχολείται ςε πρωινι ι και απογευματινι βάρδια για τθν κάλυψθ 
οργανωτικϊν, λειτουργικϊν αναγκϊν ι τθν παροχι υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία. 

Οι νυχτοφφλακεσ κα εργάηονται ςε βραδινι ι και απογευματινι βάρδια  

Σο βοθκθτικό προςωπικό κα εργάηεται ςε θμεριςιεσ βάρδιεσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ. 

τθν είςοδο κα τθρείται βιβλίο ειςόδου - εξόδου για τουσ ωφελοφμενουσ. Ο κάκε ωφελοφμενοσ με 
ευκφνθ του φφλακα υπογράφει τθν ϊρα εξόδου του κακϊσ και κατά τθν ϊρα ειςόδου του ςτθν δομι. 
Αντίςτοιχα ςτο βιβλίο ειςόδου εξόδου υπογράφει και οποιοδιποτε άλλο άτομο εκτόσ του προςωπικοφ 
ειςζρχεται ςτθν δομι. 

Για τισ προχποκζςεισ και τον τρόπο ειςαγωγισ των ωφελουμζνων ωσ εξυπθρετοφμενοι τθσ δομισ 
τθροφνται τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 7,8,9,10,11 του παρόντοσ. 

 

Άρθρο 5 : Παρεχόμενεσ υπηρεςίεσ 

ΑΝΟΙΚΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΗΜΕΡΑ 

Οι υπθρεςίεσ που παρζχονται ςτα πλαίςια τθσ δομισ αφοροφν ςε 

 Ημεριςια παραμονι ςε αςφαλι και κατάλλθλα κερμαινόμενο/κλιματιηόμενο χϊρο 

 Ατομικι υγιεινι και παροχι ειδϊν υγιεινισ 

 Χριςθ πλυντθρίων 

 Παροχι ειδϊν ζνδυςθσ και υπόδθςθσ 
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 Φφλαξθ προςωπικϊν αντικειμζνων 

 Βαςικι υγειονομικι φροντίδα και φαρμακευτικι αγωγι όταν απαιτείται. 

 Παροχι τουλάχιςτον ενόσ γεφματοσ 

 Ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ. 

 Δράςεισ Δικτφωςθσ & Διαςφνδεςθσ με υπθρεςίεσ ςτζγαςθσ , ςίτιςθσ, ψυχολογικισ υποςτιριξθσ 
, νομικισ ςυνδρομισ, ςυμβουλευτικι υγείασ, πρόνοιασ κοινωνικισ και εργαςιακισ επανζνταξθσ 

 Δράςεισ Προβολισ - Δθμοςιότθτασ 
 
το πλαίςιο λειτουργίασ των παραπάνω δομϊν με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του ωφελοφμενου εκπονείται 
από το επιςτθμονικό προςωπικό τθσ Δομισ το Ατομικό ι Οικογενειακό χζδιο Κοινωνικισ Επανζνταξθσ, 
το οποίο περιλαμβάνει τον προγραμματιςμό ενεργειϊν για τισ διαδικαςίεσ διαςφνδεςθσ του 
ωφελοφμενου και των μελϊν τθσ οικογζνειάσ του με ςυγκεκριμζνουσ φορείσ ςίτιςθσ, ψυχολογικισ 
υποςτιριξθσ, νομικισ ςυνδρομισ, ςυμβουλευτικι υγείασ, πρόνοιασ, κοινωνικισ και εργαςιακισ 
επανζνταξθσ 

 

ΤΠΝΩΣΗΡΙΟ  

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ δομισ κινοφνται ςε δφο άξονεσ : 
Α. Προσ τουσ ωφελοφμενουσ του Τπνωτηρίου  παρζχονται οι παρακάτω υπθρεςίεσ: 

 διανυκτζρευςθ ςε αςφαλι και κατάλλθλα κερμαινόμενο/κλιματιηόμενο χϊρο 

 ατομικι υγιεινι (ηεςτό λουτρό) και παροχι ειδϊν ατομικισ υγιεινισ 

 χριςθ πλυντθρίων για τον κακαριςμό του ρουχιςμοφ τουσ 

 παροχι ειδϊν ζνδυςθσ και υπόδθςθσ ςε ςυνεργαςία με τθν Δθμοτικι Ιματιοκικθ. 

 παροχι δφο γευμάτων (βραδινό / πρωινό)  από τισ δομζσ παροχισ ςυςςιτίων του ΚΟΔΗΠ 
 φφλαξθ προςωπικϊν αντικειμζνων ςε αςφαλι χϊρο 

 ςυμμετοχι ςε ατομικζσ ι/και ομαδικζσ ςυναντιςεισ με εξειδικευμζνα ςτελζχθ τθσ Δομισ για τθ 
διερεφνθςθ των αναγκϊν τουσ και τον από κοινοφ ςχεδιαςμό για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων τουσ 

 διαςφνδεςθ με επιπλζον υπθρεςίεσ ςτζγαςθσ, ςίτιςθσ, ψυχολογικισ υποςτιριξθσ, νομικισ ςυνδρομισ, 
εκπαίδευςθσ, υγείασ, πρόνοιασ,  κοινωνικισ και εργαςιακισ επανζνταξθσ, εκπαίδευςθσ κλπ όταν αυτό 
απαιτείται. 
 
Β. Οργάνωςη Ομάδων Δρόμου 

Με ςκοπό τθν κατά το δυνατό αντιμετϊπιςθ και ικανοποίθςθ των αναγκϊν των αςτζγων, κα 
οργανϊνονται ςε ςυνεργαςία με εκελοντζσ και άλλουσ φορείσ, αποςτολζσ εξωτερικϊν ομάδων για τθν 
παροχι βοικειασ ςτον δρόμο. Οι ομάδεσ αυτζσ, δραςτθριοποιοφμενεσ κυρίωσ ςε περιόδουσ ζκτακτθσ 
ανάγκθσ (λόγω κακϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν, κ.λπ.), κα παρζχουν φαγθτό, κουβζρτεσ και υπνόςακουσ ςε 
όςουσ ζχουν ανάγκθ, κακϊσ και πλθροφορίεσ για το που μποροφν να διανυκτερεφςουν.  

Οι ομάδεσ κα οργανϊνονται με τθν ςυνεργαςία και τθν ςυμμετοχι του προςωπικοφ του Ανοικτοφ Κζντρου 
Ημζρασ(γιατροφσ, κοινωνικοφσ λειτουργοφσ, νοςθλευτζσ κ.α.) ι κα βρίςκονται ςε άμεςθ επικοινωνία μαηί 
τουσ. Οι ομάδεσ δρόμου για τθν καταγραφι των αςτζγων τθσ πόλθσ μασ κα γίνονται ςε τακτά διαςτιματα 
τουλάχιςτον μία φορά ςτουσ τρεισ μινεσ κακϊσ και ςτισ περιπτϊςεισ ζκτακτων καιρικϊν ςυνκθκϊν. 
Προγραμματίηονται από τον υντονιςτι τθσ δομισ του Τπνωτθρίου με τθν ςυνεργαςία του υντονιςτι του 
Ανοικτοφ Κζντρου Ημζρασ. Κατά τον προγραμματιςμό αυτό ορίηονται τα άτομα που κα τισ απαρτίηουν 
κακϊσ και ο  υπεφκυνοσ για τον ςυντονιςμό τουσ. Ο υπεφκυνοσ κα φροντίηει εγκαίρωσ για επάρκεια 
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υλικϊν (κουβζρτεσ, ροφχα, φαγθτό, ροφιματα, ατομικά είδθ υγιεινισ, κ.λπ.) τα οποία κα διανζμονται από 
τισ ομάδεσ αυτζσ.  
Σο ωράριο λειτουργίασ των Ομάδων Δρόμου κα είναι κυρίωσ απογευματινό πχ 20:00-22:00  ι πρωινό πχ 
6:00-9:00. Όταν κρίνεται αναγκαίο θ ομάδα μπορεί να  λειτουργιςει ζωσ 24:00 
 
Άρθρο 6 : Δυναμικότητα   
το Ανοικτό Κζντρο Ημζρασ θ δυναμικότθτα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εκατό (100) άτομα κάκε ζνα από 
τα οποία κα ζχουν πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ τουλάχιςτον μια φορά τθν εβδομάδα. 
 
Η ςυνολικι δυναμικότθτα του Τπνωτθρίου Δ.Π. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ενενιντα(90) άτομα. 
Οι ωφελοφμενοι διαμζνουν ςε δωμάτια των 2-6 ατόμων χωριςμζνα ςε κατθγορίεσ ανδρϊν, γυναικϊν και 
οικογζνειεσ.  

Τπζρβαςθ του αρικμοφ αυτοφ μπορεί να γίνεται μόνο ςε θμζρεσ ιδιαίτερα δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν. 
 
Άρθρο 7 :Προχποθζςεισ  ζνταξησ ωφελουμζνων  
Για το Ανοικτό Κζντρο Ημζρασ οι ωφελοφμενοι πρζπει να πλθροφν τισ παρακάτω προχποκζςεισ : 

 Να εμπίπτουν ςτθν κατθγορία των αςτζγων όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 1 του παρόντοσ 
Κανονιςμοφ. 

 Να ζχουν οικονομικι ι και κοινωνικι αδυναμία  ϊςτε να προχωριςουν ςτθν ανεξάρτθτθ 
διαβίωςθ. 

 Κατά τθν ειςαγωγι τουσ να αποδζχονται με υπογραφι Ατομικοφ υμφωνθτικοφ τουσ όρουσ 
φιλοξενίασ  

 Να μθν ζχουν εξάρτθςθ από ουςίεσ  και αλκοόλ. 

 Να μθν πάςχουν από αερογενϊσ μεταδιδόμενο νόςθμα, ςφμφωνα με γνωμάτευςθ κεράποντα 
ιατροφ (πακολόγου ι γενικοφ ιατροφ). 

 Να μθν πάςχουν από μεταδιδόμενο νόςθμα που ςφμφωνα με ιατρικι γνωμάτευςθ κακιςτά 
αδφνατθ ι επιςφαλι τθ ςυμβίωςθ με άλλα άτομα   

 Να μθν πάςχουν από ψυχικι διαταραχι που να χριηει αυξθμζνθσ ι ειδικισ φροντίδασ  

 Να μθν ζχουν ζκπτωςθ τθσ λειτουργικότθτασ ι διαταραχι τθσ ςυμπεριφοράσ που κακιςτά αδφνατθ  
τθν ζνταξι τουσ ςτθ Δομι. 

 Να είναι αυτοεξυπθρετοφμενα ζχοντασ  τθν δυνατότθτα να κάνουν χριςθ των υποδομϊν για Άτομα 
με Αναπθρία τθσ δομισ. 

 Να είναι ενιλικα  ι να ςυνοδεφονται από ενιλικα κθδεμόνα. 

