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1. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΙΚΟΣΡΟΦΕΙΟΤ 

1.1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

Σο Οικοτροφείο φιλοξενεί κορίτςια και γυναίκεσ που παρουςιάηουν διαταραχζσ αυτιςτικοφ 
φάςματοσ και/ι νοθτικι υςτζρθςθ και που ταυτόχρονα αντιμετωπίηουν κοινωνικά ι 
οικογενειακά προβλιματα ςε ςυνδυαςμό με μία ι και των δφο παραπάνω αναπθριϊν. 

Σα κορίτςια και γυναίκεσ με τισ ιδιαιτερότθτεσ που περιγράφονται ανωτζρω, μποροφν να 
είναι θλικίασ μεταξφ 8 και 35 ετϊν (εκτόσ αν με απόφαςι του το Δ.. του Ιδρφματοσ εγκρίνει 
τθ φιλοξενία και τροφίμων μεγαλφτερθσ θλικίασ, για ειδικοφσ λόγουσ).  

Σο Οικοτροφείο αποτελεί ανεξάρτθτθ οργανικι μονάδα του Ιδρφματοσ για το παιδί «Η 
Παμμακάριςτοσ» και υπάγεται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ του Ιδρφματοσ. 

Η λειτουργία του Οικοτροφείου προβλζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 2 του Π.Δ. 
5/2001 (Οργανιςμόσ Διοίκθςθσ και Λετουργίασ του Κοινωφελοφσ Ιδρφματοσ με τθν 
επωνυμία «Ίδρυμα για το παιδί «Η Παμμακάριςτοσ»). 

1.2. ΚΟΠΟ 

Βαςικόσ ςκοπόσ του Οικοτροφείου είναι θ υποςτθριηόμενθ διαβίωςθ και θ ςυνεχισ 
εκπαίδευςθ κοριτςιϊν και γυναικϊν με αυτιςμό και/ι νοθτικι υςτζρθςθ και που 
ταυτόχρονα αντιμετωπίηουνκοινωνικά ι οικογενειακά προβλιματα, μζςα ςε ζνα 
προςτατευμζνο και ευχάριςτο περιβάλλον. 

Προσ τον ανωτζρω εκπαιδευτικό ςκοπό, ςτο Οικοτροφείο παρζχονται όλεσ οι εκπαιδευτικζσ 
και ιατροπαιδαγωγικζσ υπθρεςίεσ του «Ιδρφματοσ για το παιδί «Η Παμμακάριςτοσ»,  ι / και 
οι εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ δθμόςιων ςχολείων ειδικισ αγωγισ. 

Η εκπαίδευςθ προςαρμόηεται ςτισ ανάγκεσ αλλά και ςτισ δυνατότθτεσ εκάςτθσ των 
οικότροφων και αποβλζπει ςτθν ανάπτυξθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων, ομαδικοφ πνεφματοσ, 
αποδοχισ κανόνων ςυνεργαςίασ, ικανότθτασ αυτοεξυπθρζτθςθσ και γενικά ωρίμανςθσ 
όλων των δεξιοτιτων που κα βοθκιςουν τισ οικότροφεσ να ενταχκοφν ςτθν κοινωνία. 

Η αξιολόγθςθ των οικότροφων ςχετικά με τισ εκπαιδευτικζσ τουσ ανάγκεσ / δυνατότθτεσ 
είναι εξατομικευμζνθ και γίνεται από τθν Επιτροπι χεδιαςμοφ / Επίβλεψθσ Εκπαίδευςθσ / 
Παρζμβαςθσ του «Ιδρφματοσ για το παιδί «Η Παμμακάριςτοσ». Η Επιτροπι τελικά 
διαμορφϊνει -με απόφαςι τθσ- το πλάνο εκπαίδευςθσ και παρεμβάςεων για κάκε 



οικότροφθ, το οποίο κοινοποιείται ςτθ Διοίκθςθ του Ιδρφματοσ και ςτα Σμιματα: Ειδικϊν 
Εκπαιδευτικϊν Yπθρεςιϊν και Ιατροπαιδαγωγικϊν Τπθρεςιϊν του «Ιδρφματοσ για το παιδί 
«Η Παμμακάριςτοσ»,  προσ εφαρμογι. Η ςχετικι απόφαςθ τθσ Επιτροπισ αποτελεί 
αναπόςπαςτο μζροσ του ατομικοφ φακζλου τθσ κάκε οικότροφου, οποιαδιποτε δε 
παρζκκλιςθ από αυτιν, αποτελεί διοικθτικι και πεικαρχικι παράβαςθ, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ του «Ιδρφματοσ για το παιδί «Η 
Παμμακάριςτοσ». 

θμαντικόσ ςκοπόσ του Οικοτροφείου είναι θ διατιρθςθ των δεςμϊν ςυγγενείασ των 
οικότροφων με τα ςυγγενικά τουσ πρόςωπα, εκτόσ εάν αυτό κρίνεται ανζφικτο ι 
 ανεπίτρεπτο για ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ, πάντοτε με κφριο γνϊμονα τθν προςταςία τθσ 
προςωπικότθτασ και τθσ ςωματικισ και ψυχικισ ευθμερίασ των οικότροφων.  

Προσ τον ανωτζρω κοινωνικό ςκοπό, το πλαίςιο των γονζων-κθδεμόνων / αδελφϊν / 
δικαςτικϊν ςυμπαραςτατϊν / εγγυτζρων / ςυγγενϊν και εκελοντϊν, αξιολογείται αρχικά 
από τθν Κοινωνικι Τπθρεςία του «Ιδρφματοσ για το παιδί «Η Παμμακάριςτοσ», θ οποία 
υποβάλλει γραπτι, αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ ςτθν Επιτροπι χεδιαςμοφ / Επίβλεψθσ 
Εκπαίδευςθσ / Παρζμβαςθσ του «Ιδρφματοσ για το παιδί «Η Παμμακάριςτοσ», ςχετικά με 
τθν καταλλθλότθτα ι /και τισ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ οι οικότροφεσ επικοινωνοφν ι / και 
επιςκζπτονται τα –ωσ άνω- πλαίςια, πλάνο των ςχετικϊν επιςκζψεων-εξόδων, κακϊσ και 
αιτιολογθμζνθ γνϊμθ για τθν αναγκαιότθτα ι μθ, παρουςίασ κοινωνικοφ λειτουργοφ κατά 
τισ επιςκζψεισ των οικότροφων. Η Επιτροπι αξιολογεί τθν ειςιγθςθ τθσ Κοινωνικισ 
Τπθρεςίασ, εφαρμόηει –κατά τθν κρίςθ τθσ-επιπλζον διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ των 
πλαιςίων των οικότροφων και τελικά διαμορφϊνει -με απόφαςι τθσ- τουσ όρουσ και το 
τελικό πλάνο επιςκζψεων-εξόδων για κάκε οικότροφθ, το οποίο κοινοποιείται ςτθ Διοίκθςθ 
του Ιδρφματοσ και ςτθν Κοινωνικι Τπθρεςία του Ιδρφματοσ προσ εφαρμογι. Η ςχετικι 
απόφαςθ τθσ Επιτροπισ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του ατομικοφ φακζλου τθσ κάκε 
οικότροφου, οποιαδιποτε δε παρζκκλιςθ από αυτιν, αποτελεί διοικθτικι και πεικαρχικι 
παράβαςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ του 
«Ιδρφματοσ για το παιδί «Η Παμμακάριςτοσ». 

Η κακολικι λειτουργία του Οικοτροφείου ςχεδιάηεται κατά τρόπον ϊςτε να προςφζρει ςτισ 
οικότροφεσ ςυνκικεσ οικογενειακοφ χαρακτιρα, εμποδίηοντασ –εντόσ του ορίου των 
ςκοπϊν του- τθν ιδρυματοποίθςι τουσ. 

Σζλοσ, ενκαρρφνεται θ ενεργι ςυμμετοχι γονζων –  κθδεμόνων / αδελφϊν / δικαςτικϊν 
ςυμπαραςτατϊν / εγγυτζρων ςυγγενϊν / εκελοντϊν κθδεμόνωντων οικότροφων, εφόςον 
ζχουν κρικεί κατάλλθλοι από τθν Κοινωνικι Τπθρεςία και τθν Επιτροπι χεδιαςμοφ / 
Επίβλεψθσ Εκπαίδευςθσ / Παρζμβαςθσ του «Ιδρφματοσ για το παιδί «Η Παμμακάριςτοσ», 
ςε δραςτθριότθτεσ ι / και αποφάςεισ που αφοροφν το δικαίωμα των οικότροφων  με 
αναπθρία «να μθν αποφαςίηουν άλλοι για τα άτομα με αναπθρία χωρίσ αυτά ι χωρίσ τουσ 
εκπροςϊπουσ τουσ όταν αυτά αδυνατοφν», βάςει του ευρωπαϊκοφ χάρτθ κεμελιωδϊν 
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπθρία. 

1.3. BΑΙΚΕ ΑΡΧΕ  ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΤ ΟΙΚΟΣΡΟΦΕΙΟΤ 

Σο Οικοτροφείο λειτουργεί με προδιαγεγραμμζνεσ προχποκζςεισ / υποχρεϊςεισ, όλων 
όςων εμπλζκονται ςτθ λειτουργία του, άμεςα ι ζμμεςα,και οι οποίεσ ςυνοψίηονται ωσ 
εξισ: 



1. τθν απαγόρευςθ οποιαςδιποτε μορφισ βίασ (ςωματικισ ι ψυχολογικισ),από  
οιονδιποτε  ζρχεται  ςε επαφι  με τισ οικότροφεσ. 

2. τθν  αμζριςτθ φροντίδα  για κάκε  ςωματικι  και ψυχολογικι  ανάγκθ των 
οικότροφων,  ςτο πλαίςιο των ςκοπϊν και τθσ οργάνωςισ του. 

3. τθ κεςμοκετθμζνθ, τακτικι προφορικι και γραπτι επικοινωνία, ενθμζρωςθ  και 
ςυνεργαςία των παιδαγωγϊν και του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ,   με τουσ γονείσ  
ι δικαςτικοφσ ςυμπαραςτάτεσ των οικότροφων. 

4. τθ διαςφάλιςθ τθσφιλοξενίασ των οικότροφων,ςτο ςπίτι των γονζων  - κθδεμόνων 
τουσ  κατά τισ περιόδουσ των επίςθμων διακοπϊν και αργιϊν του Οικοτροφείου, 
μζςω όλων των απαιτοφμενων, ζγκαιρων προφορικϊν και γραπτϊν ενθμερϊςεων 
των γονζων  - κθδεμόνων . 

