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       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 

     ΕΝΙΑΙΑ  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Απόσπασμα Πρακτικού 

  

Της  5ης συνεδρίασης  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  “Ενιαία Σχολική Επιτροπή  

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας” την 28η Ιουνίου 2021 

 

Σήμερα, 28-06-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς (ΠΝΠ 

ΦΕΚ55/11-3-2020) μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, κου Λουρή Αντωνίου, η πέμπτη 

συνεδρίαση, της “Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας”, τα μέλη 

της οποίας ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 182/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Επιβεβαιώνεται η ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή των μελών, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών 

δήλωσαν τη συμμετοχή τους 8 μέλη και συγκεκριμένα: 

 

Συμμετέχοντες Μη Συμμετέχοντες 

Αντώνιος Λουρής                                                    Δήμητρα Κορασίδη 

Κωνσταντίνος Δεμένεγας  

Μαρία Πατηνιώτη  

Σώζα Μουζάκη  

Χριστίνα Βαρθολομαίου  

Αικατερίνη Παλάσκα  

Διονυσία Βλάχου  

Μαριαλένα Ράπτη  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο συντονισμός της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων για την συγγραφή του συνοπτικού 

πρακτικού έγινε από τον Πρόεδρο κ. Λουρή Αντώνιο. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 19/2021 

 

ΑΔΑ: 6Ζ1ΚΟΕΞΚ-7Β4
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Θέμα 5ο: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) εθελοντή σχολικού 

τροχονόμου στο Δημοτικό Σχολείο Ιουλίδας. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πέμπτο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τα εξής: 
Κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη σχολικού τροχονόμου για το Δημοτικό Σχολείο Ιουλίδας για την 
ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών, καθ’ ότι είναι επικίνδυνη η πρόσβαση των 
μαθητών στο σχολείο.  

Καλώ λοιπόν το Δ.Σ. να αποφασίσει για την πρόσληψη εθελοντή σχολικού τροχονόμου για το 
Δημοτικό Σχολείο Ιουλίδας, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:  

 

Α) Την πρόσληψη Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου για την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 

2021 έως την λήξη του σχολικού έτους τον Ιούνιο του 2022 για Δημοτικό Σχολείο Ιουλίδας του 

Δήμου Κέας 

Β) Την συγκρότηση επιτροπής επιλογής εθελοντών σχολικών τροχονόμων από τους: 

1.κ. Λουρή Αντώνιο   - Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Αναπληρούμενο από την κ. Πατηνιώτη 

Μαρία  Αντιπρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής 

2.κ. Βαρθολομαίου Χριστίνα - Μέλος Δ.Σ και Δ/ντρια  του Δημοτικού Σχολείου Ιουλίδας Κέας, 

αναπληρούμενη από την κα Βλάχου Διονυσία μέλος Δ.Σ και Δ/ντρια του Δημοτικού Σχολείου 

Κορησσίας.  

3.κ. Ράπτη Μαριαλένα  - Μέλος Δ.Σ και  Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού 

Σχολείου Κορησσίας , αναπληρούμενη από την κ. Μουζάκη Σώζα- μέλος Δ.Σ.  

 

Στο αποτέλεσμα της επιλογής θα προβλέπεται και σειρά επιλαχόντων, για την περίπτωση 

παραίτησης - αδυναμίας κάποιου. 

 

Το τελικό αποτέλεσμα θα επικυρωθεί με απόφαση του Δ.Σ 

Γ) Την έγκριση του σχεδίου προκήρυξης ως εξής: 

 

Την πλήρωση της θέσης Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου, για το Δημοτικό Σχολείο Ιουλίδας  του 

Δήμου Κέας:  

1. Η πρόσληψη θα γίνει από 01/09/2021 έως την λήξη του σχολικού έτους τον Ιούνιο του 2022. 

2. Στην θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε άτομο ανεξάρτητα από αν εργάζεται ή όχι αρκεί να 

μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του και 

Α) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

Β) Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους. 
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Γ) Το ετήσιο συνολικό τους εισόδημα να μην υπερβαίνει το 50% του συνολικού 

ετήσιου εισοδήματος του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό καθορίζεται από την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

Δ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή να έχουν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με το άρθ. 4 του Ν. 

3528/2007 

Ε) Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας στην περιφέρεια της οποίας εδρεύει 

η Σχολική Μονάδα. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος/α θα επιλεγεί υποψήφιος/α που είναι 

μόνιμος κάτοικος του Δήμου Κέας. 

ΣΤ) Να είναι γονέας μαθητή ή μαθήτριας που φοιτά στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. 

Σε περίπτωση που δεν βρεθεί, θα επιλεγεί υποψήφιος που δεν πληροί το συγκεκριμένο κριτήριο. 

Ζ) Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα 

αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. 

3. Οι ώρες απασχόλησης είναι: 

— Από τις 07:45 π.μ. μέχρι τις 08:20 π.μ. 

— Από τις 12:15 μ.μ μέχρι τις 12:35μ.μ και από τις 13:10 μ.μ μέχρι τις 13:30 μ.μ. 

Οι ώρες αυτές που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το 

σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του 

σχολείου. 

4. Στον εθελοντή σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική Επιτροπή μηνιαία 

αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του. 

5. Ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα. 

6. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα 

«STOP» και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην 

εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία 

γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ». Το γιλέκο 

και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο. 

7. Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη γραμματεία της 

Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Κέας  από την Δευτέρα 05/07/2021 έως την 

Τρίτη 20/07/2021  προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 

1.Αίτηση 

2.Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας 

3.Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ έτους 2020. Σε 

περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της 

αρμόδιας ΔΟΥ. 

4.Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας. 

5.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

6.Βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας από την οποία να προκύπτει ότι ένα 

τουλάχιστον τέκνο φοιτά στο σχολείο 

Γ) Κριτήρια επιλογής ορίζονται: 

Κάτοικοι Δημοτικής Ενότητας Ιουλίδας Κέας  ...................................... μόρια 5 

Οι άνεργοι γονείς μαθητών σχολείων .................................................... μόρια 25 

Πολύτεκνοι τρίτεκνοι μονογονεϊκές οικογένειες .................................... μόρια 10 
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Εισόδημα 2020 έως 5.000,00 € ..........................................................  μόρια 10 

 

Η παρούσα ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος να αναρτηθεί σε ευκρινές 

σημείο του αντίστοιχου Σχολείου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον χώρο 

του Δημαρχείου. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Την πρόσληψη Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου για την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 

2021 έως την λήξη του σχολικού έτους τον Ιούνιο του 2022 για Δημοτικό Σχολείο Ιουλίδας του 

Δήμου Κέας 

Β) Συγκροτεί επιτροπή επιλογής εθελοντών σχολικών τροχονόμων από τους: 

1.κ. Λουρή Αντώνιο   - Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Αναπληρούμενο από την κ. Πατηνιώτη 

Μαρία  Αντιπρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής 

2.κ. Βαρθολομαίου Χριστίνα - Μέλος Δ.Σ και Δ/ντρια  του Δημοτικού Σχολείου Ιουλίδας Κέας, 

αναπληρούμενη από την κα Βλάχου Διονυσία μέλος Δ.Σ και Δ/ντρια του Δημοτικού Σχολείου 

Κορησσίας.  

3.κ. Ράπτη Μαριαλένα  - Μέλος Δ.Σ και  Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού 

Σχολείου Κορησσίας , αναπληρούμενη από την κ. Μουζάκη Σώζα- μέλος Δ.Σ.  

 

Στο αποτέλεσμα της επιλογής θα προβλέπεται και σειρά επιλαχόντων, για την περίπτωση 

παραίτησης - αδυναμίας κάποιου. 

 

Το τελικό αποτέλεσμα θα επικυρωθεί με απόφαση του Δ.Σ 

Γ) Εγκρίνει το σχέδιο προκήρυξης ως εξής: 

Προκηρύσσει: 

Την πλήρωση της θέσης Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου, για το Δημοτικό Σχολείο Ιουλίδας  του 

Δήμου Κέας:  

1.Η πρόσληψη θα γίνει από 01/09/2021 έως την λήξη του σχολικού έτους τον Ιούνιο του 2022. 

2.Στην θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε άτομο ανεξάρτητα από αν εργάζεται ή όχι αρκεί να 
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μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του και 

Α) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

Β) Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους. 

Γ) Το ετήσιο συνολικό τους εισόδημα να μην υπερβαίνει το 50% του συνολικού 

ετήσιου εισοδήματος του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό καθορίζεται από την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

Δ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή να έχουν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με το άρθ. 4 του Ν. 

3528/2007 

Ε) Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας στην περιφέρεια της οποίας εδρεύει 

η Σχολική Μονάδα. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος/α θα επιλεγεί υποψήφιος/α που είναι 

μόνιμος κάτοικος του Δήμου Κέας. 

ΣΤ) Να είναι γονέας μαθητή ή μαθήτριας που φοιτά στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. 

Σε περίπτωση που δεν βρεθεί, θα επιλεγεί υποψήφιος που δεν πληροί το συγκεκριμένο κριτήριο. 

Ζ) Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα 

αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. 

3.Οι ώρες απασχόλησης είναι: 

— Από τις 07:45 π.μ. μέχρι τις 08:20 π.μ. 

— Από τις 12:15 μ.μ μέχρι τις 12:35μ.μ και από τις 13:10 μ.μ μέχρι τις 13:30 μ.μ. 

Οι ώρες αυτές που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το 

σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του 

σχολείου. 

4.Στον εθελοντή σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική Επιτροπή μηνιαία 

αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του. 

5.Ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα. 

6.Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα 

«STOP» και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην 

εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία 

γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ». Το γιλέκο 

και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο. 

7.Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη γραμματεία της 

Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Κέας  από την Δευτέρα 05/07/2021 έως την 

Τρίτη 20/07/2021  προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1.Αίτηση 

2.Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας 

3.Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ έτους 2020. Σε 

περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της 

αρμόδιας ΔΟΥ. 

4.Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας. 

5.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

6.Βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας από την οποία να προκύπτει ότι ένα 

τουλάχιστον τέκνο φοιτά στο σχολείο 

Γ) Κριτήρια επιλογής ορίζονται: 

Κάτοικοι Δημοτικής Ενότητας Ιουλίδας Κέας  ...................................... μόρια 5 
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Οι άνεργοι γονείς μαθητών σχολείων .................................................... μόρια 25 

Πολύτεκνοι τρίτεκνοι μονογονεϊκές οικογένειες .................................... μόρια 10 

Εισόδημα 2020 έως 5.000,00 € ..........................................................  μόρια 10 

 

Η παρούσα ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος να αναρτηθεί σε ευκρινές 

σημείο του αντίστοιχου Σχολείου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον χώρο 

του Δημαρχείου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 19/2021. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                        ΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
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