 Να διακζτουν τα ςτοιχειϊδθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα παραμονισ ςτθ χϊρα  
 
Για το Τπνωτιριο τα άτομα που παραπζμπονται για φιλοξενία ςτθ Δομι πρζπει: 

 Να εμπίπτουν ςτθν κατθγορία των αςτζγων όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 1 του παρόντοσ 
Κανονιςμοφ. 

 Να ζχουν οικονομικι ι και κοινωνικι αδυναμία να προχωριςουν ςτθν ενοικίαςθ κατοικίασ. 

 Κατά τθν ειςαγωγι τουσ να αποδζχονται με υπογραφι Ατομικοφ υμφωνθτικοφ τουσ όρουσ 
φιλοξενίασ  

 Να μθν ζχουν εξάρτθςθ από ουςίεσ  και αλκοόλ. 

 Να μθν πάςχουν από αερογενϊσ μεταδιδόμενο νόςθμα, ςφμφωνα με γνωμάτευςθ κεράποντα 
ιατροφ (πακολόγου ι γενικοφ ιατροφ). 

 Να μθν πάςχουν από μεταδιδόμενο νόςθμα που ςφμφωνα με ιατρικι γνωμάτευςθ κακιςτά 
αδφνατθ ι επιςφαλι τθ ςυμβίωςθ με άλλα άτομα   
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 Να μθν πάςχουν από ψυχικι διαταραχι που να χριηει αυξθμζνθσ ι ειδικισ φροντίδασ και κακιςτά 
επιςφαλι τθν ςυμβίωςι τουσ με άλλα άτομα  

 Να μθν ζχουν ζκπτωςθ τθσ λειτουργικότθτασ ι διαταραχι τθσ ςυμπεριφοράσ που κακιςτά αδφνατθ 
τθν ζνταξι τουσ ςτθ Δομι. 

 Να είναι αυτοεξυπθρετοφμενα. 

 Να είναι ενιλικα  ι να ςυνοδεφονται από ενιλικα κθδεμόνα. 

 Να διακζτουν τα ςτοιχειϊδθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα παραμονισ ςτθ χϊρα  

 Να μθν ζχουν φιλοξενθκεί ςε άλλο ξενϊνα ι δομι αςτζγων για διάςτθμα πζραν του εξαμινου 
κατά το προθγοφμενο διάςτθμα.  

 
Άρθρο 8: Απαιτοφμενα δικαιολογητικά: 
Για τθν εγγραφι των ωφελουμζνων ςτο Ανοικτό Κζντρο Ημζρασ και ςτο Τπνωτιριο  απαιτοφνται τα 
παρακάτω δικαιολογθτικά : 

Τποχρεωτικά Δικαιολογθτικά 
- Αίτθςθ του ενδιαφερομζνου, ςφμφωνα με τυποποιθμζνο υπόδειγμα αίτθςθσ που χορθγεί θ αρμόδια 

υπθρεςία του ΚΟΔΗΠ 
- Φωτοτυπία Αςτυνομικισ  ταυτότθτασ ι άλλου νομιμοποιθτικοφ εγγράφου 
- Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ τελευταίου εξαμινου 
- Διλωςθ Φορολογικοφ Ζτουσ Ε1  και Ε9 και κατά περίπτωςθ Ε3 και εκκακαριςτικό εφορίασ του 

τελευταίου ζτουσ. 
- Πιςτοποιθτικά ιατρικισ κατάςταςθσ (ςφμφωνα με τισ ιατρικζσ εξετάςεισ που απαιτοφνται ςτο άρκρο 

9 του παρόντοσ). 
- Γνωςτοποίθςθ αποτελζςματοσ αναπθρίασ ΚΕΠΑ εφ' όςον υπάρχει. 
- Αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου 

Δικαιολογθτικά, κατά περίπτωςθ, ανάλογα με τθν κατάςταςθ του δυνθτικοφ δικαιοφχου:  
- Αποδεικτικό ανεργίασ ΟΑΕΔ ι μιςκοδοςία ι απόκομμα ςφνταξθσ ι αίτθςθ ΚΕΑ 
- Διαηευκτιριο  ι ζγγραφο διάςταςθσ, επιμζλεια τζκνων και ποςό διατροφισ αν καταβάλλεται 
- Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό κρικεί απαραίτθτο και  ηθτθκεί από τθν υπθρεςία . 

Με  ειςιγθςθ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ και τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ  Ομάδα Διοίκθςθσ Ζργου μπορεί 
να ενταχκεί ςτισ δομζσ άτομο ι νοικοκυριό για κοινωνικοφσ λόγουσ ακόμθ και αν δεν πλθροφνται κάποια 
από τα παραπάνω κριτιρια. 
 
Άρθρο 9 : Απαιτοφμενεσ ιατρικζσ βεβαιώςεισ 
Για τθν ειςαγωγι ςτο Τπνωτιριο  ο αιτϊν πρζπει να διακζτει τισ ιατρικζσ βεβαιϊςεισ - γνωματεφςεισ : 
 Ιατρικι γνωμάτευςθ μθ φπαρξθσ αερογενϊσ μεταδιδόμενων νοςθμάτων  
 Δερματολογικι γνωμάτευςθ μθ φπαρξθσ δερματολογικϊσ μεταδιδόμενο νόςθμα  
 Ψυχιατρικι εκτίμθςθ για τθν ψυχικι κατάςταςθ του αιτοφντοσ και τθν δυνατότθτα ςυμβίωςθσ με 

άλλα άτομα ςτθ δομι φιλοξενίασ αςτζγων. 
 Βεβαίωςθ μθ χριςθσ εξαρτθςιογόνων  ουςιϊν και αλκοόλ. 

τισ περιπτϊςεισ φπαρξθσ μεταδιδόμενων  νοςθμάτων  κα πρζπει να αναγράφεται θ δυνατότθτα 
κεραπείασ και θ κεραπευτικι αγωγι κακϊσ και το διάςτθμα αποκεραπείασ. 
Κατά το διάςτθμα που ζνασ ωφελοφμενοσ νοςεί από μεταδιδόμενο νόςθμα θ διαμονι του μπορεί να 
γίνεται ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο για τον ςκοπό αυτό. 
 
 
Αρθρο 10 : Τποχρεώςεισ δικαιοφχων: 
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Οι ωφελοφμενοι κατά  τθν διαδικαςία ειςαγωγισ τουσ  ςτισ Δομζσ Αςτζγων: Ανοικτό Κζντρο Ημζρασ και  
Τπνωτιριο Διμου Πατρζων ενθμερϊνονται αναλυτικά από τον Κοινωνικό Λειτουργό για τουσ κανόνεσ και 
τουσ όρουσ τθσ ζνταξισ του και υπογράφουν Ατομικό ςυμφωνθτικό με το οποίο αποδζχονται τουσ 
ςυγκεκριμζνουσ όρουσ και κανόνεσ  κατά τθν διάρκεια παραμονισ και φιλοξενίασ τουσ ςτισ δομζσ. 
Η υπογραφι του Ατομικοφ υμφωνθτικοφ είναι προχπόκεςθ για τθν ζνταξι του  ςτθν δομι. 
 
Σο Ατομικό υμφωνητικό τησ κάθε δομήσ  αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι του παρόντοσ κανονιςμοφ. 
Εφ' όςον πρόκειται για οικογζνεια το ςυμφωνητικό αφορά όλα τα ενήλικα  μζλη τησ οικογζνειασ τα 
οποία προςυπογράφουν. 
 

Οι ωφελοφμενοι οι δυνθτικά ωφελοφμενοι που κατακζτουν δικαιολογθτικά ςτθν δομι ζχουν τθν ευκφνθ 
να ενθμερϊνουν  άμεςα τθν Τπθρεςία για οποιαδιποτε αλλαγι των προςωπικϊν τουσ ςτοιχείων.  

Επίςθσ φζρουν ευκφνθ για τθν κατάκεςθ αλθκϊν και γνιςιων ςτοιχείων. 

ε περίπτωςθ που θ υπθρεςία πιςτοποιιςει παραβίαςθ των παραπάνω ζχει δικαίωμα να διακόψει τθν 
παρεχόμενθ υπθρεςία. 

Οι πολίτεσ με τθν εγγραφι τουσ ςτισ δομζσ δθλϊνουν με υπεφκυνθ διλωςθ αν επιτρζπουν ι όχι τθν χριςθ 
των προςωπικϊν τουσ ςτοιχείων από τθν υπθρεςία για τισ ανάγκεσ των δομϊν, διαςφαλίηοντασ το 
απόρρθτο προσ τρίτουσ. 
 
 
Άρθρο 11:  Διαδικαςίεσ ειςαγωγήσ,  αποχώρηςησ ή διακοπήσ παροχήσ υπηρεςιών  
 
Για τθν ειςαγωγι του εν δυνάμει ωφελοφμενου ςτισ δομζσ τθρείται θ παρακάτω διαδικαςία : 
Ο ενδιαφερόμενοσ προςζρχεται ςτθν δομι και ενθμερϊνεται από τον αρμόδιο Κοινωνικό Λειτουργό για 
τθν κάκε δομι και τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει, τισ προχποκζςεισ ζνταξισ ςτθ δομι, τουσ όρουσ ζνταξισ 
του ςε αυτζσ. 
Λαμβάνεται Κοινωνικό Ιςτορικό και κατακζτει ςτθν δομι τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά. 
Για το Τπνωτιριο, προχωρά ςτισ ιατρικζσ εξετάςεισ που προβλζπονται ςτον παρόντα κανονιςμό με τθν 
ςυνεργαςία τθσ δομισ. 
Όλοσ ο φάκελοσ του αιτοφντα εξετάηεται από τθν Επιςτθμονικι Επιτροπι τθσ  κάκε Δομισ. Εάν κρίνει 
αναγκαία τθν άμεςθ φιλοξενία ςτο Τπνωτιριο θ Επιςτθμονικι Ομάδα αποφαςίηει τθν άμεςθ ειςαγωγι του 
περιςτατικοφ ςτθν δομι  εφ όςον διακζτει τουλάχιςτον τα απαραίτθτα νομιμοποιθτικά ζγγραφα και 
προχωρά ςε επικφρωςθ τθσ απόφαςθσ από τθν ΟΔΕ ςτθν επόμενθ ςυνάντθςθ. Για τα λοιπά αιτιματα  θ 
οποία Ειςθγείται ςτθν Ομάδα Διοίκθςθσ Ζργου τθν ζνταξι του ι όχι ςτθν δομι. 
ε περίπτωςθ αυξθμζνων αιτθμάτων ςε ςχζςθ με τισ δυνατότθτεσ τθσ δομισ, τα αιτιματα εξετάηονται με 
ςειρά προτεραιότθτασ λαμβάνοντασ όμωσ υπ' όψιν και τθν ευαλωτότθτα των αιτοφντων και με ςεβαςμό 
και διαςφάλιςθ των αρχϊν τθσ διαφάνειασ και τθσ ιςότθτασ ςτθν επιλογι των ωφελουμζνων. 
Επιςθμαίνεται ότι για τθν ειςαγωγι ςτο Τπνωτιριο  πρζπει να γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ κλινικζσ 
εξετάςεισ των ωφελουμζνων. Σο προςωπικό  μεριμνά για τθν πραγματοποίθςθ των αναγκαίων ιατρικϊν 
εξετάςεων και γενικότερα για όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ προσ αντιμετϊπιςθ τυχόν προβλθμάτων 
υγείασ των φιλοξενουμζνων.  
ε περίπτωςθ επείγουςασ ειςαγωγισ ωφελουμζνου ςτο Τπνωτιριο  χωρίσ τθν προςκόμιςθ των ανωτζρω 
ιατρικϊν γνωματεφςεων, κα υπάρχει πρόβλεψθ για διακριτό κάλαμο διανυκτζρευςθσ, για ολιγοιμερθ 
φιλοξενία μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των απαιτοφμενων ιατρικϊν εξετάςεων. Κατά το διάςτθμα αυτό ο 
ωφελοφμενοσ υποχρεοφται να ςυνεργάηεται με τθν υπθρεςία προκειμζνου να ολοκλθρϊςει τισ εξετάςεισ 
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του ςτο προβλεπόμενο διάςτθμα. Σο διάςτθμα αυτό παρατείνεται μόνο ςτθν περίπτωςθ που δεν 
ολοκλθρωκοφν οι εξετάςεισ χωρίσ υπαιτιότθτα του ωφελοφμενου. 
Από τθ ςτιγμι που το άτομο γίνει δεκτό ωσ ωφελοφμενοσ ςτθ κάκε Δομι, με τθν προςκόμιςθ των 
απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν, ακολουκείται θ τυπικι  διαδικαςία υποδοχισ και πλθροφόρθςθσ για τον 
τρόπο λειτουργίασ τθσ Δομισ και τισ προχποκζςεισ διαμονισ, και υπογράφεται το Ατομικό υμφωνθτικό. 