5. το ςεβαςμό τθσ προςωπικότθτασ των ενοίκων, ανεξαρτιτωσ του βακμοφ 
αναπθρίασ και τθ δυνατότθτα αυτοπροςταςίασ και αυτοχπθρζτθςισ τουσ. 

6. τθ διαςφάλιςθ ςυνκθκϊν θρεμίασ και ςυναιςκθματικισ και ψυχολογικισ 
αςφάλειασ των οικότροφων, μζςω αλλθλεγγφθσ των εργαηομζνων. 

7. τθν δθμιουργία ομαδικϊν ι εξατομικευμζνων δράςεων που ςυντείνουν ςτον 
περιοριςμό  τθσ ιδρυματοποίθςθσ  και ςτθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικοποίθςθσ και τθσ 
αυτονομίασ των οικότροφων. 

8. τθν ομαλι και ευχάριςτθ διαβίωςθ των οικότροφων, μζςω τθσ εφαρμογισ όλων 
των εςωτερικϊν κανόνων λειτουργίασ του . 

9. τθ διατροφικι αρτιότθτα και ποιότθτα των παρεχομζνων γευμάτων και ςτθν 
ανάπτυξθ  δεξιοτιτων καλισ ςυμπεριφοράσ κατά τθν ϊρα του φαγθτοφ. 

10. τθν υπεφκυνθ παροχι Αϋ Βοθκειϊν, πρωτοβάκμιασ ιατρικισ περίκαλψθσ και 
φαρμακευτικισ αγωγισ ςε κάκε οικότροφθ, ςφμφωνα με τθ ςχετικι διαδικαςία 
που επιςυνάπτεται ςτον παρόντα Εςωτερικό Κανονιςμό ωσ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 και 
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτοφ.  

11. Σθν ψυχολογικι ςτιριξθ των οικότροφων και των οικογενειϊν τουσ, από τισ 
ιατροπαιδαγωγικζσ υπθρεςίεσ του Ιδρφματοσ για το Παιδί «Η Παμμακάριςτοσ». 

12. τθν υποςτιριξθ τθσ εφαρμογι όλων των εγκεκριμζνων προγραμμάτων 
εκπαίδευςθσ, επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και 
οργάνωςθσ ελεφκερου χρόνου, που ζχουν ςχεδιαςτεί για τθν κάκε οικότροφο. 

13. τθν επιμόρφωςθ και ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ τουεμπλεκομζνου  
προςωπικοφ ςτθν λειτουργία  του  οικοτροφείου, ςτο πλαίςιο των ςκοπϊν του. 

1.4. ΣΕΛΕΧΩΗ ΣΟΤ ΟΙΚΟΣΡΟΦΕΙΟΤ 

1. Σθ Διοίκθςθ και νόμιμθ εκπροςϊπθςθ του Οικοτροφείου τθν αςκεί το Διοικθτικό 
υμβοφλιο του Ιδρφματοσ και ο/θ Πρόεδροσ του ςφμφωνα με το Π.Δ. 5/2001. 

2. Σο Οικοτροφείο, ωσ διοικθτικι μονάδα του Ιδρφματοσ, αναφζρεται ςτθ Γενικι 
Διεφκυνςθ του Ιδρφματοσ ςφμφωνα με τον οργανιςμό (Π.Δ. 5/2001) και τον 
κανονιςμό του Ιδρφματοσ. 

2. ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

2.1. ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Σο προςωπικό του Οικοτροφείου αποτελείται από το μόνιμο, το επικουρικό και το 
εκελοντικό. 

 



2.2. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

το μόνιμο προςωπικό περιλαμβάνονται: 

α. Επιςτθμονικόσ Διευκυντισ του Ιδρφματοσ για το Παιδί «Η Παμμακάριςτοσ»,  

Ιατρόσ, με ειδικότθτα ψυχιάτρου ι παιδοψυχιάτρου 

β. Επιςτθμονικι Ομάδα του Οικοτροφείου 

γ. Διοικθτικι υπάλλθλοσ (1) με μερικι απαςχόλθςθ 

δ. Ειδικζσ παιδαγωγοί (θ αναλογία τισ κακεμιάσ εξ’ αυτϊν δεν μπορεί να υπερβαίνει 

    τθν 1 παιδαγωγό ανά 10 τροφίμουσ) 

ε. Κακαρίςτρια (1) 

Η Επιςτθμονικι Ομάδα του Οικοτροφείου περιλαμβάνει ψυχολόγο, κοινωνικι λειτουργό 
και οποιοδιποτε άλλο μζλοσ του Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ του Ιδρφματοσ για το 
Παιδί «Η Παμμακάριςτοσ» κρικεί ότι μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν αρτιότθτα τθσ παροχι 
υπθρεςιϊν ςτισ οικότροφεσ, το οποίο προζρχεται από το Σμιμα Ιατροπαιδαγωγικϊν 
Τπθρεςιϊν του Ιδρφματοσ. 

Σθσ Επιςτθμονικισ Ομάδασ του Οικοτροφείου προίςταται ο Επιςτθμονικόσ Διευκυντισ του 
Ιδρφματοσ για το Παιδί «Η Παμμακάριςτοσ», Ιατρόσ, με ειδικότθτα ψυχιάτρου ι 
παιδοψυχιάτρου. 

2.3. ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ, ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

Σο ζργο τθσ ομάδασ του μόνιμου προςωπικοφ ςυνεπικουρείται από : 

1. Εκπαιδευτζσ/ τριεσ  των εργαςτθρίων του Ιδρφματοσ 
2. Εκπαιδευτικό και επιςτθμονικό προςωπικό δθμοςίων ςχολείων 
3. Νοςθλευτζσ/τριεσ 
4. Μαγείριςςεσ 
5. Οδθγοφσ ςχολικϊν λεωφορείων 
6. υντθρθτι κτιρίων 
7. Τπεφκυνο διατροφισ ι αποκθκάριο 
8. Νυχτοφφλακα 

Σο προςωπικό τθσ κατθγορίασ αυτισ  δφναται να ανικει  οργανικά  ςτθ δφναμθ  του 
Ιδρφματοσ για το Παιδί «Η Παμμακάριςτοσ» και να διατίκεται  με απόφαςθ τθσ Σριμελοφσ 
Επιτροπισ του Οικοτροφείου, εν όλω  ι  εν μζρει και με βάςθ τισ εκάςτοτε ανάγκεσ,  ςτο 
Οικοτροφείο. Για μετακινιςεισ προςωπικοφ μόνιμου χαρακτιραςτο Οικοτροφείο, 
απαιτείται και ςχετικι απόφαςθ του Δ.. του Ιδρφματοσ. 

2.4. ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

Οι εκελόντριεσ του Οικοτροφείου  κα πρζπει  να ζχουν εγκρικεί  από το Δ.. του Ιδρφματοσ 
μετά από γραπτι, αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ Κοινωνικισ Τπθρεςίασ και ςχετικι 



απόφαςθτθσ Επιτροπισ χεδιαςμοφ / Επίβλεψθσ Εκπαίδευςθσ / Παρζμβαςθσ του 
«Ιδρφματοσ για το παιδί «Η Παμμακάριςτοσ», και να  είναι γνϊςτεσ  των ιδιαιτεροτιτων και 
των αναγκϊν  των φιλοξενοφμενων, ϊςτε να  προςφζρουν   ςυγκεκριμζνο  ζργο που κα  
τελεί πάντοτε υπό τθν ζγκριςθ του  Επιςτθμονικοφ Διευκυντι και υπό τθν εποπτεία τθσ 
Κοινωνικισ Τπθρεςίασ του Ιδρφματοσ. Οι κανόνεσ παροχισ εκελοντικισ εργαςίασ ςτο 
Οικοτροφείο και γενικά ςτο Ίδρυμα για το παιδί «Η Παμμακάριςτοσ», περιγράφονται ςτθ 
ςχετικι διαδικαςία που επιςυνάπτεται ςτον παρόντα Εςωτερικό Κανονιςμό ωσ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτοφ. 

2.5 ΑΚΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ 

Οι αςκοφμενεσ ςτο Οικοτροφείο, οποιαςδιποτε ειδικότθτασ,  κα πρζπει  να ζχουν εγκρικεί  
από το Δ.. του Ιδρφματοσ μετά από γραπτι, αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του Επιςτθμονικοφ 
Διευκυντι, ςχετικι ζρευνα τθσ Κοινωνικισ Τπθρεςίασ και ςχετικι απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 
χεδιαςμοφ / Επίβλεψθσ Εκπαίδευςθσ / Παρζμβαςθσ του «Ιδρφματοσ για το παιδί «Η 
Παμμακάριςτοσ». Οι αςκοφμενεσ, εκ τθσ ειδικότθτάσ τουσ, πρζπει να είναι γνϊςτεσ  των 
ιδιαιτεροτιτων και των αναγκϊν  των φιλοξενοφμενων, ϊςτε να  μποροφν –ςτο πλαίςιο τθσ 
άςκθςισ τουσ- να προςφζρουν   εξειδικευμζνο  ζργο που κα  τελεί πάντοτε υπό τθν ζγκριςθ 
του  Επιςτθμονικοφ Διευκυντι και υπό τθν εποπτεία τθσ Κοινωνικισ Τπθρεςίασ του 
Ιδρφματοσ. 

Οι γενικοί κανόνεσ επαγγελματικισ άςκθςθσ ςτο Οικοτροφείο και γενικά ςτο Ίδρυμα για το 
παιδί «Η Παμμακάριςτοσ», κα ςυμφωνοφνται μεταξφ των αςκοφμενων και του Ιδρφματοσ, 
με τθν υπογραφι διμεροφσ ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ. 

3. ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ – ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ – ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ  

3.1.  ΣΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΟΙΚΟΣΡΟΦΕΙΟΤ 

1. Σο Οικοτροφείο εποπτεφεται από τθν Σριμελι Επιτροπι του Οικοτροφείου, που 
αποτελείται από: 

            α. το Γενικό Διευκυντι του Ιδρφματοσ για το Παιδί «Η Παμμακάριςτοσ» 

            β. τον Επιςτθμονικό Διευκυντι του Ιδρφματοσ για το Παιδί «Η  

                 Παμμακάριςτοσ» 

            γ. τον Πρόεδρο του Δ.. του Ιδρφματοσ για το Παιδί «Η Παμμακάριςτοσ» και  

                νόμιμο εκπρόςωπό του 

Σθσ Σριμελοφσ Επιτροπισ του Οικοτροφείου προίςταται ο Επιςτθμονικόσ Διευκυντισ του 
Ιδρφματοσ για το Παιδί «Η Παμμακάριςτοσ», Ιατρόσ, με ειδικότθτα ψυχιάτρου ι 
παιδοψυχιάτρου. 

