ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΙΚΟΣΡΟΦΕΙΟΤ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (2)
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΧΡΗΗ ΜΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
(τηλέφωνα, κινητά τηλέφωνα, internet, υπολογιστές, tablets, κλπ.)
ΑΠΟ ΣΙ ΟΙΚΟΣΡΟΦΕ

Η χριςθ όλων των –ωσ άνω- μζςων επικοινωνίασ από τισ οικότροφεσ, εμπίπτει ςτον Εςωτερικό
Κανονιςμό Λειτουργίασ του Οικοτροφείου και διζπεται από τθν ακόλουκθ διαδικαςία:
1. Oι οικότροφεσ μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςε ιδιωτικι τθλεφωνικι επικοινωνία μζςω
ςτακερών και κινθτών τθλεφώνων και να τθρείται το απόρρθτο τθσ αλλθλογραφίασ
τουσ, με πρόςωπα του οικογενειακοφ και κοινωνικοφ περιβάλλοντόσ τουσ, που ζχουν
προθγουμζνωσ αξιολογθκεί από τθν Κοινωνικι Υπθρεςία του Ιδρφματοσ.
2. Για κάκε οικότροφθ, μζςα ςτον ατομικό τθσ φάκελο, πρζπει να υπάρχουν
καταγεγραμμζνα όλα τα πρόςωπα που κα επικοινωνοφν με οποιοδιποτε τρόπο μαηί
τθσ, κατόπιν τθσ ζγκριςθσ τθσ Κοινωνικισ Υπθρεςίασ, κακώσ και τα πλιρθ ςτοιχεία
επικοινωνίασ μαηί τουσ (πλιρεσ ονοματεπώνυμο, τθλζφωνο, κινθτό τθλζφωνο,
διεφκυνςθ κατοικίασ, θλεκτρονικι διεφκυνςθ, κλπ.).
3. Οι τθλεφωνικζσ επικοινωνίεσ των οικότροφων γίνονται από το ςτακερό τθλζφωνο του
γραφείου των παιδαγωγών του Οικοτροφείου, με τθ βοικεια παιδαγωγοφ, θ οποία
αφοφ διαςφαλίςει ότι θ κλιςθ προορίηεται για / προζρχεται από κάποιο από τα άτομα
που ζχουν εγκρικεί να επικοινωνοφν με τθν οικότροφθ, αποςφρρεται από το χώρο, για
να προςτατευτεί θ ιδιωτικότθτα τθσ ςυνομιλίασ.
4. Οι τθλεφωνικζσ ςυνομιλίεσ των οικοτρόφων από το ςτακερό τθλζφωνο του γραφείου
των παιδαγωγών του Οικοτροφείου, δεν πρζπει να ξεπερνοφν τα 10΄, ώςτε να
διαςφαλίηεται θ ομαλι λειτουργία του πλαιςίου.
5. Οι τθλεφωνικζσ επικοινωνίεσ που γίνονται με τα κινθτά τθλζφωνα που ζχουν οι
οικότροφεσ, γίνονται επίςθσ με τθ βοικεια παιδαγωγοφ, θ οποία αφοφ διαςφαλίςει ότι
θ κλιςθ προορίηεται για / προζρχεται από κάποιο από τα άτομα που ζχουν εγκρικεί να
επικοινωνοφν με τθν οικότροφθ, αποςφρρεται από το χώρο, για να προςτατευτεί θ
ιδιωτικότθτα τθσ ςυνομιλίασ.
6. Οποιαδιποτε χριςθ υπολογιςτών ι /και tablets online, δθλαδι ςυνδεδεμζνων ςτο
internet, γίνεται από τισ οικότροφεσ πάντα παρουςία παιδαγωγοφ, θ οποία οφείλει να
αςκεί κακοδιγθςθ, αλλά και ζλεγχο περιεχομζνου, όπου κρίνει απαραίτθτο.
7. Η χριςθ υπολογιςτών ι /και tablets offline, δθλαδι χωρίσ ςφνδεςθ ςτο internet,
μπορεί να γίνεται από τισ οικότροφεσ κατά τθν κρίςθ τουσ, ςτον ελεφκερό τουσ χρόνο.
8. Όλεσ οι τθλεφωνικζσ επικοινωνίεσ των οικότροφων γίνονται εκτόσ ωρών μακθμάτων
και το αργότερο μζχρι τισ 21.00 κάκε θμζρα.
9. Το internet του Οικοτροφείου διακόπτεται κακθμερινά μεταξφ 21.00 και 08.00 τθσ
επόμενθσ θμζρασ.