 

Άρθρο 12: Σήρηςη Βιβλίων ςτη Δομή  

Είναι υποχρεωτικι θ τιρθςθ του παρακάτω αρχείου : 

1. Πρωτόκολλο και αρχείο ειςερχομζνων - εξερχομζνων 

2. Παρουςιολόγια προςωπικοφ 

3. Αρχείο με ςτοιχεία ωφελουμζνων - φυςικό και θλεκτρονικό 

4. Ατομικοί φάκελοι ωφελουμζνων ςτουσ οποίουσ κα περιλαμβάνονται : 

 Κοινωνικό ιςτορικό  

 Αίτθςθ φιλοξενίασ ςτθν δομι 

 Όλα τα απαιτοφμενα ζγγραφα που αναφζρονται ςτο άρκρο 8  

 Οι ιατρικζσ γνωματεφςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 9  

 Ατομικό υμφωνθτικό Ωφελοφμενου με τθν δομι 

 Ατομικό / οικογενειακό ςχζδιο δράςθσ 

5. Λοιπά ζγγραφα και εκκζςεισ που αφοροφν τον ωφελοφμενο. 
6. Βιβλίο Ημεριςιασ Καταγραφισ Ωφελουμζνων. 
7. Βιβλίο ειςόδου εξόδου Ωφελουμζνων  

8. Βιβλίο Αποκικθσ Τλικοφ  

9. Βιβλίο χρζωςθσ - ξεχρζωςθσ υλικοφ ςε ωφελοφμενουσ  

10. Βιβλίο καταγραφισ ςυμβάντων  

11. κάκε άλλο βιβλίο κρικεί απαραίτθτο. 
 
χετικά με τθν τιρθςθ αρχείων δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα των ωφελουμζνων, ςφμφωνα με τον Ν. 
2472/1997 «Περί Επεξεργαςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα», όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε με τον 
Ν. 3471/2006), είναι αναγκαίο να υπογράφεται από  τουσ ωφελουμζνουσ ζντυπο ενθμζρωςθσ και 
ςυγκατάκεςθσ για τθν τιρθςθ αρχείου προςωπικϊν δεδομζνων για τισ ανάγκεσ τθσ δομισ και των 
ςυγχρθματοδοτοφμενων Ζργων. 
 
Άρθρο 13: τελζχωςη Προςωπικό  
 
ΑΝΟΙΚΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΗΜΕΡΑ : 
Η δομι κα ςτελεχϊνεται με το παρακάτω προςωπικό : 

 ΠΕ/ΣΕ Κοινωνικοφσ Λειτουργοφσ  
 ΠΕ/ΣΕ Διοικθτικό Τπάλλθλο 
 ΣΕ Νοςθλευτι/ρια 
 Φφλακεσ & 
 Προςωπικό Γενικϊν Κακθκόντων και Κακαριότθτασ 

Για τισ ανάγκεσ ψυχιατρικισ εκτίμθςθσ και παρακολοφκθςθσ των ωφελουμζνων κα υπάρχει ωσ εξωτερικόσ 
ςυνεργάτθσ Ιατρόσ - Ψυχίατροσ. 
 
ΤΠΝΩΣΗΡΙΟ  
Η δομι κα ςτελεχωκεί  το παρακάτω προςωπικό : 
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 ΠΕ/ΣΕ Κοινωνικοφσ Λειτουργοφσ  
 ΠΕ/ΣΕ Διοικθτικό Τπάλλθλο 
 Νυχτοφφλακεσ & 
 Προςωπικό Γενικϊν Κακθκόντων και Κακαριότθτασ 

 
Για τισ ανάγκεσ ψυχιατρικισ και νοςθλευτικισ φροντίδασ των ωφελουμζνων κα ςυνεργάηεται με τθν Δομι 
Αςτζγων - Ανοικτό Κζντρο Ημζρασ Διμου Πατρζων  κακϊσ και με άλλουσ φορείσ και υπθρεςίεσ. 
 
τισ δομζσ μποροφν να απαςχολοφνται εκελοντζσ του τμιματοσ Εκελοντιςμοφ του Διμου Πατρζων κακϊσ 
και ςπουδαςτζσ  ςτα πλαίςια τθσ πρακτικισ τουσ άςκθςθσ  
 
Για τισ ανάγκεσ τθσ Ομάδασ Δρόμου ι άλλων κοινωνικϊν επιςκζψεων κα υπάρξει ςυνεργαςία με τθν  
Κοινωνικι Τπθρεςία του Διμου,  το Κζντρο Κοινότθτασ και το αντίςτοιχο γραφείο Κίνθςθσ Οχθμάτων του 
Διμου κακϊσ και άλλουσ φορείσ και υπθρεςίεσ που κρίνεται ςκόπιμο. 
 
Άρθρο 14:  Αρμοδιότητεσ Προςωπικοφ  
 
ΤΝΣΟΝΙΣΗ/ΡΙΑ ΣΗ ΔΟΜΗ 

1. Ζχει τθν εποπτεία τθσ λειτουργίασ τθσ δομισ κατευκφνοντασ και ελζγχοντασ όλο το προςωπικό τθσ 
δομισ για τθν καλι εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ.  

2. υνεργάηεται με το προςωπικό για τθν Εφρυκμθ λειτουργία και προωκεί τα κζματα προσ επίλυςθ 
ςτο αρμόδιο κάκε φορά όργανο. 

3. Παρακολουκεί τθν τιρθςθ των βιβλίων και του αρχειακοφ υλικοφ τθσ δομισ. 
4. Ελζγχει το ωράριο και το ζργο του προςωπικοφ των δομϊν και τθν τιρθςθ του ωραρίου λειτουργίασ 

τθσ δομισ 
5. Παρακολουκεί τθν τιρθςθ του διαμορφωμζνου εβδομαδιαίου προγράμματοσ λειτουργίασ τθσ 

δομισ  του προςωπικοφ τθσ Δομισ και ςυνυπογράφει κακθμερινά με τα ςτελζχθ τα θμεριςια 
παρουςιολόγια τουσ κακϊσ και τισ άδειεσ του προςωπικοφ. 

6. υγκαλεί και ςυντονίηει τθν Επιςτθμονικι Ομάδα ςε τακτά διαςτιματα. 
7. Αποδζχεται παράπονα ι δυςκολίεσ πολιτϊν - ωφελουμζνων και φροντίηει για τθν επίλυςι τουσ. 
8. υμμετζχει και παρακολουκεί το διοικθτικό ζργο τθσ δομισ προκειμζνου να τθροφνται οι κανόνεσ 

διοίκθςθσ και παρακολοφκθςθσ του Ζργου και φροντίηει για τθν τιρθςθ των παραδοτζων του 
Ζργου. 

9. Επιβλζπει τθν τιρθςθ των κανόνων λειτουργίασ τθσ δομισ από τουσ ωφελοφμενουσ και ςε 
ςυνεργαςία με το επιςτθμονικό και βοθκθτικό προςωπικό δρομολογεί τισ ανάλογζσ παρεμβάςεισ. 

10. υντάςςει τισ απαιτοφμενεσ εκκζςεισ φυςικοφ αντικειμζνου για τθν δομι όπωσ απαιτοφνται από το 
πρόγραμμα. 

11. Επιβλζπει τθν τιρθςθ των παραδοτζων του Ζργου και ελζγχει τα ςτοιχεία που αποςτζλλονται ςτον 
Τπεφκυνο του Ζργου για τθν Διαχειριςτικι Αρχι. 

12. Τποςτθρίηει το ζργο τθσ Ομάδασ Διοίκθςθσ Ζργου, ενθμερϊνει τθν Ομάδα για πικανά προβλιματα 
και ειςθγείται ςε αυτιν τα ςχετικά αιτιματα πολιτϊν, προτάςεισ και άλλα κζματα . 

13. χεδιάηει το πρόγραμμα τθσ Ομάδασ Δρόμου και ορίηει το προςωπικό που κα ςυμμετζχει κάκε 
φορά ςτθν Ομάδα Δρόμου και τον υντονιςτι τθσ.  

14. Κατά τθν περίοδο ζκτακτων καιρικϊν φαινομζνων ςυγκαλεί ζκτακτα τθν Ομάδα  
Δρόμου  

15. Φροντίηει για τθν τιρθςθ τθσ Αρχισ Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων από όλο το προςωπικό. 
16. Είναι υπεφκυνοσ ςε ςυνεργαςία με τον/τθν διοικθτικό υπάλλθλο για τθν  προμικεια, καταγραφι 

και χρζωςθ του εξοπλιςμοφ και των αναλωςίμων τθσ δομισ. 
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17. Ειςθγείται ςτον προϊςτάμενο τισ ανάγκεσ προμικειασ εξοπλιςμοφ,  αναλωςίμων, επιςκευϊν κλπ 
αναγκϊν τθσ δομισ. 

18. Φροντίηει να ενθμερϊνεται άμεςα για πικανζσ βλάβεσ και να δρομολογεί ςε ςυνεργαςία με το 
αρμόδιο προςωπικό τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για αποκατάςταςι τουσ. 

19. Επικοινωνεί με τουσ πικανοφσ χορθγοφσ και με άλλουσ φορείσ ι οργανϊςεισ ι πολίτεσ που κζλουν 
να προςφζρουν ςτθ Δομι . 