Η ανωτζρω επιτροπι επιβλζπει και εγκρίνει όλον τον τρζχοντα προγραμματιςμό τθσ 
λειτουργίασ του Οικοτροφείου ωσ οργανωτικισ μονάδασ, εποπτεφει τθν ορκι εφαρμογι 
του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του Οικοτροφείου και υποβάλει προτάςεισ προσ 



το Δ.. του Ιδρφματοσ για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν φιλοξενίασ και εκπαίδευςθσ των 
οικότροφων και για τθ βελτιςτοποίθςθ των εμπλεκόμενων διαδικαςιϊν. 

 

υγκεκριμζνα: 

υνεργάηεται  με το Δ.. του Ιδρφματοσ, ςτο οποίο δίνε αναφορά και από το οποίο παίρνει 
εντολζσ. 

Επικεωρεί και επιβεβαιϊνει τθν τάξθ τθν κακαριότθτα, τθν αςφάλεια και τθν εφρυκμθ 
λειτουργία του Οικοτροφείου, με μθ προγραμματιςμζνουσ, adhoc επιτόπιουσ ελζγχουσ . 

Παρακολουκεί –με μθ προγραμματιςμζνουσ, adhoc επιτόπιουσ ελζγχουσ - τθν κακθμερινι, 
ενυπόγραφθτιρθςθ, από όλεσ τισ παιδαγωγοφσ βάρδιασ,όλων των βιβλίων του 
οικοτροφείου (Βιβλίο υμβάντων Οικοτροφείου, Σετράδιο Καταγραφισ Ζκτακτων 
Περιςτατικϊν & Σετράδιο Καταγραφισ Εμμινου Ρφςεωσ των οικότροφων) κακϊσ και όλων 
των άλλων, απαραίτθτων εγγράφων (υπεφκυνεσ δθλϊςεισ αναχωριςεων και επιςτροφϊν 
οικότροφων, αιτθμάτων γονζων κ.λπ.). Ελζγχει ότι, όλα τα ανωτζρω, ςυμπλθρωμζνα βιβλία 
και ζντυπα του Οικοτροφείου, βρίςκονται κακθμερινά πριν τισ 12.30  ςτο γραφείο 
παιδαγωγϊν του Οικοτροφείου, ςτθ διάκεςθ τθσ παιδαγωγοφ μεςθμεριανισ βάρδιασθ 
οποία κα πρζπει να ενθμερϊνεται με τθν ανάλθψθ τθσ βάρδιάσ τθσ, διότι κα είναι και θ 
«Παιδαγωγόσ Αναφοράσ» τθσ κάκε θμζρασ, για κζματα του Οικοτροφείου. 

Ελζγχει τθν τιρθςθ του εβδομαδιαίου και θμερθςίου προγράμματοσ δράςθσ του 
Οικοτροφείου. 

Παρακολουκεί τθν εφαρμογι του ωραρίου και τθν παροχι εργαςίασ κακενόσ εργαηομζνου. 

Πραγματοποιεί ζκτακτεσ επιςκζψεισ ςτο Οικοτροφείο με ςκοπό τθν πρόλθψθ κάκε μορφισ 
εγκατάλειψθσ ι αςκιςεωσ βίασ ι αςυνζχειασ ςτθν εφαρμογι του προγράμματοσ. 

Μεριμνά για τθν κατάρτιςθ των προγραμμάτων εργαςίασ του προςωπικοφ και κατανζμει τισ 
αρμοδιότθτεσ με γνϊμονα  τθν καλφτερθ διαβίωςθ των ενοίκων. 

Μεριμνά για τθ κεςμικι ενθμζρωςθ του προςωπικοφ του Οικοτροφείου για υπθρεςιακά 
και άλλα κζματα. 

υνεργάηεται με τθν Επιτροπι χεδιαςμοφ / Επίβλεψθσ Εκπαίδευςθσ / Παρζμβαςθσ του 
«Ιδρφματοσ για το παιδί «Η Παμμακάριςτοσ», για τθν αξιολόγθςθ ειδικϊν παιδαγωγϊν ςτο 
Οικοτροφείο κακϊσ επίςθσ και για τθν αξιολόγθςθ υποψθφίων ι τθν αποχϊρθςθ 
οικότροφων. 

Επιβλζπει τθν τιρθςθ του Κανονιςμοφ τθσ Λειτουργίασ του Ιδρφματοσ και τθν εφαρμογι 
του παρόντοσ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του Οικοτροφείου. 

Ειςθγείται προσ Σο Δ.. του Ιδρφματοσ τθν επιβολι πεικαρχικϊν κυρϊςεων ςε μζλθ του 
προςωπικοφ του Οικοτροφείου, αφοφ πρϊτα καλζςει αυτοφσ ςε απολογία. 



υντάςςει κάκε Ιοφνιο ζκκεςθ αξιολόγθςθσ του προςωπικοφ του Οικοτροφείου τθν οποία 
υποβάλλει ςτθν Επιτροπι χεδιαςμοφ / Επίβλεψθσ Εκπαίδευςθσ / Παρζμβαςθσ και ςτο Δ.. 
του «Ιδρφματοσ για το παιδί «Η Παμμακάριςτοσ». 

Εγκρίνει ι όχι τισ αιτοφμενεσ άδειεσ του προςωπικοφ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν καλι 
λειτουργία του Οικοτροφείου. 

Αιτείται από τθν Κοινωνικι Τπθρεςία του Ιδρφματοσ, προγραμματιςμό τριμινου για τισ 
εξωτερικζσ δραςτθριότθτεσ του Οικοτροφείου προσ ενθμζρωςθ και ζγκριςι τθσ, κακϊσ 
επίςθσ και απολογιςμό των δραςτθριοτιτων που πραγματοποιικθκαν κατά το 
προθγοφμενο τρίμθνο, προσ ενθμζρωςι τθσ και ενθμζρωςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

Δφναται να προτείνει οτιδιποτε, που κατά τθν άποψθ τθσ κα βελτίωνε το πρόγραμμα προσ 
όφελοσ των παιδιϊν. 

 3.2. ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΣΡΟΦΕΙΟΤ 

Η Επιςτθμονικι Ομάδα του Οικοτροφείου και θ Επιτροπι χεδιαςμοφ / Επίβλεψθσ 
Εκπαίδευςθσ / Παρζμβαςθσ του «Ιδρφματοσ για το παιδί «Η Παμμακάριςτοσ»,αποτελοφν τα 
όργανα διεπιςτθμονικισ ςτιριξθσ και προγραμματιςμοφ του Οικοτροφείου κακϊσ  επίςθσ 
και αξιολόγθςθσ  τθσ προόδου και αντιμετϊπιςθσ  προβλθμάτων  των παιδιϊν. 

Σθσ Επιςτθμονικισ Ομάδασ του Οικοτροφείου προίςταται ο Επιςτθμονικόσ Διευκυντισ του 
Ιδρφματοσ για το Παιδί «Η Παμμακάριςτοσ», Ιατρόσ, με ειδικότθτα ψυχιάτρου ι 
παιδοψυχιάτρου. 

Ειδικά θ Επιςτθμονικι Ομάδα του Οικοτροφείου: 

υντονίηει τισ προςπάκειεσ  όλων των εμπλεκόμενων εκπαιδευτϊν - παιδαγωγϊν, προσ 
υλοποίθςθ των εγκεκριμζνων προγραμμάτων εκπαίδευςθσ, επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, 
δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και οργάνωςθσ ελεφκερου χρόνου, που ζχουν ςχεδιαςτεί για 
τθν κάκε οικότροφο. 

Φροντίηει  για τθν αρμονικι και εποικοδομθτικι διαβίωςθ των οικότροφων με γνϊμονα τθν 
ςυνεργαςία  και τθν αλλθλοαποδοχι. 

Επιλαμβάνεται (ατομικϊν, προςωρινϊν)  διαταραχϊν  ςυμπεριφοράσ οικότροφων, 
ςυνεργαηόμενθ προσ τοφτο με τουσ εκπαιδευτζσ τουσ, τισ παιδαγωγοφσ, λοιποφσ ειδικοφσ-
μζλθ του ειδικοφ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ κακϊσ και με τουσ γονείσ, κθδεμόνεσ, ι 
επιτρόπουσ  τουσ. 

Επί περιπτϊςεων αδυναμίασ αντιμετϊπιςθσ ςοβαρϊν προβλθμάτων ειςθγείται  προσ 
τθνΣριμελι Επιτροπι του Οικοτροφείου περεταίρω ενζργειεσ οι οποίεσ πρζπει να 
υλοποιθκοφν από τθν ίδια ι μετά από ειςιγθςι τθσ προσ το Δ.. του Ιδρφματοσ 

Φροντίηει για τθν ςυνεχι επαγγελματικι κατάρτιςθ και επιςτθμονικι ενθμζρωςθ του 
προςωπικοφ του οικοτροφείου και ειδικά των παιδαγωγϊν βάρδιασ, οργανϊνοντασ 
τουλάχιςτον δφο ςεμινάρια ανά ςχολικό ζτοσ, με κεματολογία ςχετιηόμενθ με τθν 
κακθμερινι λειτουργία του Οικοτροφείου και ςε θμζρεσ κι ϊρεσ που δεν κωλφουν τθ 
λειτουργία του. 



Για κάκε περίπτωςθ εξιτθρίου ι ειςαγωγισ  ενοίκου θ Επιςτθμονικι Ομάδα του 
Οικοτροφείου  περιορίηεται ςτθν γνωμοδότθςθ προσ τθνΕπιτροπι χεδιαςμοφ / Επίβλεψθσ 
Εκπαίδευςθσ / Παρζμβαςθσ του «Ιδρφματοσ για το παιδί «Η Παμμακάριςτοσ», και δι ϋ 
αυτισ, προσ το Διοικθτικό υμβοφλιο. 

