
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ» 

Τοποθέηηζη εθελονηή ζτολικού ηροτονόμοσ. 

Η ρνιηθή Δπηηξνπή Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Παηξέσλ ζα πξνβεί 

ζε ηνπνζέηεζε εζεινληή ζρνιηθνχ ηξνρνλφκνπ, ζην Γεκνηηθφ ρνιείν 

Μηληηινγιίνπ (ζρνι. θνηλ. 88Α), 

1. Η πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπ επηιεγφκελνπ εζεινληή ζρνιηθνχ 

ηξνρνλφκνπ ζα αξρίζεη απφ ηελ επφκελε ηεο εκ/αο πνπ ζα ιήμεη ε 

εθπαίδεπζή ηνπ απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία & κέρξη ηελ ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ 

έηνπο. 

2. Κάζε ελδηαθεξφκελνο γηα λα ζπκκεηάζρεη σο ππνςήθηνο γηα επηινγή, 

πξέπεη  λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζην σξάξην θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, λα 

είλαη δεκφηεο Παηξέσλ θαη λα κελ έρεη θαηαδηθαζηεί, νχηε λα δηψθεηαη γηα 

αδίθεκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα. 

3. Οη ψξεο απαζρφιεζεο γηα ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ πεδψλ καζεηψλ 

ηνπ ζρνιείνπ ζα είλαη νη ψξεο πξνζέιεπζεο θαη κεηαθίλεζήο ηνπο πξνο ην 

ζρνιείν θαη νη ψξεο απνρψξεζήο ηνπο απφ ην ζρνιείν, φπσο νξίδεηαη θάζε 

θνξά απφ ην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ. 

4. ηνλ εζεινληή ζρνιηθφ ηξνρνλφκν ζα θαηαβάιιεηαη κεληαία απνδεκίσζε 

γηα έμνδα θίλεζεο, ην πνζφ ησλ 176 επξψ απφ ηε ρνιηθή Δπηηξνπή, ρσξίο 

λα αζθαιίδεηαη ζε θαλέλα αζθαιηζηηθφ θνξέα. Σηο εκέξεο απνπζίαο ή ηηο 

εκέξεο πνπ ην ζρνιείν δελ ιεηηνπξγεί, ζα αθαηξείηαη αλαινγία ηεο 

απνδεκίσζεο. 

5. ΄Δρεη ππνρξέσζε θαηά ηελ ψξα εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ λα 

ρξεζηκνπνηεί θνξεηή πηλαθίδα STOP θαη λα θνξάεη γηιέθν ρξψκαηνο αλνηθηνχ 

θίηξηλνπ, λα αλαγξάθεη ζηελ εκπξφζζηα θαη πίζσ πιεπξά ηηο ιέμεηο αλάκεζα 

ζε δχν παξάιιειεο γξακκέο «ΥΟΛΙΚΟ ΣΡΟΥΟΝΟΜΟ» φπσο απαηηνχλ 

θάζε θνξά νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη ησλ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ.  

Σα κέζα απηά ρνξεγνχληαη απφ ηελ ρνιηθή Δπηηξνπή. 

6. Ο επηιεγφκελνο ζα εθπαηδεπηεί θαηάιιεια, φπσο απαηηεί ν λφκνο. 

7. Γηα ηελ επηινγή ζα ππάξρνπλ θνηλσληθά θξηηήξηα θαη ζα γίλεηαη 

κνξηνδφηεζε, ζχκθσλα κε εθείλα πνπ εθαξκφδνληαη κε ηελ αξηζ. 123ε /05-



10-2017 απφ ηε ρνιηθή Δπηηξνπή .γηα ηελ πξφζιεςε ζρνιηθήο 

θαζαξίζη/ξηαο-ηε κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, επηπιένλ ζα ππνινγίδνληαη 

20μόρια για ενδιαθερόμενο ο οποίος θα είναι γονέας ή κηδεμόνας 

μαθηηή ηοσ ζτολείοσ, ζύμθωνα με ηην αριθ. 182/07-12-2017. 