20. υνεργάηεται με φορείσ και υπθρεςίεσ για τθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία τθσ Δομισ . 
21. Βρίςκεται ςε επικοινωνία με τθν αςτυνομία, τα νοςοκομεία, τισ ομάδεσ παρζμβαςθσ ςτο δρόμο και 

άλλουσ φορείσ, για τθν ειςαγωγι αςτζγων ςτθ Δομι, και, ειδικά κατά τθν περίοδο καφςωνα και 
ψφχουσ. 

22. Παρεμβαίνει ςε καταςτάςεισ κρίςθσ εντόσ τθσ δομισ ενθμερϊνοντασ τουσ ανωτζρουσ του. 
23. Ορίηει τον αναπλθρωτι του ςε κάκε βάρδια. 

Ο/Η υντονιςτισ/ςτρια, ςφμφωνα με τθν οικεία Κ.Τ.Α., ορίηεται απαραίτθτα από το προςωπικό πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ τθσ Δομισ, είναι κατά προτεραιότθτα, πτυχιοφχοσ κοινωνικϊν επιςτθμϊν ΠΕ/ΣΕ και 
αςκεί τα κακικοντα τθσ κζςθσ αυτισ επιπλζον των κφριων κακθκόντων τθσ ειδικότθτάσ του/τθσ. 

 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟ 
Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί ζχουν τθν  ευκφνθ για τθ λειτουργία τθσ κοινωνικισ υπθρεςίασ τθσ Δομισ, τθν 
τιρθςθ των κανόνων λειτουργίασ τθσ Δομισ, κακϊσ και τθ διαχείριςθ τυχόν κρίςεων που προκφπτουν ςτθ 
διάρκεια τθσ βάρδιασ.  
 
Ο Κοινωνικόσ Λειτουργόσ: 

1. Αναλαμβάνει τθν υποδοχι και καταγραφι των αναγκϊν των πολιτϊν. 
2. Ζχει τθν ευκφνθ λιψθσ του Κοινωνικοφ Ιςτορικοφ κακϊσ και των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν 

των δυνθτικά ωφελοφμενων και τιρθςθσ των προςωπικϊν φακζλων τουσ.  
3. Ενθμερϊνει τον ωφελοφμενο για τισ προχποκζςεισ φιλοξενίασ κακϊσ και τουσ όρουσ και κανόνεσ 

φιλοξενίασ. Φροντίηουν για τθν υπογραφι του Ατομικοφ υμφωνθτικοφ από τουσ ωφελοφμενουσ. 
4. υνεργάηεται  με τα νοςοκομεία ι άλλεσ αρχζσ για τθν πραγματοποίθςθ των ιατρικϊν εξετάςεων 

που απαιτοφνται για τθν ζνταξθ ενόσ ωφελοφμενου ςτθν δομι. 
5. υντάςςει Κοινωνικι Ζκκεςθ προτείνοντασ τθν αποδοχι ι μθ του αιτιματοσ ςτθν Επιςτθμονικι 

Ομάδα. 
6. Σθρεί τουσ ατομικοφσ φακζλουσ των ωφελουμζνων με ότι απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο ....   

και χρθςιμοποιοφν τα εργαλεία και τισ μεκόδουσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ νομοκετικζσ διατάξεισ, 
για τθν  παρακολοφκθςθ των ατομικϊν φακζλων των ωφελουμζνων με ςκοπό τθν βελτιςτοποίθςθ  
των αποτελεςμάτων τθσ λειτουργίασ τθσ Δομισ. 

7. Παρζχει ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ ςτουσ ωφελοφμενουσ. 
8. Πραγματοποιεί ατομικζσ ι/και ομαδικζσ ςυνεδρίεσ ςυμβουλευτικισ. 
9. Εκπονεί Ατομικό (ι Οικογενειακό) χζδιο Κοινωνικισ Επανζνταξθσ για κάκε ωφελοφμενο και 

μεριμνά για τισ απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ διαςφνδεςθσ με τουσ φορείσ παροχισ εξειδικευμζνων 
υπθρεςιϊν. 

10. Πραγματοποιεί ςυνοδείεσ ςε νοςοκομεία, φορείσ και Τπθρεςίεσ όταν αυτό κρίνεται απολφτωσ 
απαραίτθτο. 

11. υμμετζχει ςτισ δράςεισ δθμοςιότθτασ τθσ Δομισ προσ τθν ευρφτερθ κοινότθτα για τθ διάδοςθ των 
δράςεϊν τθσ, τθν ευαιςκθτοποίθςθ και κινθτοποίθςθ των κατοίκων, τθν προςζγγιςθ των αςτζγων. 

12. υμμετζχει ςε ςυναντιςεισ ι δράςεισ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ και εκελοντϊν, ενθμερϊνει 
ςχετικά με τθ λειτουργία τθσ Δομισ τουσ/τισ αςκοφμενουσ φοιτθτζσ/ςπουδαςτζσ/ςτριεσ, και τουσ 
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επιβλζπουν κατά τθν πρακτικι τουσ άςκθςθ ι τθν εκελοντικι τουσ εργαςία. 
13. Είναι υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των κανόνων που αφοροφν ςτθ λειτουργία τθσ Δομισ και 

φροντίηει για τθν υπενκφμιςθ τθσ ανάγκθσ τιρθςθσ των κανόνων λειτουργίασ τθσ Δομισ από όλουσ 
τουσ ωφελουμζνουσ όταν αυτό κρίνεται απαραίτθτο (π.χ. παραμζλθςθ ατομικισ υγιεινισ). ε 
περίπτωςθ ςοβαρισ καταπάτθςθσ κανόνων λειτουργίασ από ωφελοφμενο, ενθμερϊνει τον 
υντονιςτι ι τον προϊςτάμενό του ο οποίοσ αποφαςίηει αν ο ωφελοφμενοσ  κα διανυχτερεφςει ι 
όχι ςτθ Δομι. 

14. Διαχειρίηεται τυχόν κρίςεισ που προκφπτουν, και ςυνεργάηεται με το προςωπικό άλλων 
ειδικοτιτων και εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ, εφόςον χρειαςτεί, για τθν επίλυςι τουσ. Ειδικότερα 
ςυνεργάηεται με  Ψυχολόγουσ και ψυχίατρουσ όςον αφορά τουσ ωφελουμζνουσ που χρίηουν 
ψυχολογικι και ψυχιατρικι ςτιριξθ, αλλά και για τθν ψυχολογικι υποςτιριξθ όλων των 
ωφελουμζνων τθσ Δομισ.  

15. Σθρεί αρχείο με το υλικό ςυναντιςεων δικτφωςθσ. 
16. υντάςςει ατομικζσ εκκζςεισ φυςικοφ αντικειμζνου όπωσ απαιτείται από το πρόγραμμα  
17. Σθρεί  το βιβλίο ωφελουμζνων ςτθν δομι κακθμερινά 
18. Σθρεί και ενθμερϊνει το  Βιβλίο Καταγραφισ υμβάντων. 
19. υμμετζχει ςτθν οργάνωςθ του προγράμματοσ κακθμερινισ λειτουργίασ τθσ δομισ : Ωράριο 

γευμάτων, ωράριο κακαριότθτασ, ωράριο πλυςίματοσ κλπ,  
20. υμμετζχει ςτθν Ομάδα Δρόμου είτε ωσ μζλοσ είτε ωσ ςυντονιςτισ και φροντίηουν για τθν ομαλι 

λειτουργία τθσ.  
21. Κάκε άλλο κακικον του ανακζςει ο υντονιςτισ  ι ο Προϊςτάμενοσ με βάςθ τισ ανάγκεσ για τθν 

εφρυκμθ λειτουργίασ τθσ δομισ. 
 

Ο Κοινωνικόσ Λειτουργόσ ςφμφωνα με το άρκρ. 6 του Π.Δ. 23/1992 (ΦΕΚ 6/Α) κατά τθ διαδικαςία παροχισ 
των υπθρεςιϊν του ςτον εξυπθρετοφμενο οφείλει μεταξφ άλλων: Να ςζβεται τθν προςωπικότθτά του και 
να ςυμβάλλει ζμπρακτα ςτθ διαφφλαξθ τθσ αξιοπρζπειάσ του και ςτθν ικανοποίθςθ και διαςφάλιςθ των 
δικαιωμάτων του. Να αναγνωρίηει τθν ιδιαιτερότθτά του και το δικαίωμά του να αποφαςίηει για τισ 
υποκζςεισ που τον αφοροφν, ενκαρρφνοντασ και υποβοθκϊντασ τον ταυτόχρονα να αναλαμβάνει τισ 
ευκφνεσ των πράξεων του, να αξιοποιεί ςτο ζπακρο τισ δυνατότθτζσ του και να βρίςκει, αυτενεργϊντασ, 
λφςεισ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του ι τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων του, με τρόπουσ κοινωνικά 
παραδεκτοφσ. Να τον ενθμερϊνει με ςαφινεια και πλθρότθτα για τισ προχποκζςεισ, το περιεχόμενο και τα 
χρονικά πλαίςια τθσ ςυνεργαςίασ μαηί του και να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του με αντικειμενικά κριτιρια και 
μετά από αμερόλθπτθ κρίςθ, ζτςι ϊςτε θ επαγγελματικι ςχζςθ μαηί του να ςτθρίηεται ςε αμοιβαία 
εμπιςτοςφνθ και να αξιοποιείται από αυτόν ςτον επικυμθτό βακμό και κατά τον καλφτερο δυνατόν 
τρόπο. Να ςυλλζγει και να χρθςιμοποιεί πλθροφορίεσ ι δεδομζνα που αφοροφν τον εξυπθρετοφμενο 
μόνο εφόςον ςχετίηονται με τισ ανάγκεσ ι τα προβλιματα για τα οποία απευκφνκθκε ςτθν Κοινωνικι 
Τπθρεςία τθσ Δομισ και εφόςον κρίνονται απαραίτθτα, τόςο για το διαγνωςτικό ζργο, όςο και για τθ λιψθ 
των αναγκαίων για αυτόν μζτρων. Να τθρεί αυςτθρά εχεμφκεια ςε ιδιωτικά απόρρθτα που του ζχει 
εμπιςτευκεί ο εξυπθρετοφμενοσ ι που ζχουν περιζλκει ςε γνϊςθ του κατά τθν άςκθςθ του επαγγζλματόσ 
του ι λόγω τθσ ιδιότθτάσ του. τα πλαίςια τθσ τιρθςθσ του υπθρεςιακοφ απορριτου οφείλει επίςθσ να 
επαγρυπνεί για τθ μυςτικότθτα των εγγράφων ςτοιχείων που τθροφνται ςτθ Δομι. (Δεν αποτελεί 
παραβίαςθ τθσ επαγγελματικισ εχεμφκειασ θ γνωςτοποίθςθ από τον Κοινωνικό Λειτουργό πλθροφοριϊν ι 
γεγονότων, όταν αυτι θ ενζργεια αποςκοπεί ςτθ διαφφλαξθ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ ι τθν προςταςία τθσ 
ςωματικισ και ψυχικισ ακεραιότθτασ ανθλίκων κακϊσ και ενθλίκων που ςτεροφνται των δυνατοτιτων 
αυτοπροςταςίασ.) Να μθν επιδιϊκει προςωπικά οφζλθ ςε βάροσ των ςυμφερόντων του εξυπθρετοφμενου 
και του περιβάλλοντόσ του και ςε καμία περίπτωςθ να δζχεται φιλοδωριματα. 
 