 3.3. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ 

«Εκπαιδευτισ» ςτο Οικοτροφείο κεωρείται κάκε εργαηόμενοσ που ςυμμετζχει ςτθν 
εκπαίδευςθ και φροντίδα των οικότροφων, με δραςτθριότθτεσ που ζχουν ςτόχουσ οι οποίοι 
μπορεί να κυμαίνονται από αμιγϊσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ ζωσ και ςτόχουσ αμιγϊσ ατομικισ 
φροντίδασ, ανάλογα πάντοτε με τθ βαρφτθτα του αυτιςμοφ και τθσ νοθτικισ αναπθρίασ των 
οικότροφων. 

Κάκε εκπαιδευτισ πρζπει να ζχει αποδεικνυόμενεσ ειδικζσ κεωρθτικζσ και πρακτικζσ 
γνϊςεισ για τον αυτιςμό και τθ νοθτικι αναπθρία. 

Σο Ίδρυμα διευκολφνει τουσ εκπαιδευτζσ για τθν ςυμμετοχι τουσ ςε ςεμινάρια, ςυνζδρια, 
και κάκε μορφισ επιμορφωτικζσ δραςτθριότθτεσ βραχυχρόνιασ διάρκειασ λαμβάνοντασ 
υπόψθ και τισ ανάγκεσ τθσ καλισ λειτουργίασ του οικοτροφείου. 

τουσ εκπαιδευτζσ δφναται να ανατεκεί, πζραν των γενικϊν κακθκόντων τουσ, και θ 
εφαρμογι ατομικοφ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ ι /και παρζμβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνθ 
οικότροφο, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ Επιςτθμονικισ Ομάδασ του Οικοτροφείου. 

Κάκε εκπαιδευτισ, προσ υλοποίθςθ των εγκεκριμζνων προγραμμάτων των οικότροφων τθσ 
ευκφνθσ του, οφείλει να ενθμερϊνεται από τον φάκελο τουσ για τθ γενικι κατάςταςιτουσ, 
τθρϊντασ τθν οφειλόμενθ εχεμφκεια, παραβίαςθ τθσ οποίασ αποτελεί και πεικαρχικό 
παράπτωμα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ του 
Ιδρφματοσ για το Παιδί «Η Παμμακάριςτοσ». 

3.4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ 

Η ομάδα των «Παιδαγωγϊν» αποτελείται από ειδικζσ παιδαγωγοφσ ι εργαηόμενεσ με 
παρεμφερείσ ςπουδζσ και γνϊςεισ. 

Κάκε παιδαγωγόσ μετά το πζρασ τθσ βάρδιασ τθσ, φροντίηειγια τθν κακθμερινι, 
ενυπόγραφθ τιρθςθ, όλων των βιβλίων του οικοτροφείου (Βιβλίο υμβάντων 
Οικοτροφείου, Σετράδιο Καταγραφισ Ζκτακτων Περιςτατικϊν & Σετράδιο Καταγραφισ 
Εμμινου Ρφςεωσ των οικότροφων) κακϊσ και όλων των άλλων, απαραίτθτων εγγράφων 
(υπεφκυνεσ δθλϊςεισ αναχωριςεων και επιςτροφϊν οικότροφων, αιτθμάτων γονζων 
κ.λπ.). Φροντίηει επίςθσ, όλα τα ανωτζρω, ςυμπλθρωμζνα βιβλία και ζντυπα του 
Οικοτροφείου , να βρίςκονται κακθμερινά πριν τισ 12.30  ςτο γραφείο παιδαγωγϊν του 
Οικοτροφείου, ςτθ διάκεςθ τθσ παιδαγωγοφ μεςθμεριανισ βάρδιασ, θ οποία κα πρζπει να 
ενθμερϊνεται επί όλων των κεμάτων με τθν ανάλθψθ τθσ βάρδιάσ τθσ, διότι κα είναι θ 
«Παιδαγωγόσ Αναφοράσ» τθσ κάκε θμζρασ, για τα κζματα του Οικοτροφείου, προσ τθ 
Διοίκθςθ του Ιδρφματοσ. 

Κάκε παιδαγωγόσ βάρδιασ οφείλει να τθρεί τισ οδθγίεσ τθσ εκάςτοτε «Αρμόδιασ 
Παιδαγωγοφ Αϋ Βοθκειϊν/Φαρμάκων» του Οικοτροφείου, ςχετικά με τθ φαρμακευτικι 
αγωγι των ενοίκων τθσ ευκφνθσ του (είδοσ φαρμάκων, δοςολογία, ωράρια κ.λπ.) και 
υποχρεοφται ςτθν ενθμζρωςθ του φφλλου φαρμακευτικισ νοςθλείασ. Η «Αρμόδια 



Παιδαγωγόσ Αϋ Βοθκειϊν/Φαρμάκων» του Οικοτροφείου, ορίηεται κάκε φορά από τθν 
Σριμελι Επιτροπι του Οικοτροφείου και αλλάηει ανά τρίμθνο. Ζχει δε όλα τα κακικοντα 
που περιγράφονται ςτθ ςχετικι διαδικαςία που επιςυνάπτεται ςτον παρόντα Εςωτερικό 
Κανονιςμό ωσ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτοφ.  

Κάκε παιδαγωγόσ βάρδιασ πρζπει να είναι απόλυτα ενθμερωμζνθ για τισ εξόδουσ κινδφνου 
και πυρκαγιάσ, τθν τοποκεςία και χριςθ των πυροςβεςτιρων και να κατζχει πλιρωσ το 
ςχζδιο εκκζνωςθσ του Οικοτροφείου. 

Σο πρόγραμμα εργαςίασ των παιδαγωγϊν εκτελείται ςεβάρδιεσ οι οποίεσ κακορίηονται για 
τον επόμενο μινα από τθν Σριμελι Επιτροπι του Οικοτροφείου, κοινοποιοφνται ςτισ 
παιδαγωγοφσ για τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τουσ το αργότερα μζχρι τισ 20 του τρζχοντοσ μθνόσ 
και επικυρϊνονται από τον Πρόεδρο του Δ.. το αργότερο μζχρι τισ 25 του τρζχοντοσ μθνόσ 
και κοινοποιοφνται επίςθμα ςτισ παιδαγωγοφσ.  

Οι όποιεσ αλλαγζσ ςτα επικυρωμζνα πλάνα βαρδιϊν, δικαιολογοφνται μόνο για λόγουσ 
ανωτζρασ βίασ και αντιμετωπίηονται adhoc. Προγραμματιςμζνεσ αλλαγζσ ςε επικυρωμζνο 
πλάνο βαρδιϊν, γίνονται μόνο κατόπιν ζγγραφου αιτιματοσ τθσ παιδαγωγοφ που το 
αιτείται προσ τθν Σριμελι Επιτροπι του Οικοτροφείου, τουλάχιςτον μία εβδομάδα πριν. 

Κάκε παιδαγωγόσ δικαιοφται κανονικισ αδείασ ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ 
διατάξεισ. Ευκφνθ και αρμοδιότθτα για τθν ζγκριςθ ι μθ των αδειϊν των παιδαγωγϊν, ζχει 
θ Σριμελισ Επιτροπι του Οικοτροφείου. 

Οι παιδαγωγοί πρζπει να λαμβάνουν πάντοτε υπόψθ τουσ, πριν τθν υποβολι αιτιματοσ 
κανονικισ άδειασ, ότι το Οικοτροφείο λειτουργεί όλεσ τισ θμζρεσ εκτόσ των περιπτϊςεων 
παντελοφσ απουςία των παιδιϊν (καταςκθνϊςεισ, εκδρομζσ, κ.λπ.). 

τθν αρχι κάκε εβδομάδασ, ορίηεται  για  τθν επόμενθ εβδομάδα από τθν Σριμελι 
Επιτροπι του Οικοτροφείου, μία «Παιδαγωγόσ Επιφυλακισ». Σα ςτοιχεία τθσ «Παιδαγωγοφ 
Επιφυλακισ» αναρτϊνται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Οικοτροφείου, προσ 
αντιμετϊπιςθ των ζκτακτων περιςτατικϊν του Οικοτροφείου. 

3.6. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 

Ωσ «ειδικά πρόςωπα αναφοράσ» κεωροφνται όςοι και όποιοι εργαηόμενοι ι εκελοντζσ 
ζχουν αναλάβει μόνο τθ φροντίδα /εκπαίδευςθ ςυγκεκριμζνων οικότροφων 
δθμιουργϊντασ ζτςι μια ιδιαίτερα ςτενι ςχζςθ μαηί τουσ. 

Ωσ ειδικά πρόςωπα αναφοράσ  μποροφν να αναλαμβάνουνμετά από ειςιγθςθ τθσ 
Επιςτθμονικισ Επιτροπισ του Οικοτροφείου και ζγκριςθ τθσ Σριμελοφσ Επιτροπισ του 
Οικοτροφείου,  ψυχολόγοι, παιδαγωγοί ειδικισ αγωγισ, γυμναςτζσ, εκπαιδευτζσ και οι 
εκελοντζσ με ςχετικι κατάρτιςθ. 

Σο ειδικό πρόςωπο αναφοράσ βοθκά τθν οικότροφο να μάκει να δρα, ενκαρρφνοντασ τισ 
δυνατότθτεσ και τισ ικανότθτεσ τθσ και δεν δρα αντί αυτισ. 

Σο ειδικό πρόςωπο αναφοράσ μπορεί να υλοποιεί κάποιο ειδικό πρόγραμμα, όπωσ π.χ. να 
ζχει τθν ευκφνθ  : για φφλαξθ, για εκπαίδευςθ ςτθ ςωματικι υγιεινι, για ζνδυςθ, για 
ςυνοδεία εκτόσ κτιρίου, για δθμιουργικι απαςχόλθςθ, για ψυχαγωγία, για φροντίδα 
δωματίου, για προετοιμαςία τροφισ, για μετακίνθςθ ςτθν κοινότθτα, για αγορά 



καταναλωτικϊν αγακϊν, για χρθςιμοποίθςθ μζςων μεταφοράσ, για εκμάκθςθ κανόνων 
ςυμπεριφοράσ (χϊρουσ αναψυχισ, τράπεηεσ, εκκλθςίεσ κ.λπ.), για οργάνωςθ και διαχείριςθ 
του ελεφκερου χρόνου, για αποφυγι ατυχθμάτων κ.α. 

