
 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ  
«ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

1. Η φιλοξενία στον Ξενώνα του Γ.Ν.  Ρόδου παρέχεται δωρεάν.  

2. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Ξενώνα. 

3. Απαγορεύεται η παραχώρηση από τους φιλοξενούμενους της χρήσης του δωματίου τους σε 

τρίτους.  

4. Απαγορεύεται η κατάχρηση αλκοόλ,  η βίαιη συμπεριφορά και κάθε παράνομη ενέργεια. 

5. Τήρηση των κανόνων υγιεινής, καλής συμβίωσης και σεβασμός κατά τις ώρες κοινής 

ησυχίας.  

6. Το διάστημα διαμονής του δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 (δέκα) ημέρες. Εάν χρειασθεί 

επανέρχεται με νέα αίτηση. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ 

Ο φιλοξενούμενος έχει την ευθύνη 

 Της καθαριότητας του χώρου. 

 Την αποκατάσταση οποιασδήποτε αδικαιολόγητης βλάβης ή φθοράς στον εξοπλισμό  

η οποία έγινε κατά την διαμονή του. 

 Την παράδοση του κλειδιού του δωματίου, έως την 14.30 ώρα  στο Γραφείο από το 

οποίο το παρέλαβε και αφού ελεγχθεί η πληρότητα και ακρίβεια σε σχέση με το 

πρωτόκολλο παραλαβής. 

 Τα σεντόνια και οι πετσέτες που χρησιμοποίησε να τις τοποθετήσει στους σάκους που 

βρίσκονται στην αποθήκη ιματισμού.  

 Να  φροντίσει το μάζεμα των σκουπιδιών από όλους τους χώρους της διαμονής του. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ,Ν, ΡΟΔΟΥ 

Η Διοίκηση έχει το δικαίωμα να:  

 Να ελέγχει τον χώρο, οποιαδήποτε στιγμή και ο φιλοξενούμενος είναι υποχρεωμένος να 

του ανοίξει την πόρτα του δωματίου. Σε περίπτωση που χρειασθεί επίσκεψη συνεργείου 

νοσοκομείου ή τεχνικός, είναι υποχρεωμένος  να συνεργασθεί μαζί του, κατόπιν 

συνεννοήσεως. 

 Σε περίπτωση πληρότητας των δωματίων του Ξενώνα, μπορεί να χρειασθεί να 

φιλοξενηθεί και δεύτερο άτομο σε κάποιο δωμάτιο. 

 Εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, που ανάγεται στη συμπεριφορά του 

φιλοξενούμενου έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την άδεια χρήσης του δωματίου. 



 Σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, επείγουσας ανάγκης κλπ., ο Ξενώνας να αλλάξει 

τον στόχο του προσωρινά και να λειτουργήσει με Απόφαση Διοικητή, σύμφωνα με τις 

ανάγκες που προκύπτουν. 

Ο ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ                                              Ο ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ 
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