ΝΟΗΛΕΤΣΗ/ΣΡΙΑ 
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1. Παρζχει τισ πρϊτεσ νοςθλευτικζσ φροντίδεσ ςτουσ άςτεγουσ που προςζρχονται ςτθν δομι 
2. Σθρεί αρχείο   ιατρικϊν φακζλων με το ιατρικό και φαρμακευτικό ιςτορικοφ του κάκε ωφελοφμενου 
3. Μεριμνά και παρακολουκεί τισ ιατρικζσ τουσ εξετάςεισ  
4. παρακολουκεί και φροντίηει για τθν φαρμακευτικι τουσ αγωγι   
5. Όπου χριηει ανάγκθσ παρακολουκεί τθν λιψθ τθσ φαρμακευτικισ αγωγισ (πχ ψυχιατρικά 

περιςτατικά, άτομα με μεταδιδόμενα νοςιματα ςε κεραπεία κλπ0 
6. Επιβλζπει τον ςωςτό εμβολιαςμό των ωφελουμζνων  και ιδιαίτερα των παιδιϊν 
7. Φροντίηει για τον ζγκαιρο εμβολιαςμό των ωφελουμζνων που χριηουν ανάγκθσ εμβολίων 
8. υνεργάηεται με τισ δομζσ υγείασ τθσ πόλθσ 

a) για τθν πραγματοποίθςθ των εξετάςεων ειςαγωγισ των  δυνθτικά ωφελουμζνων.  
b) για τθν πικανι ιατρικι τουσ φροντίδα και κεραπεία ςε περίπτωςθ αςκενϊν. 

9. ε περίπτωςθ ανάγκθσ ςυνοδεφει αςκενείσ ωφελοφμενουσ ςτο νοςοκομείο ι άλλεσ ιατρικζσ 
υπθρεςίεσ 

10. ε καταςτάςεισ κρίςεισ φροντίηει να ενθμερϊνει τθν υπθρεςία για τθν λιψθ όλων των ζκτακτων 
μζτρων προςταςίασ των ωφελουμζνων και του προςωπικοφ. 

11. υνεργάηεται με τον ψυχίατρο τθσ δομισ  και τον υποςτθρίηει για τθν αποτελεςματικότερθ 
υλοποίθςθ του ζργου του. 

12. ε ςυνεργαςία με τθν προϊςταμζνθ του τμιματοσ φροντίηει για τθν προμικεια του αναγκαίου 
εξοπλιςμοφ κακϊσ και των αναλϊςιμων του υγειονομικοφ υλικοφ για το ιατρείο. 

 
 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ: 
Ο διοικθτικόσ υπάλλθλοσ ςυνεργάηεται με τον υντονιςτι και τα υπόλοιπα ςτελζχθ τθσ Δομισ και κάκε 
άλλο αρμόδιο ( πχ Κζντρο Κοινότθτασ  και Σμιματοσ Κοινωνικισ Πρόνοιασ), υποςτθρίηοντασ διοικθτικά το 
κζντρο, αναλαμβάνοντασ :  

1. Παρζχει κάκε είδουσ γραμματειακι υποςτιριξθ ςτθ Δομι και για τισ ανάγκεσ τθσ Δομισ.  
2. Φροντίηει για τθν οργάνωςθ και τιρθςθ πρωτοκόλλου και αλλθλογραφίασ. 
3. Ζχει τθν ευκφνθ για τθν αρχειοκζτθςθ και οργάνωςθ υλικοφ και φακζλων τθσ υπθρεςίασ με όλα τα 

ςτοιχεία του οικονομικοφ και φυςικοφ αντικειμζνου τθσ Πράξθσ. 
4. Σθρεί θλεκτρονικό αρχείο ωφελουμζνων και χειρίηεται το ΕΠ (Ενιαίο Πλθροφοριακό φςτθμα) και 

κάκε άλλο ςφςτθμα διαχείριςθσ των δεδομζνων . 
5. ε ςυνεργαςία με τον υντονιςτι τθσ Δομισ και το τμιμα Διοικθτικοφ/Οικονομικοφ του ΚΟΔΗΠ 

υποβάλει  τα θλεκτρονικά αιτιματα, οικονομικά  ςτοιχεία τθσ Πράξθσ κακϊσ και ςτοιχεία φυςικοφ 
αντικειμζνου που απαιτοφνται. 

6. Ζχει τθν ευκφνθ για τθν  τιρθςθ οικονομικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων φυςικοφ και οικονομικοφ 
αντικειμζνου   για τθν χρθματοδότθςθσ τθσ Πράξθσ 

7. Φροντίηει για τθν κατάκεςθ και προϊκθςθ των αναγκαίων εγγράφων ςτθν κεντρικι διοίκθςθ - 
λογιςτιριο, πρωτόκολλο κλπ - με όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. 

8. ε ςυνεργαςία με τον/τθν υντονιςτι/ςτρια  προχωρά ςτισ παραγγελίεσ και παραλαβζσ των 
προϊόντων εξοπλιςμοφ, αναλωςίμων κλπ.  

9. Σθρεί κατάςταςθ πάγιου εξοπλιςμοφ και αναλωςίμων. Φροντίηει για τθν ανανζωςθ των 
προμθκειϊν 

10. Ζχει τθν ευκφνθ για τθν τιρθςθ του αρχείου χρζωςθσ - ξεχρζωςθσ ιματιςμοφ, ειδϊν ατομικισ 
υγιεινισ  κλπ προϊόντων ςτουσ ωφελοφμενουσ. 

11. Ζχει τθν ευκφνθ κακθμερινισ ενθμζρωςθσ των ςυςςιτίων για τα απαιτοφμενα γεφματα ςτθν 
θμζρα. 

12. Επικοινωνεί με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και φορείσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ κάκε δομισ. 
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13. Σθρεί το αρχείο των παραδοτζων του προγράμματοσ και φροντίηει ςε ςυνεργαςία με τον 
Τπεφκυνο των δομϊν για τθν ζγκαιρθ και ςωςτι υποβολι τουσ ςτθν Διαχειριςτικι Αρχι   

14. Κάκε άλλο κακικον του ανακζςει ο υντονιςτισ  ι ο Προϊςτάμενοσ με βάςθ τισ ανάγκεσ για τθν 
εφρυκμθ λειτουργίασ τθσ δομισ. 

 

ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ / ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ:  

Σο Προςωπικό Κακαριότθτασ και Γενικϊν Κακθκόντων τελεί υπό τισ οδθγίεσ του υντονιςτι και του 
αναπλθρωτι του ςε κάκε βάρδια ςφμφωνα με τισ παρακάτω αρμοδιότθτεσ: 

1. Φροντίηει για τθν κακαριότθτα των χϊρων διοίκθςθσ, γραφείων, τραπεηαρία, κοινόχρθςτα WC, 
αίκουςα αναμονισ, λοιποφσ εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ κακθμερινά.  

2. Ζχει τθν ευκφνθ τακτοποίθςθσ τθσ αποκικθσ υλικοφ κακαριότθτασ και είδθ υγιεινισ κακϊσ και 
ιματιςμοφ και κλινοςκεπαςμάτων. 

3. Παραδίδει ςτουσ ωφελοφμενουσ τα ςχετικά υλικά ιματιςμοφ, κλινοςκεπαςμάτων,  είδθ ατομικισ 
υγιεινισ και κακαριότθτασ ςφμφωνα με το ςχετικό ζντυπο τθσ διοίκθςθσ .  

4. Ζχει τθν ευκφνθ υπογραφισ των υλικϊν αυτϊν από τουσ ωφελοφμενουσ.  
5. υμμετζχει ςτθν  παραλαβι και τακτοποίθςθ εξοπλιςμοφ και λοιπϊν προϊόντων. 
6. Φροντίηει για τθν κακαριότθτα του ιματιςμοφ που παραδίδεται ςτουσ ωφελοφμενουσ. 
7. Αναλαμβάνει τθν παραλαβι και διανομι των γευμάτων των ωφελουμζνων από τα ςυςςίτια 

ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ καταςτάςεισ. 
8. Προετοιμάηει τα προϊόντα του πρωινοφ και επιβλζπει τθν διαδικαςία του πρωινοφ από τουσ 

ωφελοφμενουσ. 
9. Τποςτθρίηει τουσ ωφελοφμενουσ που ζχουν κινθτικζσ ι άλλεσ αναπθρίεσ  για τθν αυτοεξυπθρζτθςι 

τουσ από τισ δομζσ μασ. ε καμία περίπτωςθ δεν αντικακιςτά τθν λειτουργικότθτα του 
ωφελοφμενου, ειδικά ςε κζματα ατομικισ υγιεινισ  από τθν  βοικεια και υποςτιριξθ του 
προςωπικοφ. 

10. Επιβλζπει τθν κακαριότθτα των κοιτϊνων από τουσ ωφελοφμενουσ και τουσ εκπαιδεφει ςε κζματα  
κακαριότθτασ και υγιεινισ.  

11. Επιβλζπει τθν χριςθ πλυντθρίων - ςτεγνωτθρίων από τουσ ωφελοφμενουσ ςφμφωνα με 
ςυγκεκριμζνο εβδομαδιαίο πρόγραμμα. 

12. Επιβλζπει και αναφζρει  πικανζσ φκορζσ, ηθμιζσ, βλάβεσ του κτιρίου και του εξοπλιςμοφ. 
13. Φροντίηει για τθ ςυντιρθςθ και τθ ςωςτι λειτουργία του κτιρίου και του υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ 

πλθν το θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ που χρθςιμοποιεί το προςωπικό. 
14. Αναφζρει ςτον υντονιςτι ι ςτον Προϊςτάμενο πικανζσ παραβάςεισ των κανόνων φιλοξενίασ από 

τουσ ωφελοφμενουσ και επιφζρουν δυςλειτουργία ςτθν δομι . 
15. Δεν ςυηθτά με τουσ ωφελοφμενουσ προςωπικά τουσ κζματα εντόσ τθσ δομισ - τουσ παραπζμπει ςτο 

αρμόδιο επιςτθμονικό προςωπικό. 
16. Ελζγχει τθν χριςθ κλιματιςτικοφ και κερμοςίφωνα ςτουσ κοιτϊνεσ- δωμάτια όταν κρίνεται 

αναγκαίο. 
17. Ζχει τθν ευκφνθ χειριςμοφ των κλιματιςτικϊν ςτουσ κοιτϊνεσ και ςφμφωνα με το πρόγραμμα τθσ 

δομισ τα ανοίγει και τα κλείνει. 
18. υμμετζχει ςτθν υλοποίθςθ εκδθλϊςεων για τθν ςυλλογι προϊόντων και λοιπϊν δράςεων των 

δομϊν. 
19. Ενθμερϊνει τον ςυντονιςτι για πικανι ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά των ωφελουμζνων και λοιπά 

προβλιματα που εντοπίηει. 
20. υμβάλλει ςτθ διαδικαςία υποδοχισ ωφελουμζνων 
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21. Κάκε άλλο κακικον του ανακζςει ο υντονιςτισ  ι ο Προϊςτάμενοσ με βάςθ τισ ανάγκεσ για τθν 
εφρυκμθ λειτουργίασ τθσ δομισ. 