Σο ειδικό πρόςωπο αναφοράσ μπορεί να ςυνεργάηεται με τουσ εκπαιδευτζσ,ϊςτε και 
εκείνοι να είναι ςε κζςθ να ςυνεχίςουν τθν υλοποίθςθ του εφαρμοηόμενου προγράμματοσ 

Σο ειδικό πρόςωπο αναφοράσ δφναται να αναλαμβάνει τθν παροχι φαρμακευτικισ αγωγισ 
μετά από ενθμζρωςθ τθσ «Αρμόδιασ Παιδαγωγοφ Αϋ Βοθκειϊν/Φαρμάκων» του 
Οικοτροφείου και τθν ζγκριςθ του Επιςτθμονικοφ Διευκυντι. 

Σο ειδικό πρόςωπο αναφοράσ δφναται να ςυνεργάηεται με τον ψυχίατρο του Ιδρφματοσ και 
τθν Επιςτθμονικι Ομάδα του Οικοτροφείου για τθν αντιμετϊπιςθ διαταραχϊν 
ςυμπεριφοράσ. 

Εάν το ειδικό πρόςωπο αναφοράσ είναι εργαηόμενοσ, ακολουκεί ολόκλθρο ι μζροσ του 
ωραρίου ςτθν φροντίδα και εκπαίδευςθ των ενοίκων και -αν χρειάηεται- το ςυμπλθρϊνει 
με εργαςία που κα του ανατίκεται, με βάςθ τισ ανάγκεσ από τθν Σριμελι Επιτροπι του 
Οικοτροφείου. Εάν είναι εκελοντισ, εφαρμόηει ακριβϊσ το ωράριο που ζχει ςυμφωνιςει 
ότι κα εκτελζςει τα κακικοντα του. 

3.7. ΛΟΙΠΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΙΚΟΣΡΟΦΕΙΟΤ 

 Όλο το προςωπικό εκπαιδεφεται ςτθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν και ςτθν 
αντιμετϊπιςθ διαταραχϊν ςυμπεριφοράσ (ζτερο ι αυτοκαταςτροφικϊν). 

 Η εκάςτοτε «Αρμόδια Παιδαγωγόσ Αϋ Βοθκειϊν/Φαρμάκων» του Οικοτροφείου 
αναλαμβάνει υπεφκυνθ του φαρμακείου και του κουτιοφ πρϊτων βοθκειϊν. 

 Η παροχι φαρμάκων ςτουσ ενοίκουσ γίνεται αποκλειςτικά και μόνο από τισ 
εκπαιδεφτριεσ τθσ βάρδιασ. 

 Ο/Η κοινωνικόσ λειτουργόσ ζχει ςτθν ευκφνθ του –μεταξφ άλλων- και τθν 
ενθμζρωςθ γονζων-κθδεμόνων / δικαςτικϊν ςυμπαραςτατϊν ςε τακτικζσ ι 
ζκτακτεσ ςυναντιςεισ. 

 Ο/Η ψυχολόγοσ δφναται να αναλαμβάνει τθ ςτιριξθ γονζων ι αδελφϊν των 
οικότροφων που το ζχουν ανάγκθ. 

ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ – ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ   

3.8. ΤΠΕΤΘΤΝΟ / Η  ΔΙΑΣΡΟΦΗ και ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ 

Ο υπεφκυνοσ διαιτολογίου και φροντίδασ για τισ αναγκαίεσ προμικειεσ και τθν καλι 
ποιότθτα των τροφίμων του Οικοτροφείου μπορεί να είναι το/α ίδιο/α πρόςωπο/α, με 
αυτό/ά που ιςχφει/ουν για όλο το Ίδρυμα για το Παιδί θ «Παμμακάριςτοσ». Καταγράφει τισ 
ανάγκεσ του Οικοτροφείου ςε τρόφιμα και με δικι του ευκφνθ επιμελείται για τθν 
ποιότθτα, τθν καταλλθλότθτα, τθν επάρκεια και τθν αςφαλι φφλαξθ τουσ ςτα ψυγεία και 
ςτουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ. 

χεδιάηει ςε ςυνεργαςία με τθν οικονομικι υπθρεςία το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ (προςωρινζσ ι πάγιεσ) λόγω αςκενείασ ι άρνθςθσ ι 
λόγω μθ δυνατότθτασ μάςθςθσ και κατάποςθσ οριςμζνων τροφίμων, το οποίο εγκρίνεται 
από τθν Σριμελι Επιτροπι του Οικοτροφείου. Ακόμα λαμβάνει υπόψθ πλθροφορίεσ 
προερχόμενεσ από τουσ κεράποντεσ γιατροφσ ςχετικά με τθν αλλθλεπίδραςθ οριςμζνων 



τροφίμων και ηθτάεγγράφωσ, περαιτζρω οδθγίεσ για ζναν ι περιςςότερουσ οικότροφουσ, 
από τον Ιατρό, Επιςτθμονικό Διευκυντι του Ιδρφματοσ. 

Μεριμνά για τθν χοριγθςθ των απαραίτθτων ποςοτιτων πρϊτων υλϊν ςτισ παιδαγωγοφσ 
του Οικοτροφείου για τθν παραςκευι ροφθμάτων, τοςτ και ςυμπλθρωμάτων φαγθτοφ 
αποφεφγοντασ τρόφιμα βλαπτικά για τθν υγεία. 

3.9. ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ  

Σο προςωπικό τθσ κατθγορίασ αυτισ πρζπει υποχρεωτικά να ζχει πιςτοποιθτικό υγείασ, 
όπωσ ορίηεται από τισ ςχετικζσ οδθγίεσ και διατάξεισ. 

Εφαρμόηει τθν πιςτι εφαρμογι του εγκεκριμζνου προγράμματοσ ςίτιςθσ τθσ εβδομάδοσ 
για τθν παραςκευι γευμάτων, αλλά λαμβάνει υπόψθ και τισ προςωρινζσ διαιτολογικζσ 
ανάγκεσ  των φιλοξενουμζνων (αςκζνειεσ, αλλεργίεσ, διατροφικζσ ιδιαιτερότθτεσ παιδιϊν 
κ.λπ.). Κάκε παρζκκλιςθ από το εγκεκριμζνο διαιτολόγιο κα πρζπει να τελεί υπό τθν 
ζγκριςθ του Επιςτθμονικοφ Διευκυντι τουΙδρφματοσ. 

Πζραν των βαςικϊν γευμάτων ζχει τθν ευκφνθ για τθν προετοιμαςία και παραςκευι του 
πρωινοφ γεφματοσ και των ενδιάμεςων γευμάτων, δεκατιανό και απογευματινό. 

Ευκφνεται επίςθσ και ςτον ίδιο βακμό με τον αποκθκάριο, για τθν –από αμζλεια -
χρθςιμοποίθςθ τροφίμων μετά τθν θμερομθνία λιξθσ τουσ. 

Επιμελείται για τθν τάξθ και κακαριότθτα των κυρίων και βοθκθτικϊν χϊρων των 
μαγειρείων, των μαγειρικϊν ςκευϊν, των ψυκτικϊν χϊρων, των κουηινϊν και λοιπϊν 
μθχανθμάτων τθσ αρμοδιότθτασ του, αναφζροντασ ςτο υντονιςτι των Βοθκθτικϊν 
Τπθρεςιϊν, κάκε φκορά ι ζλλειψθ. 

Κατά τθν ϊρα τθσ εργαςίασ του είναι υποχρεωμζνοσ /θ να φορά τθν ειδικι ενδυμαςία 
(ποδιά, μαντιλι, ι ςκοφφο κ.λπ) και ανάλογα με τθν φφςθ τθσ εργαςίασ του/τθσ, γάντια. 

Κατά τθν αποχϊρθςθ του/τθσ από τον χϊρο εργαςίασ, είναι υποχρεωμζνοσ /θ να ελζγχει 
τθν μθ λειτουργία των κουηινϊν και όποιων άλλων εςτιϊν επικίνδυνων για πυρκαγιά ι 
πλθμμφρα. 

Σα κλειδιά των μαγειρείων, πρζπει απαραίτθτα, μετά το πζρασ τθσ  εργαςίασ του 
τελευταίου μάγειρα τθσ θμεριςιασ βάρδιασ, να τοποκετοφνται ςτθν κλειδοκικθ του 
Ιδρφματοσ. 

3.10. ΟΔΗΓΟΙ 

Ο οδθγόσ πρζπει να ζχει δίπλωμα οδθγοφ Δϋ κατθγορίασ. 

Πρζπει να ςυνδράμει το ζργο των ςυνοδϊν ελζγχοντασ ότι οι οικότροφεσ ζχουν προςδεκεί 
ςτα κακίςματα πριν ξεκινιςει το όχθμα. Πρζπει επίςθσ να ςυνεργάηεται με τισ ςυνοδοφσ 
για τθν χριςθ του ραδιοφϊνου αποφεφγοντασ τθν μεγάλθ ζνταςθ τθσ μουςικισ.  

Δεν επιτρζπεται να κινείται με οικότροφα άτομα χωρίσ ςυνοδό. 



Ζχει ευκφνθ για τθν διατιρθςθ του αυτοκινιτου του ςε καλι κατάςταςθ, να παρακολουκεί 
τθν λειτουργία τθσ μθχανισ, τθν φκορά των ελαςτικϊν, τθν κακαριότθτα ςτο εςωτερικό και 
εξωτερικό του οχιματοσ του, να αναφζρει κάκε βλάβθ ςτθν αρμόδια υπθρεςία του 
Ιδρφματοσ κάκε βλάβθ ι φκορά και να φροντίηει για τθν ζγκαιρθ αποκατάςταςθ τθσ. 

Κρατά θμερολόγιο κίνθςθσ λεωφορείου, καταχωρϊντασ τισ αντίςτοιχεσ χιλιομετρικζσ 
ενδείξεισ και είναι απόλυτα υπεφκυνοσ για τθν άνω του επιτρεπόμενου ορίου ταχφτθτα, τθν 
παράνομθ ςτάςθ ι ςτάκμευςθ και γενικά για τθν τιρθςθ του Κ.Ο.Κ. 

Φροντίηει για τθν αςφάλεια του λεωφορείου ευκφνθσ του εκτόσ των χϊρων του Ιδρφματοσ 
κατά τισ μθ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

Είναι υπεφκυνοσ για τθν φφλαξθ ςε προςβάςιμθ κζςθ των απαραίτθτων εργαλείων, του 
πυροςβεςτιρα και του πλιρωσ εξοπλιςμζνου από τθν υπθρεςία φαρμακείου (για τθν 
χριςθ φαρμακϊν) κακϊσ επίςθσ και των αδειϊν κυκλοφορίασ, οδιγθςθσ, αςφάλειασ κ.λπ. 

Σο κακθμερινό ωράριο εργαςίασ του κακορίηεται από το Ίδρυμα.  