 8. νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάινπλ απηνπξφζσπα ή κε 

εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν, αίηεζε ζην γξαθείν ηεο Γηεπζχληξηαο ηνπ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ από ηην Δεσηέρα 12-09-2022 έως και ηην Παραζκεσή  16-09-

2022 και από ώρα 9:00 έως 12:00, κε πιήξε ηα ζηνηρεία ηνπ, 

πξνζθνκίδνληαο ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά. 

 Φσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

 Πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο απφ Γήκν ή Κ.Δ.Π. απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ν αξηζκφο ησλ ηέθλσλ ηνπ/ηεο 

ελδηαθεξφκελνπ/-κελεο πνπ βξίζθνληαη ζηε δσή ή εάλ είλαη 

κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα. 

 Δθθαζαξηζηηθφ Δθνξίαο ηειεπηαίνπ έηνπο. 

 Τπεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία λα δειψλεηαη:  

α) ε θπζηθή θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ &  

β) φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί θαη φηη δελ δηψθνληαη γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ππαιιειηθνχ Κψδηθα. 

 Βεβαίσζε ρξφλνπ αλεξγίαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ ελδηαθεξφκελνπ/εο θαη 

ζπδχγνπ. 

 Γηα ηέθλν ή ζχδπγν κε αλαπεξία άλσ 67%, Απφθαζε πξνζδηνξηζκνχ 

πνζνζηνχ αλαπεξίαο απφ ΚΔ.Π.Α. ή Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

αξκφδηνπ Γεκφζηνπ Φνξέα. 

 Βεβαίσζε απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα ζπδχγνπ φηη ιακβάλεη ζχληαμε 

αλαπεξίαο (εάλ ν/ε ζχδπγνο είλαη ΑκεΑ άλσ 67% θαη ιακβάλεη κφλν 

ζχληαμε αλαπεξίαο)  

 ε πεξίπησζε κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο πνπ ν γνλέαο είλαη ζε 

δηάζηαζε κε ηνλ/ηελ ζχδπγν ή ππάξρεη απφθαζε δηαδπγίνπ, αληίγξαθν 

απφθαζεο αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ γηα επηκέιεηα ησλ ηέθλσλ. 

 Βεβαίσζε  κφληκεο θαηνηθίαο. 

 Βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ έλα ν ελδηαθεξφκελνο είλαη 

γνλέαο ή θεδεκφλαο καζεηή ηνπ ζρνιείνπ. 



9. Η αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ ζα γίλεη 

απφ ηξηκειή επηηξνπή, απνηεινχκελε απφ ηελ Γηεπζχληξηα ηνπ ρνιείνπ ε 

νπνία ζα πξνεδξεχεη, εθπξφζσπν ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη εθπξφζσπν 

ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. Πξση. Φ. 11. 

1/564/Γ1/598/25-6-1999 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο εθφζνλ ππάξρεη γνλέαο ή θεδεκφλαο κεηαμχ 

ησλ ηζνβαζκνχλησλ, ζα επηιέγεηαη ν γνλέαο, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα 

δηελεξγεζεί θιήξσζε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο 

παξνπζία ησλ ηζνβαζκνχλησλ, νη νπνίνη ζα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ εκεξνκελία 

θαη ψξα πνπ ζα νξηζηεί ε θιήξσζε. 

10. Σν απνηέιεζκα ζα επηθπξσζεί απφ ηε ρνιηθή Δπηηξνπή κε απφθαζή 

ηεο, αληίγξαθν ηεο νπνίαο ζα δηαβηβαζηεί ζην ζρνιείν. 

11. Η παξνχζα ζα αλαξηεζεί ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο 

ρνιηθήο Δπηηξνπήο. 

«Περιζζόηερες πληροθορίες θα παρέτονηαι από ηην Διεσθύνηρια 

ηοσ Δημοηικού  Στολείοσ Μινηιλογλίοσ, ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 16, ηηλ. 

2610520596  και από ηο γραθείο Α/θμιας Στολικής Επιηροπής Δήμοσ 

Παηρέων, Πλ. Γεωργίοσ Α΄, Αρ.17,  Μέγαρο Λόγοσ & Τέτνης, 4ος όροθος, 

ηηλ.2610 224.548».     

 

 