 

ΦΤΛΑΚΕ /ΝΤΧΣΟΦΤΛΑΚΕ  

Σο φυλακτικό προςωπικό ζχει τθν ευκφνθ για τθν αςφάλεια και τιρθςθ τθσ τάξθσ ςε όλουσ τουσ  χϊρουσ 
των δομϊν αςτζγων ςφμφωνα με τισ παρακάτω αρμοδιότθτεσ : 

1. Μεριμνά για τθ φφλαξθ  των δομϊν από τουσ ωφελοφμενουσ ι άλλα άτομα που προςεγγίηουν τθν 
δομι. 

2. Ελζγχει και καταγράφει ςε  ςχετικό  βιβλίο τθν είςοδο και ζξοδο  των ωφελουμζνων και άλλων 
ατόμων ςτο κτίριο.  

3. Επιβλζπει με τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό τθν είςοδο τθσ δομισ. 
4. Κατά τθν είςοδο ατόμου που δεν είναι ωφελοφμενοσ τθσ δομισ  τον ςυνοδεφει ςτο γραφείο 

υποδοχισ ζωσ τθν επικοινωνία του με το αρμόδιο προςωπικό. 
5. Επιβλζπει  και ελζγχει τθν τιρθςθ των κανόνων τθσ Δομισ από τουσ φιλοξενουμζνουσ και μεριμνά 

για τθν ομαλι λειτουργία τθσ Δομισ κακθμερινά.  
6. Ενθμερϊνει ςχετικά το/τθ υντονιςτι/ςτρια τθσ Δομισ ι τον/τθν αναπλθρωτι/τρια τθσ βάρδιασ για 

πικανά προβλιματα , ιδιαίτερα ςε περίπτωςθ κρίςθσ ι/και παράβαςθσ κανόνων από τουσ 
ωφελουμζνουσ.  

7. ε περίπτωςθ κινδφνου τθσ δομισ ενθμερϊνει τον ςυντονιςτι ι και τον προϊςτάμενο και καλεί τθν 
αςτυνομία. 

8. Επιβλζπει και αναφζρει  πικανζσ φκορζσ, ηθμιζσ, βλάβεσ του κτιρίου και του εξοπλιςμοφ. 
9. Αναφζρει ςτον υντονιςτι ι ςτον Προϊςτάμενο πικανζσ παραβάςεισ των κανόνων φιλοξενίασ από 

τουσ ωφελοφμενουσ και επιφζρουν δυςλειτουργία ςτθν δομι . 
10. Δεν ςυηθτά με τουσ ωφελοφμενουσ προςωπικά τουσ κζματα εντόσ τθσ δομισ και τουσ παραπζμπει 

ςτο αρμόδιο επιςτθμονικό προςωπικό. 
11. Σθρεί το  Βιβλίο Καταγραφισ υμβάντων κατά τθ διάρκεια τθσ βάρδιασ τουσ και ςυνεργάηεται με το 

υπόλοιπο προςωπικό τθσ Δομισ για τθ διαχείριςθ τυχόν προβλθμάτων ςτον τομζα ευκφνθσ τουσ. 
12. Ελζγχει  τισ αποςκευζσ των ωφελουμζνων όταν πρόκειται να φυλαχκοφν από τθν δομι. 
13. Κάκε άλλο κακικον του ανακζςει ο υντονιςτισ  ι ο Προϊςτάμενοσ με βάςθ τισ ανάγκεσ για τθν 

εφρυκμθ λειτουργίασ τθσ δομισ. 

Ο ςυντονιςτισ τθσ κάκε βάρδιασ και ο φφλακασ ζχουν τθν ευκφνθ τιρθςθσ του βιβλίου ςυμβάντων 
κακθμερινά και ςε κάκε βάρδια. 

 
Όλο το προςωπικό οφείλει:  
 Να ςζβεται τθν προςωπικότθτά του κάκε ωφελοφμενου και να ςυμβάλλει ζμπρακτα ςτθ διαφφλαξθ 

τθσ αξιοπρζπειάσ του και ςτθν ικανοποίθςθ και διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων του. 
 Να φροντίηει για τθν διαφφλαξθ των προςωπικϊν δεδομζνα των ωφελουμζνων  
 Να αντιμετωπίηει ιςότιμα όλουσ τουσ ωφελοφμενουσ  χωρίσ ρατςιςτικζσ, ξενοφοβικζσ,  ομοφοβικζσ 

και άλλεσ προςβλθτικζσ ςυμπεριφορζσ . 
 Να ςζβεται τισ διαφορζσ φφλλου, τισ φυλετικζσ, εκνικζσ  και κρθςκευτικζσ ιδιαιτερότθτεσ ςτο βακμό 

που αυτζσ δεν δθμιουργοφν πρόβλθμα ςτθν λειτουργία τθσ δομισ. 
 
 
Αρθρο 15:  Ζγκριςη - τροποποιήςεισ - λοιπά θζματα  

Ο Κανονιςμόσ αυτόσ εγκρίνεται, ςυμπλθρϊνεται και τροποποιείται από το Διοικθτικό υμβοφλιο του 
ΚΟΔΗΠ. 
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Κάκε κενό ςτον παρόντα κανονιςμό που κα χριηει ςε ιδιάηουςα ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ άμεςθσ 
αντιμετϊπιςθσ κα καλφπτεται με προςφυγι ςτισ διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ , ι άλλωσ 
επικουρικϊσ με απόφαςθ του Δ. του ΚΟΔΗΠ. 
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ΑΣΟΜΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΗΝ ΔΟΜΗ ΑΣΕΓΩΝ - ΑΝΟΙΚΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤ 

ΠΑΣΡΕΩΝ 
 

 
Ο υπογεγραμμζνοσ/θ  .................................... του ...................... και  τθσ ........................  με ΑΔΣ 
.......................  δθλϊνω υπεφκυνα ότι με τθν αίτθςι μου για παροχι υπθρεςιϊν από τθν Δομι Αςτζγων 
Ανοικτό Κζντρο Ημζρασ Διμου Πατρζων, αφοφ ενθμερϊκθκα αναλυτικά από τθν υπθρεςία για τουσ όρουσ 
και κανόνεσ τθσ δομισ αποδζχομαι ρθτά τθν τιρθςθ των παρακάτω : 

 Η παροχι των υπθρεςιϊν προσ τουσ ωφελουμζνουσ  κα γίνεται κακθμερινά από τισ 8:00 - 21:00, 
ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα υπθρεςιϊν και δράςεων που παρζχονται ςτον κάκε ωφελοφμενο.  

 Οι ωφελοφμενοι κατά τθν είςοδο ζξοδο τουσ από τθν δομι υπογράφουν βιβλίο ειςόδου - εξόδου. 

 Απαγορεφεται ρθτά θ ειςαγωγι, κατοχι και χριςθ ουςιϊν (ναρκωτικζσ ι φαρμακευτικζσ ουςίεσ και 
αλκοόλ) εντόσ του χϊρου τθσ Δομισ. ε περίπτωςθ που κάποιοσ παρουςιαςτεί υπό τθν επιρεια ουςίασ ι 
γίνει αντιλθπτό ότι ζκανε χριςθ εντόσ του κτιρίου, διατθρείται το δικαίωμα να ηθτθκεί θ προςωρινι του 
αποχϊρθςθ από το χϊρο για λόγουσ αςφαλείασ.  

 Απαγορεφεται ρθτά θ  κατοχι και χριςθ όπλων, μαχαιριϊν, ςτιλζτων και κάκε είδουσ αιχμθρό  
αντικείμενο που μπορεί να κεωρθκεί επικίνδυνο για τθν ηωι και ακεραιότθτα των ωφελουμζνων. 
Αντικείμενα που μποροφν να προκαλζςουν τραυματιςμό και φκορά κα κατάςχονται από τθν Τπθρεςία 
Φφλαξθσ. 

 Για το κάπνιςμα τθρείται θ εκάςτοτε νομοκεςία. 

 Οι ωφελοφμενοι είναι υπεφκυνοι για τα προςωπικά τουσ αντικείμενα. ε περίπτωςθ απϊλειασ τα μζλθ 
του προςωπικοφ δε φζρουν καμία ευκφνθ.  

 Εάν ηθτθκεί θ φφλαξθ προςωπικϊν αντικειμζνων θ υπθρεςία είναι υποχρεωμζνθ να διακζςει ερμάριο - 
ντουλάπι για τθν φφλαξθ των αντικειμζνων αυτϊν με το ζνα  κλειδί να παραδίδεται ςτον ωφελοφμενο μετά 
από ζλεγχο των αποςκευϊν προσ φφλαξθ και το άλλο κλειδί να παραμζνει ςτθν υπθρεςία. 

 Οι ωφελοφμενοι κα λαμβάνουν τα γεφματά τουσ ςτον χϊρο τθσ τραπεηαρίασ ςφμφωνα με το ωράριο 
που κα ορίςει θ υπθρεςία.. 

 Οι ωφελοφμενοι αναπτφςςουν τισ κοινωνικζσ και προςωπικζσ τουσ  ςχζςεισ ςτουσ κοινόχρθςτουσ 
χϊρουσ τθσ δομισ - τραπεηαρία, χϊροσ πολλαπλϊν χριςεων κλπ.  

 Δεν γίνεται αποδεκτι θ  υποδοχι τρίτου προςϊπου ςτθν δομι (επίςκεψθ) παρά μόνο μετά από γραπτι 
άδεια από τον υντονιςτι τθσ Δομισ όταν κρίνεται αναγκαίο. 

 Σα ανιλικα ςυνοδεφονται πάντοτε  από τουσ γονείσ τουσ ι άλλο ενιλικο κθδεμόνα ο οποίοσ ζχει τθν 
ευκφνθ τουσ για τθν τιρθςθ των κανόνων τθσ δομισ. Οι γονείσ ι κθδεμόνεσ ζχουν τθν ευκφνθ τθσ 
προςταςίασ των ανθλίκων και οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με τθν τιρθςθ τθσ υποχρεωτικισ φοίτθςθσ 
των παιδιϊν ςτθν αντίςτοιχθ εκπαιδευτικι βακμίδα. 