τθν αρχι κάκε εβδομάδασ, ορίηεται  για  τθν επόμενθ εβδομάδα από τθν Σριμελι 
Επιτροπι του Οικοτροφείου, ζνασ «Οδθγόσ Επιφυλακισ». Σα ςτοιχεία του «Οδθγοφ 
Επιφυλακισ» αναρτϊνται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Ιδρφματοσ και του Οικοτροφείου, 
προσ αντιμετϊπιςθ ζκτακτων περιςτατικϊν του Οικοτροφείου, αλλά και όλου του 
Ιδρφματοσ.  

3.11. ΤΝΣΗΡΗΣΗ ΟΙΚΟΣΡΟΦΕΙΟΤ 

Ο ςυντθρθτισ του Οικοτροφείου επιλαμβάνεται για κάκε αποκατάςταςθ κτιριακϊν 
φκορϊν, βλαβϊν και λοιπϊν αναγκϊν του οικοτροφείου ςε φδρευςθ, κζρμανςθ, 
πυρόςβεςθ, θλεκτρογεννιτριεσ κ.λπ. ε περίπτωςθ αδυναμίασ αποκατάςταςθσ φκορϊν 
από τον ίδιο, ςε ςυνεννόθςθ με το υντονιςτι Βοθκθτικϊν Τπθρεςιϊν και τον Σμθματάρχθ 
Οικονομικϊν, Διοικθτικϊν & Βοθκθτικϊν Τπθρεςιϊν, επιμελείται για τθν πρόςκλθςθ 
ειδικοφ. 

Οφείλει να γνωρίηει επακριβϊσ τισ κζςεισ και τθν λειτουργία των ςυςτθμάτων πυρόςβεςθσ 
και ςυναγερμοφ και να επιμελείται, ςε ςυνεννόθςθ με το υντονιςτι Βοθκθτικϊν 
Τπθρεςιϊν για τθν επιδιόρκωςθ , τθν αντικατάςταςθ κ.λπ. 

Είναι υπεφκυνοσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ επάρκειασ κζρμανςθσ και ηεςτοφ νεροφ ςτο 
Οικοτροφείο. 

Είναι υπεφκυνοσ για τθν φφλαξθ μιασ ςειράσ αντιτφπων, όςων κλειδιϊν χρθςιμοποιοφνται 
ςτο Οικοτροφείο. 

3.12. ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΕ  

Οι κακαρίςτριεσ μεριμνοφν για τθν κακαριότθτα των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων 
του Οικοτροφείου. 

Φροντίηουν να διατθροφνται κακαρά τα υπνοδωμάτια, οι χϊροι υγιεινισ, οι κοινόχρθςτοι 
χϊροι και οι βεράντεσ που ανικουν ςτο Οικοτροφείο. 



Η προτεραιότθτα κακαριότθτασ των χϊρων κακορίηεται από τθν Σριμελι Επιτροπι του 
Οικοτροφείου λαμβανομζνου υπόψθ του προγράμματοσ των ενοίκων. 

Οι κακαρίςτριεσ είναι υπεφκυνεσ για τθν αςφάλιςθ ςε χϊρο μθ προςβάςιμο και 
κλειδωμζνο για τισ οικότροφεσ, όλων των ειδϊν κακαριότθτασ. 

Φροντίηουν ϊςτε όλεσ οι ζξοδοι πυρκαγιάσ- κινδφνου να είναι πάντοτε ελεφκερεσ από 
εμπόδια, αντικείμενα κλπ. 

υνδράμουν τθν προςπάκεια των παιδαγωγϊν  για τθν τακτοποίθςθ του ρουχιςμοφ και των 
προςωπικϊν αντικειμζνων των οικότροφων.  

4. ΕΝΟΙΚΟΙ ΟΙΚΟΣΡΟΦΕΙΟΤ  

4.1. ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΣΟ ΟΙΚΟΣΡΟΦΕΙΟ 

1. Προχπόκεςθ για τθ φιλοξενία ατόμου, με τισ διαταραχζσ τθσ παραγράφου 1.1 του 
παρόντοσ, ςτο Οικοτροφείο του Ιδρφματοσ, είναι να μπορεί θ μονάδα αυτι να 
ανταποκρικεί ςτισ ειδικζσ ανάγκεσ του. 

2. Επίςθσ προχπόκεςθ για τθ φιλοξενία ςτο Οικοτροφείο είναι είτε θ φπαρξθ γονζων 
για ανιλικα άτομα είτε θ δικαςτικι προςταςία αν πρόκειται για ανιλικα, 
ςτεροφμενα γονζων ι για ενιλικα άτομα που ςτεροφνται δυνατότθτασ 
δικαιοπραξίασ. 

3. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για εξζταςθ αίτθςθσ υποψθφίου προσ ειςαγωγι του ςτο 
Οικοτροφείο, αποτελεί πιςτοποιθμζνθ αναπθρία του από διαταραχι αυτιςτικοφ 
φάςματοσ ι/και νοθτικι αναπθρία, κακϊσ και θ φπαρξθςοβαρϊν κοινωνικϊν ι/και 
οικογενειακϊν προβλθμάτων του υποψιφιου. 

4. Η φιλοξενία εγκρίνεται αρχικά για ζνα ζτοσ και ανανεϊνεται ετθςίωσ, εφόςον θ 
οικότροφθ αξιολογθκεί εκ νζου ωσ «κατάλλθλθ» από τθν Επιτροπι χεδιαςμοφ / 
Επίβλεψθσ Εκπαίδευςθσ / Παρζμβαςθσ του «Ιδρφματοσ για το παιδί «Η 
Παμμακάριςτοσ». 

5. Σο Ίδρυμα διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τθσ 
οικότροφθσ, να τθν αναλάβουν υπό τθν προςταςία τουσ, μετά από αιτιολογθμζνθ 
ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ χεδιαςμοφ / Επίβλεψθσ Εκπαίδευςθσ / Παρζμβαςθσ του 
«Ιδρφματοσ για το παιδί «Η Παμμακάριςτοσ» και ςχετικι απόφαςθ του Δ.. του 
Ιδρφματοσ, όταν ςυντρζχουν ςοβαροί λόγοι αςφαλείασ τθσ ιδίασ και των άλλων 
οικότροφων ι/και του προςωπικοφ, εξαιτίασ ςοβαρϊν, μόνιμων διαταραχϊν 
ςυμπεριφοράσ, οι οποίεσ δεν ανταποκρίνονται ςε φαρμακευτικι ρφκμιςθ, με 
επικίνδυνεσ κρίςεισ ζτερο ι αυτοκαταςτροφικϊν ςυμπεριφορϊν, που το 
Οικοτροφείο -με τισ δυνατότθτεσ του και τον κανονιςμό λειτουργίασ του- δεν είναι 
ςε κζςθ να αντιμετωπίςει. 

6. Σο Ίδρυμα διατθρεί, επίςθσ, το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ νομικοφσ 
εκπροςϊπουσ των οικότροφων, να τισ αναλάβουν υπό τθν προςταςία τουσ , για 
λόγουσ ανϊτερουσ ανωτζρασ βίασ π.χ. λόγω ζλλειψθσ οικονομικϊν πόρων,διακοπισ 
τθσ λειτουργίασ του Οικοτροφείου κ.λπ. 

7. Οι νόμιμοι εκπρόςωποι ι οι γονείσ-κθδεμόνεσ μποροφν με δικι τουσ κζλθςθ να 
πάρουν από το Οικοτροφείο το προςτατευόμενο τουσ άτομο ανά πάςα ςτιγμι, με 
ενυπόγραφθ αίτθςι τουσ, αν διαπιςτϊςουν αδυναμία προςαρμογισ του ςτο 
περιβάλλον ι και για οποιονδιποτε άλλο λόγο που κρίνεται προσ όφελοσ τθσ 
οικότροφθσ. 



8. Οι ακριβείσ διαδικαςίεσ εγγραφισ και ζνταξθσ υποψιφιασ οικότροφθσ ςτο 
Οικοτροφείο, κακϊσ και όλα τα  απαραίτθτα ζντυπα, βρίςκονται ςυνθμμζνα ςτθ 
διάκεςθ των υποψθφίων ωσ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο 
τμιμα του παρόντοσ εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ. 

4.3. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΙΚΩΝ 

1. Η Επιςτθμονικι Ομάδα του Οικοτροφείου ςυντονίηει και παρακολουκεί ςε μθνιαία 
βάςθ το ατομικό κεραπευτικό ι εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάκε οικότροφθσ που 
ςχεδιάςτθκε από τθν Επιτροπι χεδιαςμοφ / Επίβλεψθσ Εκπαίδευςθσ / 
Παρζμβαςθσ του «Ιδρφματοσ για το παιδί «Η Παμμακάριςτοσ»,  με τουσ 
προςδιοριςμζνουσ ςτόχουσ και χρονικά όρια. 

2. Σο ατομικό κεραπευτικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα τθσ κάκε οικότροφθσ 
αξιολογείται και ανακεωρείται -εάν κρικεί απαραίτθτο- κάκε εξάμθνο, κατόπιν 
αιτιολογθμζνθσ ζκκεςθσ τθσ Επιςτθμονικισ Ομάδασ του Οικοτροφείου, προσ τθν 
Επιτροπι χεδιαςμοφ / Επίβλεψθσ Εκπαίδευςθσ / Παρζμβαςθσ. 

3. Σα τελικά, ανακεωρθμζνα προγράμματα των ενοίκων κατατίκενται προσ 
υλοποίθςθ,  μετά τθ λιξθ του εξαμινου (Φεβρουάριο &Ιοφλιο). 

4. Σο βαςικά εκπαιδευτικά προγράμματα του Οικοτροφείου αφοροφν 
προςαρμοςτικζσ δεξιότθτεσ: ΔΚΔ, κοινωνικζσ δεξιότθτεσ, ρφκμιςθ διαταραχϊν 
ςυμπεριφοράσ, ςχολικζσ ικανότθτεσ και κινοφνται –κυρίωσ- γφρω από τρεισ άξονεσ: 

- Ο πρϊτοσ άξονασ αφορά τα προγράμματα προςαρμογισ, ατομικϊν 
δεξιοτιτων και αυτοφροντίδασ. 

- Ο δεφτεροσ άξονασ αφορά τα προγράμματα κοινωνικϊν δεξιοτιτων και 
κοινωνικοποίθςθσ. 

