
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ  
ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ
Έχετε το δικαίωμα:

• να λαβαίνετε ποιοτικές υπηρεσίες 

• να σας συμπεριφέρονται με σεβασμό, αξιοπρέπεια και ευγένεια

• να αξιολογούνται οι ανάγκες σας για να προσδιοριστεί η σωστή 
υπηρεσία για εσάς

• να είστε ενημερωμένοι και να συμμετέχετε στις αποφάσεις που 
σας επηρεάζουν 

• να έχετε κάποιον να σας εκπροσωπεί (άτομο συνηγορίας ή 
υποστήριξης) που θα συμμετέχει στις αποφάσεις που αφορούν 
τη φροντίδα σας αν εσείς δεν μπορείτε 

• να σέβονται το προσωπικό σας απόρρητο και εμπιστευτικότητα 

• να έχετε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που 
καταχωρούνται για εσάς 

• να κάνετε παράπονο, χωρίς αντίποινα, αν δεν ικανοποιήσουμε τις 
προσδοκίες σας 

Είναι υποχρέωσή σας:

• να συμπεριφέρεστε στο προσωπικό και στους άλλους με 
σεβασμό και ευγένεια

• να είστε υπόλογοι των δικών σας πράξεων και αποφάσεων 

• να παρέχετε αρκετές πληροφορίες για να βοηθήσετε το 
προσωπικό να αξιολογήσει και να προσδιορίσει τις κατάλληλες 
υπηρεσίες 

• να ενημερώσετε το προσωπικό μας αν υπάρξει κάποια αλλαγή 
στην κατάστασή σας 

Η δέσμευσή μας προς εσάς είναι:

• να σεβόμαστε τις προσωπικές σας πεποιθήσεις, προσωπικό 
απόρρητο και εμπιστευτικότητα 

• να σας συμπεριφερόμαστε με σεβασμό και αξιοπρέπεια 

• να αναγνωρίζουμε και να συμπεριλαμβάνουμε κάθε άτομο που 
επιλέξετε για να ενεργεί εκ μέρους σας 

• να αναγνωρίζουμε, προάγουμε και να εκτιμούμε τον ρόλο αυτών 
που σας φροντίζουν 

• να σας ενημερώνουμε για όλες τις υπηρεσίες μας και για άλλες 
σχετικές υπηρεσίες άλλων οργανισμών 

• να σεβόμαστε και να εκτιμούμε τις γλωσσικές και τις πολιτιστικές 
σας ανάγκες 

• να σας παρέχουμε πρόσβαση σε διερμηνέα αν χρειάζεται 

• να αναγνωρίζουμε και να ερευνούμε κάθε παράπονο δίκαια και 
εμπιστευτικά με σκοπό την έγκαιρη επίλυση του προβλήματος 
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YOUR RIGHTS AND 
RESPONSIBILITIES
You have a right to :

• receive quality services 

• be treated with respect, dignity and courtesy

• have your needs assessed to determine the   
 right service for you

• be informed about and participate in the    
 decisions that affect you

• have someone represent you (an advocate or   
 support person) who participates in decisions   
 relating to your care if you do not have the   
 capacity

•	have	your	privacy	and	confidentiality	respected

• access personal information kept about you

• make a complaint, without retribution, if we do not  
 meet your expectations

It is your responsibility to :

• treat staff and others with respect and courtesy

• be accountable for your own actions and  decisions  

• provide enough information to assist staff to   
 assess and determine appropriate services

• inform our staff if there is any change in  
 your condition

Our commitment to you is to: 

• respect your personal beliefs, privacy and   
	 confidentiality

• treat you with courtesy and respect 

• acknowledge and include any person you choose  
 to act on your behalf 

• recognise, promote and value the role of  people in  
 care relationships with you

• inform you of our full range of services and   
 relevant services of other organisations

• respect and value your language and cultural needs 

• provide you with access to interpreters if required

• have any complaint acknowledged and    
	 investigated	fairly	and	confidentially	with	a	view			
 to resolving the issue promptly