 Οι ωφελοφμενοι είναι υπεφκυνοι για τθν ατομικι τουσ υγιεινι και κακαριότθτα. ε περίπτωςθ μθ 
τιρθςθσ βαςικισ ατομικισ υγιεινισ θ υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να αρνθκεί τθν παροχι υπθρεςιϊν 
ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ και για όςο διάςτθμα δεν βελτιϊνεται θ υγιεινι του δικαιοφχου. 

 Οι ωφελοφμενοι ζχουν τθν ευκφνθ για τθν κακαριότθτα των χϊρων που χρθςιμοποιοφν (πχ μετά τθ 
χριςθ του μπάνιου είναι ατομικι ευκφνθ του κάκε ωφελουμζνου να κακαρίηει το χϊρο για να παραμείνει 
κακαρόσ για τον επόμενο).  

 Οι ωφελοφμενοι οφείλουν να τθροφν τθν κακαριότθτα ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και να 
ςυνδράμουν το προςωπικό ςτθν κακαριότθτά του. 

 Σα είδθ ατομικισ υγιεινισ κακϊσ και ιματιςμόσ παραδίδεται ςφμφωνα με το πρόγραμμα ςτουσ 
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ωφελοφμενουσ που το χρεϊνονται και ζχουν τθν ευκφνθ τουσ για το αντίςτοιχο διάςτθμα. 

 Σα κλινοςκεπάςματα και ο ιματιςμόσ μποροφν να πλζνονται ςτα πλυντιρια - ςτεγνωτιρια τθσ δομισ 
ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα από τουσ ωφελοφμενουσ με τθν εποπτεία του προςωπικοφ που κα 
οριςτεί για τον ςκοπό αυτό.  

 Όποιοσ ωφελοφμενοσ διαγνωςκεί με κάποια αςκζνεια, υποχρεοφται να ενθμερϊνει το/τθ 
υντονιςτι/ςτρια τθσ Δομισ ι τον/τθν κοινωνικι λειτουργό, ϊςτε να λθφκοφν τα απαραίτθτα μζτρα, ειδικά 
ςε περίπτωςθ που αφορά ςε μεταδιδόμενο νόςθμα. Επίςθσ είναι υποχρεωμζνοσ να ακολουκεί τισ ιατρικζσ 
οδθγίεσ, να λαμβάνει τθν φαρμακευτικι  αγωγι και να παρακολουκείται από το αρμόδιο προςωπικό. 

 Οι ωφελοφμενοι οφείλουν να ςυνεργάηονται με το επιςτθμονικό προςωπικό τθσ δομισ: να τουσ 
ενθμερϊνουν για τθν πορεία των ενεργειϊν που κάνουν για επανζνταξθ, να προςκομίςουν οποιοδιποτε 
ςυμπλθρωματικό ςτοιχείο ι δικαιολογθτικό ηθτθκεί.  

 Οι ωφελοφμενοι οφείλουν να ςζβονται το προςωπικό και τουσ χϊρουσ τθσ Δομισ. 

 Απαγορεφεται ρθτά θ άςκθςθ βίασ προσ πρόςωπα και κάκε ενζργεια που μπορεί να προκαλζςει φκορά 
ςτον εξοπλιςμό και τισ εγκαταςτάςεισ τθσ Δομισ. 

 Απαγορεφεται θ χριςθ λεκτικισ βίασ ςτθ ςυνδιαλλαγι των ωφελουμζνων με το προςωπικό τθσ Δομισ 
και τουσ άλλουσ ωφελουμζνουσ. 

 Απαγορεφεται χριςθ ρατςιςτικισ ι ςεξιςτικισ γλϊςςασ προσ οποιονδιποτε. 

 Απαγορεφεται οποιαςδιποτε μορφισ ςεξουαλικι παρενόχλθςθ (λεκτικι, ςωματικι, ψυχολογικι) 
ανάμεςα ςτα φιλοξενοφμενα άτομα ι τα ςτελζχθ τθσ Δομισ. 

 Δεν επιτρζπονται τα κατοικίδια  
 Οι ωφελοφμενοι κατά τθν είςοδό και τθν αποχϊρθςι τουσ από τθν  Δομι υπογράφουν ςτο Βιβλίο 

Ειςόδου - Εξόδου τθν ευκφνθ του οποίου ζχει ο φφλακασ τθσ βάρδιασ. 
 ε περίπτωςθ που οι ωφελοφμενοι προςζρχονται ςε μζρεσ και ϊρεσ εκτόσ προγράμματοσ, το 

προςωπικό διατθρεί το δικαίωμα να μθν παρζχει τισ προβλεπόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και να απαγορεφςει τθν 
είςοδο ςτο χϊρο. 

 Οι ωφελοφμενοι  διατθροφν το δικαίωμα να λαμβάνουν υπθρεςίεσ από τθν Δομι για διάςτθμα ζωσ τρεισ  
(3) μινεσ με τθν δυνατότθτα παράταςθσ του διαςτιματοσ αυτοφ ζωσ και ζξι (6) μινεσ μετά από ςχετικι 
ειςιγθςθ του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ προσ τθν Ομάδα Διοίκθςθσ Ζργου και ςχετικισ απόφαςθσ τθσ 
ΟΔΕ. 

 Οι ωφελοφμενοι υποχρεοφνται να αποχωριςουν από τθ Δομι όταν λιξει ο ςυμφωνθμζνοσ χρόνοσ. 
 Η μθ τιρθςθ των παραπάνω κανόνων ςυνεπάγεται αρχικά τθν ζγγραφθ επίπλθξθ και ςτθν ςυνζχεια τθν  

άμεςθ  διακοπι  τθσ παροχισ υπθρεςιϊν από τθν δομι.  
 Η δομι δφναται να διακόπτει τθν φιλοξενία ωφελοφμενου/θσ/ων όταν ςυντρζχουν λόγοι γενικότερου 

ςυμφζροντοσ - αςφάλειασ, υγείασ ι ςυνκθκϊν διαβίωςθσ των υπολοίπων ωφελουμζνων. 
 Οι ωφελοφμενοι διατθροφν το δικαίωμά τουσ να αποχωριςουν από τθν δομι όποτε το κελιςουν 

ενθμερϊνοντασ εγγράφωσ τθν υπθρεςία. ε περίπτωςθ μθ ζγγραφθσ ενθμζρωςθσ  και  απουςίασ του 
ωφελοφμενου πζραν των δφο εβδομάδων χωρίσ καμία ενθμζρωςθ κεωρείται ότι ζχει αποχωριςει από τθν 
δομι και  τα προςωπικά του αντικείμενα φυλάςςονται από τθν υπθρεςία. 
 
Εφ' όςον πρόκειται για οικογένεια το παρών ςυμφωνητικό αφορά όλα τα ενήλικα  μέλη τησ οικογένειασ 
τα οποία προςυπογράφουν. 

 
Ο Αιτϊν /οφςα 

 
 

........................
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ΑΣΟΜΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΗΝ ΔΟΜΗ ΑΣΕΓΩΝ - ΤΠΝΩΣΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤ ΠΑΣΡΕΩΝ 

 

 
Ο υπογεγραμμζνοσ/θ  .................................... του ...................... και  τθσ ........................ με ΑΔΣ .......................  
δθλϊνω υπεφκυνα ότι με τθν Αίτθςι μου για βραχεία φιλοξενία ςτθν Δομι Αςτζγων - Τπνωτιριο Διμου 
Πατρζων και αφοφ ενθμερϊκθκα αναλυτικά από τθν υπθρεςία για τουσ όρουσ και κανόνεσ φιλοξενίασ τθσ 
δομισ αποδζχομαι ρθτά τθν τιρθςθ των παρακάτω : 

 Η προςζλευςθ για διανυκτζρευςθ των ωφελουμζνων κα γίνεται κακθμερινά από τισ 20:00-22:00, για 
τον χειμϊνα και εωσ τισ 23:00 για τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ ςφμφωνα με τον κανονιςμό 
λειτουργίασ, ενϊ υποχρεοφνται να αποχωροφν από τθ Δομι ζωσ τισ 9:00πμ το πρωί τθσ επόμενθσ 
θμζρασ. Κατά τισ υπόλοιπεσ ϊρεσ τθσ θμζρασ μποροφν να λαμβάνουν υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ. 

 Οι ωφελοφμενοι ζχουν το δικαίωμα κατά τθν διάρκεια τθσ θμζρασ  ειςζρχονται ςτθν δομι με βάςθ 
τισ παρεχόμενεσ υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ.  

 Οι ωφελοφμενοι κατά τθν είςοδο /ζξοδο τουσ από τθν δομι υπογράφουν βιβλίο ειςόδου - εξόδου. 

 Απαγορεφεται ρθτά ειςαγωγι, κατοχι και χριςθ ουςιϊν (ναρκωτικζσ ι φαρμακευτικζσ ουςίεσ και 
αλκοόλ) εντόσ του χϊρου τθσ Δομισ. ε περίπτωςθ που κάποιοσ παρουςιαςτεί υπό τθν επιρεια 
ουςίασ ι γίνει αντιλθπτό ότι ζκανε χριςθ εντόσ του κτιρίου, διατθρείται το δικαίωμα να ηθτθκεί θ 
προςωρινι του αποχϊρθςθ από το χϊρο για λόγουσ αςφαλείασ.  

 Απαγορεφεται ρθτά θ  κατοχι και χριςθ όπλων, μαχαιριϊν, ςτιλζτων και κάκε είδουσ αιχμθρό  
αντικείμενο που μπορεί να κεωρθκεί επικίνδυνο για τθν ηωι και ακεραιότθτα των ωφελουμζνων. 
Αντικείμενα που μποροφν να προκαλζςουν τραυματιςμό και φκορά κα κατάςχονται από τθν 
Τπθρεςία Φφλαξθσ. 

 Για το κάπνιςμα τθρείται θ εκάςτοτε νομοκεςία. 

 Οι ωφελοφμενοι είναι υπεφκυνοι για τα προςωπικά τουσ αντικείμενα. ε περίπτωςθ απϊλειασ τα 
μζλθ του προςωπικοφ δε φζρουν καμία ευκφνθ.  

 Εάν ηθτθκεί θ φφλαξθ προςωπικϊν αντικειμζνων θ υπθρεςία είναι υποχρεωμζνθ να διακζςει 
ερμάριο - ντουλάπι για τθν φφλαξθ των αντικειμζνων αυτϊν με το ζνα  κλειδί να παραδίδεται ςτον 
ωφελοφμενο μετά από ζλεγχο των αποςκευϊν προσ φφλαξθ και το άλλο κλειδί να παραμζνει ςτθν 
υπθρεςία. 

 Απαγορεφεται θ ειςαγωγι φαγθτϊν, ροφθμάτων ι άλλων ειδϊν διατροφισ ςτα δωμάτια - κοιτϊνεσ. 

 Οι ωφελοφμενοι κα λαμβάνουν τα γεφματά τουσ ςτον χϊρο τθσ τραπεηαρίασ ςφμφωνα με το ωράριο 
που κα ορίςει θ υπθρεςία. Ειδικότερα για τθν οι ωφελοφμενοι του Τπνωτθρίου κα λαμβάνουν 
τουλάχιςτον 2 γεφματα τθν θμζρα - πρωινό και βραδινό. 