- Ο τρίτοσ άξονασ αφορά τα προγράμματα προςαρμογισ & διαβίωςθσ ςε 
αυτόνομα περιβάλλοντα. 

5.   Ενδεικτικοί τομείσ ςτουσ οποίουσ εκπαιδεφονται οι οικότροφεσ, είναι : 

      α. Αυτοφροντίδα, ατομικι υγιεινι-περιποίθςθ, τακτοποίθςθ προςωπικοφ χϊρου 

      β. Προετοιμαςία ςτρωςίματοσ και κακαριςμοφ τραπεηιοφ 

      γ. Κυκλοφοριακι αγωγι, εκπαίδευςθ για μετακίνθςθ με μζςα μαηικισ μεταφοράσ 

      δ. υμμετοχι ςε κοινοτικζσ εκδθλϊςεισ και ςε πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ 

      ε. Ενθμζρωςθ για τθν επικαιρότθτα μζςω των Μ.Μ.Ε. 

      ςτ. Ατομικι ζκφραςθ μζςω ηωγραφικισ, χοροφ και μουςικισ 

      ε. Ατομικά, μακθςιακά προγράμματα, προςαρμοςμζνα ςτο βακμό ικανότθτασ τθσ 

         κάκε οικότροφου για τθν εκμάκθςθ γραφισ, ανάγνωςθσ και ςτοιχειωδϊν 

 αρικμθτικϊν πράξεων. 

6. Ανταπόκριςθ ςε ςυνκικεσ κινδφνου και αυτοπροςταςία, μζςω ςυμμετοχισ ςε 
προγράμματα ζκτακτθσ ανάγκθσ για περιπτϊςεισ πυρκαγιάσ, ςειςμοφ κ.λπ. 



4.4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΟΙΚΟΣΡΟΦΩΝ 

1.         Ο ςεβαςμόσ τθσ ιδιωτικότθτασ  των οικότροφων, ςτο πλαίςιο πάντοτε τθσ κοινοτικισ 
ηωισ του Οικοτροφείου, αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα και περιλαμβάνει τθ δυνατότθτα 
των οικότροφων να παραμζνουν μόνοι όταν το επικυμοφν, να γίνεται ςεβαςτι θ 
ςεξουαλικότθτά τουσ, να κλειδϊνουν τα ντουλάπια και το δωμάτιό τουσ κακϊσ και το 
μπάνιο τουσ και να ςυναντοφν ιδιαιτζρωσ τα άτομα τα οποία τουσ επιςκζπτονται.Επίςθσ, 
μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςε ιδιωτικι τθλεφωνικι επικοινωνία μζςω ςτακερϊν και 
κινθτϊν τθλεφϊνων και να τθρείται το απόρρθτο τθσ αλλθλογραφίασ τουσ, με βάςθ 
ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ, θ οποίεσ επιςυνάπτονται ωσ  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 και αποτελοφν 
αναπόςπαςτο μζροσ του παρόντοσ εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ. 

2.         Οι οικότροφεσ που διακζτουν ικανότθτα δικαιοπραξίασ, ζχουν  το δικαίωμα 
προςφυγισ ςτο Δικαςτιριο και  το δικαίωμα επαφισ με δικθγόρο ςχετικά με τισ υποκζςεισ 
τουσ. 

3.         Σο ιατρικό απόρρθτο και θ διακριτικότθτα κατά τθ διαχείριςθ των  προςωπικϊν 
πλθροφοριϊν, τθροφνται ςε κάκε περίπτωςθ. Εκτόσ από ειδικζσ περιπτϊςεισ που αφοροφν  
τθ δθμόςια αςφάλεια ι τθν οικειοκελιςυμμετοχι των οικότροφων ςε επιςτθμονικι ζρευνα 
με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των γονζων-κθδεμόνων τουσ, οι πλθροφορίεσ για τθ ςωματικι και 
τθν ψυχικι υγεία των οικότροφων, παραμζνουν εμπιςτευτικζσ. 

4.         Η παραβίαςθ τθσ αρχισ τθσ εμπιςτευτικότθτασ αποτελεί ςοβαρότατο πεικαρχικό 
παράπτωμα για όποιον εργαηόμενο τθ διαπράξει και δφναται να οδθγιςει ςτθν άμεςθ 
διακοπι τθσ ςυνεργαςίασ του, με το Ίδρυμα. 

5.         Οι οικότροφεσ ζχουν το δικαίωμα πρόςβαςθσ, υπό επίβλεψθ αρμοδίου προςωπικοφ, 
ςτισ προςωπικζσ τουσ πλθροφορίεσ που  τθροφνται ςτα αρχεία του Ιδρφματοσ και τθ 
δυνατότθτα ςυμπλιρωςθσ ι /και διόρκωςθσ των προςωπικϊν τουσ φακζλων, βάςει 
κεςμοκετθμζνθσ διαδικαςίασ που υλοποιείται αποκλειςτικά από τθν Επιτροπι χεδιαςμοφ 
/ Επίβλεψθσ Εκπαίδευςθσ / Παρζμβαςθσ του «Ιδρφματοσ για το παιδί «Η Παμμακάριςτοσ» . 

6.         Η διεκδίκθςθ των δικαιωμάτων των οικότροφων, όπωσ αναφζρονται ςτο παρόν 
άρκρο, αφορά και τουσ γονείσ - κθδεμόνεσ ι νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ, ςτθν περίπτωςθ 
που οι ίδιεσ βρίςκονται ςε αδυναμία να το πράξουν. 

4.5. ΑΠΟΣΡΟΠΗ ΒΙΑ-ΚΑΚΟΜΕΣΑΧΕΙΡΙΗ 

1.         Η δθμιουργικι και ευχάριςτθ απαςχόλθςθ, θ φυςικι άςκθςθ των οικότροφων, 
κακϊσ και το πράςινο και ευχάριςτο περιβάλλον του Ιδρφματοσ, ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθν 
ελάττωςθ ι τθν αποφυγι ι αποςόβθςθ των ακατάλλθλων ςυμπεριφορϊν. Λειτουργοφν δε 
ευνοϊκά και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ, δθλαδι τόςο προσ τθν εξωτερικι ςυμπεριφορά όςο 
και τθν εςωτερικι ικανοποίθςθ των οικότροφων. 

2.         το φάκελο κάκε οικότροφου υπάρχουν καταγεγραμμζνα, τόςο το ιςτορικό τθσ 
όποιασ «δφςκολθσ ςυμπεριφοράσ», όςο και οι κρίςιμεσ ςυνκικεσ και καταςτάςεισ, που 
ςυνικωσ τισ προκαλοφν. Επίςθσ, υπάρχουν καταγεγραμμζνοι και οι ςυνικεισ τρόποι 
αντιμετϊπιςθσ τζτοιων καταςτάςεων. 



3.         Είναι, όμωσ, αναμενόμενθ και αυτονόθτθ θ πικανότθτα κάποια οικότροφοσ, να 
εκδθλϊςει ςτιγμιαία «ακατάλλθλθ ι δφςκολθ» ςυμπεριφορά και αυτό είναι ςε γνϊςθ ςε 
όλου του εργαηόμενου προςωπικοφ, δεδομζνθσ τθσ αναπθρίασ των οικότροφων.  

4.         Επίςθσ ζχει εξαρχισ ενθμερωκεί όλο το εργαηόμενο προςωπικό για τισ ανεπίτρεπτεσ 
προςεγγίςεισ ςτθν αντιμετϊπιςθ των «δφςκολων» ςυμπεριφορϊν των οικότροφων, οι 
οποίεσ είναι κακοποιθτικζσ. Μία ενδεικτικι μόνο λίςταπροςεγγίςεων, που κατατάςςονται 
ςτθν κατθγορία τθσ κακοποίθςθσ και είναι απαγορευμζνεσ ςτθν αντιμετϊπιςθ οικότροφου 
με «δφςκολθ ςυμπεριφορά», είναι: 

  Κάθε μορφή ςωματικήσ, φυςικήσ βίασ, π.χ. χτυπιματα με χζρια, πόδια, κεφάλι, 
βίαια ςπρωξίματα, απότομα τραβιγματα, τράβθγμα μαλλιϊν, τςιμπιματα και 
γενικά ό,τι μπορεί να προξενιςει πόνο ι τραυματιςμό, ακόμα και πολφ ςφικτό 
κράτθμα ι λαβι, που μπορεί να προκαλζςει πριξιμο, εξάρκρωςθ ι πόνο. 

 Λεκτική προςβολή, π.χ. λζξεισ ι φράςεισ που γελοιοποιοφν, προςβάλλουν και 
μειϊνουν τθν προςωπικότθτα του άλλου. Δυνατζσ φωνζσ που τρομάηουν ι 
πανικοβάλλουν. 

 Ψυχολογική βία, π.χ. ακατάλλθλθ χριςθ οποιουδιποτε τρόπου ι μζςου, που 
ςυνιςτά εξαναγκαςμό, εκφοβιςμό ι απειλι, ζμμεςα ι άμεςα. 

 Μη λεκτική προςβολή ή βία, π.χ. με χειρονομίεσ ι γκριμάτςεσ, που απειλοφν, 
προςβάλλουν ι μειϊνουν το πρόςωπο του άλλου. 

 τζρηςη τησ ελευθερίασ κινήςεωσ, π.χ. εγκλειςμόσ ι δζςιμο ςε ακατάλλθλουσ 
χϊρουσ και ςυνκικεσ, χωρίσ επίβλεψθ, με ςκοπό τθν τιμωρία. 

 εξουαλική εκμετάλλευςη ι με οποιοδιποτε τρόπο προςζγγιςθ ι ςωματικι 
επαφι, που ςκοπό ζχει τθ ςεξουαλικι διζγερςθ και ικανοποίθςθ. Η βίαιθ, 
ακατάλλθλθ αποτροπι ςεξουαλικισ ζκφραςθσ ενοίκου. 

 τζρηςη φαγητϊν, που δεν βλάπτουν τθν υγεία του ενοίκου, με ςκοπό τθν τιμωρία, 
εκτόσ αν είναι προςωρινι, ενταγμζνθ ςε ςυγκεκριμζνο, εγκεκριμζνο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα. 

 τζρηςη κατάλληλησ ενδυμαςίασ ι επιβολι ακατάλλθλθσ, εκτόσ αν είναι 
ενταγμζνθ ςε εγκεκριμζνο, ςυγκεκριμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και δεν εκκζτει 
ςε κίνδυνο τον ζνοικο. 