 Οι  ϊρεσ 12:00 - 6:00 κεωροφνται ϊρεσ κοινισ θςυχίασ και διανυκτζρευςθσ και ωσ εκ τοφτου ςε κάκε 
δωμάτιο - κοιτϊνα κα πρζπει να κλείνουν τα φϊτα. Επιτρζπεται θ φπαρξθ λάμπα νυκτόσ. Επίςθσ κα 
πρζπει να υπάρχει θςυχία και να επικρατοφν ςυνκικεσ θρεμίασ. 
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 Οι ωφελοφμενοι δεν διακζτουν κλειδί για το δωμάτιο - κοιτϊνα. Ο φφλακασ ι άλλο προςωπικό τθσ 
δομισ φροντίηει να ανοίγει τα δωμάτια όταν είναι αναγκαίο κακϊσ και για τον ζλεγχο χριςθσ του 
κλιματιςμοφ και του κερμοςίφωνα. 

 Σο προςωπικό τθσ δομισ διατθρεί το δικαίωμα να ειςζρχεται ςτον χϊρο του δωματίου - κοιτϊνα 
όταν κρίνεται αναγκαίο χωρίσ προειδοποίθςθ. 

 Απαγορεφεται θ διαμονι ςε δωμάτιο - κοιτϊνα άλλου  ωφελοφμενου. Οι ωφελοφμενοι 
αναπτφςςουν τισ κοινωνικζσ και προςωπικζσ τουσ  ςχζςεισ ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ τθσ δομισ - 
τραπεηαρία, χϊροσ πολλαπλϊν χριςεων κλπ. 

 Δεν γίνεται αποδεκτι θ υποδοχι εξωτερικοφ  προςϊπου ςτθν δομι (επίςκεψθ) παρά μόνον μετά 
από ζγγραφθ άδεια του υντονιςτι τθσ Δομισ εφ' όςον κρίνεται αναγκαίο. 

 Σα ανιλικα ςυνοδεφονται πάντοτε  από τουσ γονείσ τουσ ι άλλο ενιλικο κθδεμόνα ο οποίοσ ζχει τθν 
ευκφνθ τουσ για τθν τιρθςθ των κανόνων τθσ δομισ. Οι γονείσ ι κθδεμόνεσ ζχουν τθν ευκφνθ τθσ 
προςταςίασ των ανθλίκων και οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με τθν τιρθςθ τθσ υποχρεωτικισ 
φοίτθςθσ των παιδιϊν ςτθν αντίςτοιχθ εκπαιδευτικι βακμίδα. 

 Οι ωφελοφμενοι είναι υπεφκυνοι για τθν ατομικι τουσ υγιεινι και κακαριότθτα. ε περίπτωςθ μθ 
τιρθςθσ βαςικισ ατομικισ υγιεινισ θ υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να αρνθκεί τθν παροχι 
υπθρεςιϊν ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ και για όςο διάςτθμα δεν βελτιϊνεται θ υγιεινι του 
δικαιοφχου. 

 Οι ωφελοφμενοι είναι υπεφκυνοι για τθν κακαριότθτα και τθν τάξθ του δωματίου - κοιτϊνα 
ςφμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα κακαριότθτασ τθσ δομισ. Επιπλζον ζχουν τθν ευκφνθ για 
τθν κακαριότθτα των χϊρων που χρθςιμοποιοφν (πχ μετά τθ χριςθ του μπάνιου είναι ατομικι 
ευκφνθ του κάκε ωφελουμζνου να κακαρίηει το χϊρο για να παραμείνει κακαρόσ για τον επόμενο).  

 Οι ωφελοφμενοι οφείλουν να τθροφν τθν κακαριότθτα ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και να 
ςυνδράμουν το προςωπικό ςτθν κακαριότθτά του. 

 Σα είδθ ατομικισ υγιεινισ κακϊσ και ιματιςμόσ παραδίδεται ςφμφωνα με το πρόγραμμα ςτουσ 
ωφελοφμενουσ που το χρεϊνονται και ζχουν τθν ευκφνθ τουσ για το αντίςτοιχο διάςτθμα. 

 Σα κλινοςκεπάςματα και ο ιματιςμόσ μποροφν να πλζνονται ςτα πλυντιρια - ςτεγνωτιρια τθσ δομισ 
ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα από τουσ ωφελοφμενουσ με τθν εποπτεία του προςωπικοφ 
που κα οριςτεί για τον ςκοπό αυτό.  

 Όποιοσ ωφελοφμενοσ διαγνωςκεί με κάποια αςκζνεια, υποχρεοφται να ενθμερϊνει το/τθ 
υντονιςτι/ςτρια τθσ Δομισ ι τον/τθν κοινωνικι λειτουργό, ϊςτε να λθφκοφν τα απαραίτθτα μζτρα, 
ειδικά ςε περίπτωςθ που αφορά ςε μεταδιδόμενο νόςθμα. Επίςθσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
ακολουκεί τισ ιατρικζσ οδθγίεσ, να λαμβάνει τθν φαρμακευτικι  αγωγι και να παρακολουκείται από 
το αρμόδιο προςωπικό. 

 Οι ωφελοφμενοι οφείλουν να ςυνεργάηονται με το επιςτθμονικό προςωπικό τθσ δομισ: να τουσ 
ενθμερϊνουν για τθν πορεία των ενεργειϊν που κάνουν για επανζνταξθ, να προςκομίςουν 
οποιοδιποτε ςυμπλθρωματικό ςτοιχείο ι δικαιολογθτικό ηθτθκεί.  

 Οι ωφελοφμενοι οφείλουν να ςζβονται το προςωπικό και τουσ χϊρουσ τθσ Δομισ. 
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 Απαγορεφεται ρθτά θ άςκθςθ βίασ προσ πρόςωπα και κάκε ενζργεια που μπορεί να προκαλζςει 
φκορά ςτον εξοπλιςμό και τισ εγκαταςτάςεισ τθσ Δομισ. 

 Απαγορεφεται θ χριςθ λεκτικισ βίασ ςτθ ςυνδιαλλαγι των ωφελουμζνων με το προςωπικό τθσ 
Δομισ και τουσ άλλουσ ωφελουμζνουσ. 

 Απαγορεφεται χριςθ ρατςιςτικισ ι ςεξιςτικισ γλϊςςασ προσ οποιονδιποτε. 

 Απαγορεφεται οποιαςδιποτε μορφισ ςεξουαλικι παρενόχλθςθ (λεκτικι, ςωματικι, ψυχολογικι) 
ανάμεςα ςτα φιλοξενοφμενα άτομα ι τα ςτελζχθ τθσ Δομισ. 

 Δεν επιτρζπονται τα κατοικίδια  

 Οι ωφελοφμενοι κατά τθν είςοδό και τθν αποχϊρθςι τουσ από τθν  Δομι υπογράφουν ςτο Βιβλίο 
Ημεριςιασ Καταγραφισ Ωφελουμζνων . 

 Οι ωφελοφμενοι ζχουν το δικαίωμα να διανυκτερεφςουν εκτόσ Δομισ, εφόςον ενθμερωκεί ο/θ 
κοινωνικόσ λειτουργόσ και μόνο για κζματα που αφοροφν, αποδεδειγμζνα, υγεία, οικογενειακά 
προβλιματα, εργαςία ι απαιτοφν τθν μετακίνθςι τουσ από τθν πόλθ για διεκπεραίωςθ υποκζςεϊν 
τουσ με Τπθρεςίεσ άλλθσ περιοχισ. Σα παραπάνω ζχουν δικαίωμα να τα πράξουν μζχρι και επτά (7) 
θμζρεσ  το μινα. ε περίπτωςθ που κάποιοσ ωφελοφμενοσ κάνει κατάχρθςθ του χρονικοφ αυτοφ 
περικωρίου, κα πρζπει να αποχωρεί από τθ Δομι. 

 ε περίπτωςθ που οι ωφελοφμενοι προςζρχονται ςε μζρεσ και ϊρεσ εκτόσ προγράμματοσ, το 
προςωπικό διατθρεί το δικαίωμα να μθν παρζχει τισ προβλεπόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και να 
απαγορεφςει τθν είςοδο ςτο χϊρο. 

 Οι ωφελοφμενοι μποροφν να φιλοξενθκοφν ςτθ Δομι για διάςτθμα ζωσ 3 μινεσ με τθν δυνατότθτα 
παράταςθσ του διαςτιματοσ αυτοφ ζωσ και ζξι (6) μινεσ μετά από ςχετικι ειςιγθςθ του 
επιςτθμονικοφ προςωπικοφ προσ τθν Ομάδα Διοίκθςθσ Ζργου και ςχετικισ απόφαςθσ τθσ ΟΔΕ. 

 Η χριςθ των υπθρεςιϊν τθσ Δομισ μπορεί να διακοπεί από τουσ ωφελουμζνουσ όποτε το 
επικυμοφν, μετά από ζγγραφθ ειδοποίθςθ του προςωπικοφ τθσ Δομισ. 

 Οι ωφελοφμενοι υποχρεοφνται να αποχωριςουν από τθ Δομι όταν λιξει ο ςυμφωνθμζνοσ χρόνοσ 
φιλοξενίασ. 

 Η μθ τιρθςθ των παραπάνω κανόνων ςυνεπάγεται αρχικά τθν ζγγραφθ επίπλθξθ και ςτθν ςυνζχεια 
τθν  άμεςθ  διακοπι τθσ φιλοξενίασ από τθν δομι.  

 Η δομι δφναται να διακόπτει τθν φιλοξενία ωφελοφμενου/θσ/ων όταν ςυντρζχουν λόγοι 
γενικότερου ςυμφζροντοσ - αςφάλειασ, υγείασ ι ςυνκθκϊν διαβίωςθσ των υπολοίπων 
ωφελουμζνων. 

 Βεβαίωςθ Αςτεγίασ δίδεται μόνον μετά το πζρασ ενόσ μινα φιλοξενίασ ςτο Τπνωτιριο του Διμου 
Πατρζων και εφ' όςον θ υπθρεςία κρίνει ότι  θ αςτεγία του είναι πραγματικι. 

 Οι ωφελοφμενοι διατθροφν το δικαίωμά τουσ να αποχωριςουν από τθν δομι όποτε το κελιςουν 
ενθμερϊνοντασ εγγράφωσ τθν υπθρεςία. ε περίπτωςθ μθ ζγγραφθσ ενθμζρωςθσ  και  απουςίασ 
του ωφελοφμενου πζραν των δφο θμερϊν χωρίσ καμία ενθμζρωςθ κεωρείται ότι ζχει αποχωριςει 
από τθν δομι και  τα προςωπικά του αντικείμενα φυλάςςονται από τθν υπθρεςία. 
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Εφ' όςον πρόκειται για οικογένεια το παρών ςυμφωνητικό αφορά όλα τα ενήλικα  μέλη τησ οικογένειασ τα 
οποία προςυπογράφουν. 

 

 
Ο Αιτϊν /οφςα 
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