 τζρηςη του φυςιολογικοφ φπνου και των κατάλλθλων ςυνκθκϊν για ανάπαυςθ. 
 Εγκατάλειψη και αμζλεια επίβλεψησ ενοίκου ςε ακατάλλθλουσ και επιςφαλείσ 

χϊρουσ και ςυνκικεσ. 
 τζρηςη των ενδεδειγμζνων ή υπερβολική δόςη φαρμάκων, που κζτουν ςε 

κίνδυνο τθ φυςικι και ψυχικι υγεία του ενοίκου. 
  

5.         Εκτόσ των ανωτζρω, απαγορεφεται αυςτηρά να δημιουργοφνται υποομάδεσ μζςω 
προςωπικϊν  ςυμπακειϊν μεταξφ παιδαγωγϊν/εργαηομζνων και  κάποιων οικότροφων. 
Επίςθσ, ςε καμία περίπτωςη οι οικότροφεσ δεν πρζπει γίνονται κοινωνοί προςωπικϊν ή 
εργαςιακϊν θεμάτων των παιδαγωγϊν και απαγορεφεται αυςτηρά να χρηςιμοποιοφνται 
για την εξυπηρζτηςη προςωπικϊν ςυμφερόντων των παιδαγωγϊν. 

6.        Σζλοσ, απαγορεφεται αυςτηρά η παροχή οποιαςδήποτε μορφήσ ςυμβουλευτικήσ 
ςε οικότροφεσ από οποιονδήποτε άλλο πλην των αρμοδίων, οι οποίοι είναι ο 
ψυχίατροσ/παιδοψυχίατροσ, Επιςτθμονικόσ Διευκυντισ του Ιδρφματοσ, ψυχολόγοσ ι άλλο 
μζλοσ του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ του Ιδρφματοσ με αποδεδειγμζνθ κατάρτιςθ ςτθν 
ψυχοκεραπεία και τθ ςυμβουλευτικι ψυχικισ υγείασ. 



4.6. ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΚΡΙΕΩΝ 

1.         Ο ρόλοσ τθσ ομάδασ των παιδαγωγϊν, είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ τόςο ςτθν 
πρόλθψθ και ςτθν αντιμετϊπιςθ των κρίςεων, όςο και ςτθν επεξεργαςία του ςυμβάντοσ 
και του αντίκτυπου που αυτό ζχει ςε όλα  μζλθ τθσ δομισ. 

2.         ε κάκε περίπτωςθ κρίςθσ μζςα ςτο Οικοτροφείο, το προςωπικό βάρδιασ 
επικοινωνεί άμεςα, για λιψθ οδθγιϊν, με τον Ιατρό, Επιςτθμονικό Διευκυντι του 
Ιδρφματοσ για το Παιδί «Η Παμμακάριςτοσ».τθ ςυνζχεια εφαρμόηονται πιςτά όλα όςα 
προβλζπονται από τθ ςχετικι διαδικαςία του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 1 του παρόντοσ εςωτερικοφ 
κανονιςμοφ λειτουργίασ. 

3.     τισ ςπάνιεσ, αλλά εξαιρετικά επικίνδυνεσ καταςτάςεισ όπου οικότροφοσ ςε κρίςθ 
είναι οπλιςμζνθ και απειλείται εξ αυτοφ θ ςωματικι ακεραιότθτα θ δικι τθσ αλλά και 
άλλων ανκρϊπων, ηθτείται θ βοικεια τθσ Αςτυνομίασ. 

5. ΓΟΝΕΙ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕ 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Ή ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΩΠΩΝ 

1.         Οι Γονείσ και Κθδεμόνεσ  ι νόμιμοι εκπρόςωπων των οικότροφων,  ςφμφωνα με τουσ 
ςκοποφσ του Ιδρφματοσ για τθ διατιρθςθ των δεςμϊν τθσ οικογζνειασ με το παιδί, είναι 
υποχρεωμζνοι να παίρνουν το παιδί ςτο ςπίτι τουλάχιςτον για μια διανυκτζρευςθ τθν 
εβδομάδα, θ οποία κα προγραμματίηεται κατόπιν ςυνεννόθςθσ και ςυνεργαςίασ με τθν 
Κοινωνικι Τπθρεςία του Ιδρφματοσ. 

2.         Οι Γονείσ και Κθδεμόνεσ  ι νόμιμοι εκπρόςωπων των οικότροφων μποροφν να 
επιςκεφκοφν τα  παιδιά ςτο Οικοτροφείο, οποιαδιποτε θμζρα τθσ εβδομάδασ, κατόπιν 
ςυνεννόθςθσ και ςυνεργαςίασ με τθν Κοινωνικι Τπθρεςία του Ιδρφματοσ, για τθν καλφτερθ 
και εφρυκμθ λειτουργία του Οικοτροφείου, λόγω των προγραμμάτων και των διαφόρων  
προγραμματιςμζνων εξόδων. 

3.         Οι Γονείσ και Κθδεμόνεσι νόμιμοι εκπρόςωπων των οικότροφων, για οποιαδιποτε 
πλθροφορία, πρόβλθμα ι ενθμζρωςθ για το κακθμερινό πρόγραμμα και τθν εξζλιξθ του 
παιδιοφ τουσ, μποροφν να απευκφνονται ςτθν Κοινωνικι Τπθρεςία του Ιδρφματοσ. 

4.         Οι Γονείσ και Κθδεμόνεσ ι νόμιμοι εκπρόςωπων των οικότροφων, κα καλοφνται ςε 
τακτικζσ ι ζκτατεσ ςυναντιςεισ οι οποίεσ κα προγραμματίηονται πάντα από τθν Κοινωνικι 
Τπθρεςία του Ιδρφματοσςε ςυνεργαςία με το εκπαιδευτικό προςωπικό, για τα ατομικά 
προγράμματα, τθν πρόοδο και τισ ανάγκεσ των παιδιϊν τουσ. Οι τακτικζσ ςυναντιςεισ κα 
πραγματοποιοφνται ανά τρίμθνο, εκτόσ απροόπτου. 

5.         Οι Γονείσ και Κθδεμόνεσ ι νόμιμοι εκπρόςωπων των οικότροφων, για τισ θμζρεσ που 
παίρνουν τα παιδιά τουσ ςτο ςπίτι, κα πρζπει να ενθμερϊνουν το Ίδρυμα για τθν θμζρα και 
ϊρα εξόδου-ειςόδου ι κάκε αλλαγι αυτισ, μζςω ςυμπλιρωςθσ και υπογραφισ 
υπεφκυνων δθλϊςεων ςτθν Κοινωνικι Τπθρεςία του Ιδρφματοσ, τουλάχιςτον 3 θμζρεσ πριν 
τθν επικυμθτι ζξοδο. Χωρίσ τισ ενζργειεσ αυτζσ, καμία οικότροφοσ, δεν μπορεί να εξζλκει 
του Ιδρφματοσ.  



6.         Οι Γονείσ και Κθδεμόνεσ ι νόμιμοι εκπρόςωπων των οικότροφων, εάν ζχουν κάποιο 
πρόβλθμα ι παράπονο μεταχείριςθσ από το προςωπικό του Ιδρφματοσ, μποροφν να 
απευκφνονται ςτθ Διοίκθςθ του Ιδρφματοσ, ςτον Πρόεδρο του Δ.. ι/και ςτο Δ... 

7.         Από τουσ Γονείσ και Κθδεμόνεσ ι νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των οικότροφων, είναι 
απαραίτθτθ θ ςυνεχισ και ενεργι ςυμμετοχι, τόςο ςε κζματα φροντίδασ των παιδιϊν τουσ, 
όςο και ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ςυνζχειασ των προγραμμάτων του Ιδρφματοσ που 
παρακολουκοφν, για τισ θμζρεσ που φιλοξενοφν τα παιδιά τουσ ςτο ςπίτι. 

8.         Οι Γονείσ και Κθδεμόνεσ ι νόμιμοι εκπρόςωπων των οικότροφων, είναι υπεφκυνοι 
για τθ μεταφορά των παιδιϊν τουσ από το Ίδρυμα ςτο ςπίτι και το αντίκετο, ι οτιδιποτε 
άλλο ζχει οργανωκεί από τουσ ίδιουσ. 

9.         Οι Γονείσ και Κθδεμόνεσ ι νόμιμοι εκπρόςωπων των οικότροφων, είναι απαραίτθτο 
να ςυνεργάηονται εγκαίρωσ με τθν Κοινωνικι Τπθρεςία του Ιδρφματοσ, για τθ ςυμμετοχι 
των παιδιϊν τουσ ςε μακροπρόκεςμα προγράμματα, όπωσ καταςκθνωτικά προγράμματα, 
προγράμματα διακοπϊν κ.α.. 

6. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝIΜΟΤOIKOTΡΟΦΕΙΟΤ 

Ότι περιλαμβάνεται ςτον παρόντα Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ του Οικοτροφείου 
του Ιδρφματοσ για το Παιδί «Η Παμμακάριςτοσ», είτε με τθ μορφι άρκρων, είτε με τθ 
μορφι ςυνθμμζνων ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ που αφοροφν ειδικζσ διαδικαςίεσ, ζχει υποχρεωτικό 
χαρακτήρα και αποτελεί περιγραφή καθηκοντολογίου για όλουσ τουσ άμεςα ή ζμμεςα 
εμπλεκόμενουσ. 
 
Επιπλζον των ανωτζρω, όλο το άμεςα ι ζμμεςα εμπλεκόμενο προςωπικό ςτθ λειτουργία 
του Οικοτροφείου, οφείλει να αποτελεί –με την προςεγμζνη και ςοβαρή του εμφάνιςη και 
την κόςμια ςυμπεριφορά του- παράδειγμα προσ μίμθςθ για τισ οικότροφεσ (rolemodel) με 
ςκοπό τθν κοινωνικι τουσ εκπαίδευςθ. 

Όλο το άμεςα ι ζμμεςα εμπλεκόμενο προςωπικό ςτθ λειτουργία του Οικοτροφείου, 
οφείλει να διαβάςει και να τθρεί εφεξισ όλα τα ωσ άνω προβλεπόμενα, είτε με τθ μορφι 
άρκρων, είτε με τθ μορφι ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ. Οποιαδιποτε δε παρζκκλιςθ από αυτά, κα 
αποτελεί διοικθτικι και πεικαρχικι παράβαςθ θ οποία κα επιφζρει πεικαρχικζσ ποινζσ, 
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ του «Ιδρφματοσ για 
το παιδί «Η Παμμακάριςτοσ». 

 


