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ΑΡΘΡΟ 1. [ΚΟΠΟ] 

 

1.Σν Κνηλσληθφ Φξνληηζηήξην Δήκνπ Αγίνπ Δεκεηξίνπ (ζην εμήο ΚΦΑΔ) 

απνηειεί θνηλσληθή δνκή ηνπ Δήκνπκε ζθνπφ ηελ παξνρή αθηινθεξδψο 

πξφζζεηεο δηδαθηηθήο ζηήξημεο ζε καζεηέο εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ησλ 

ηξηψλ ηάμεσλ ηνπ Γεληθνχ Εληαίνπ Λπθείνπ θαη βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο 

εζεινληηθήο πξνζθνξάο εθπαηδεπηηθψλ.  

2.Δχλαηαη λα παξάζρεη επίζεο αθηινθεξδψο καζήκαηα θαηά πξνηεξαηφηεηα 

ζε : α) Απνθνίηνπο ππνςεθίνπο Παλειιελίσλ Εμεηάζεσλ Γεληθνχ Εληαίνπ 

Λπθείνπ θαη β) ζε καζεηέο ή απνθνίηνπο , ππνςήθηνπο  Παλειιελίσλ 

εμεηάζεσλ  Σερληθνχ Λπθείνπ (φρη ζε εξγαζηεξηαθφ επίπεδν),εθφζνλ θαη 

κφλνλ ην επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο φπσο επάξθεηα εζεινληψλ θαζεγεηψλ, 

εζεινληψλ δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, αηζνπζψλ θαη σξψλ δηδαζθαιίαο. 

3.Δχλαηαη αθφκε λα ιεηηνπξγεί, εθφζνλ ην επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο , ζεξηλά 

ηκήκαηα πξνεηνηκαζίαο καζεηψλ ηξίηεο Λπθείνπ, ππνςεθίσλ γηα ηηο 

Παλειιήληεο Εμεηάζεηο, ζε πξσηλφ ή απνγεπκαηηλφ σξάξην. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. [ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ] 

 

1.Σν ΚΦΑΔ ζηεγάδεηαη ζε ζρνιηθφ θηήξην ηνπ Δήκνπ Αγίνπ Δεκεηξίνπ – θαηά 

πξνηίκεζε Λπθείνπ - , ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο. 

Δχλαηαη λα ιεηηνπξγεί θαη αββαηνθχξηαθα γηα ηελ θάιπςε θαη ζπκπιήξσζε 

σξψλ δηδαζθαιίαο θαη γηα ηε δηεμαγσγή εμεηάζεσλ πξνζνκνίσζεο.  

2.Η ρεηκεξηλή ζρνιηθή ρξνληά ηνπ ΚΦΑΔ μεθηλά ην κήλα επηέκβξην θαη ιήγεη 

ην κήλα Ινχλην θαη ε ζεξηλή πεξίνδνο θαιχπηεη ηνπο κήλεο Ινχλην θαη Ινχιην. 

3.Η δηδαθηηθή ψξα έρεη δηάξθεηα πελήληα (50)  ιεπηψλ ηεο ψξαο κε δηάιεηκκα 

δέθα (10) ιεπηψλ ηεο ψξαο αλάκεζα ζε δχν δηδαθηηθέο ψξεο. Εμαίξεζε 

απνηειεί  δηάξθεηα καζήκαηνο ελελήληα (90) ιεπηψλ ηεο ψξαο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε αλαγθψλ θαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαζεκεξηλνχ 

ελδεηθηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

4.Η θάιπςε αλαγθψλ ησλ ηάμεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ καζήκαηνο 

θάζε ζρνιηθνχ έηνπο εμαξηάηαη απφιπηα απφ ηνλ αξηζκφ εζεινληψλ 

δηδαζθφλησλ , ησλ αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ ηνπο, αιιά θαη ηεο δηαζεζηκφηεηάο 

ηνπο.  

5.  ε θάζε ηκήκα καζήκαηνο ζπκκεηέρνπλ έσο δεθαπέληε (15) καζεηέοθαη 

καζήηξηεο ην κέγηζην. 

6. Καηά ηηο αθφινπζεο εκεξνκελίεο ζχκθσλα θαη κε ην ζρνιηθφ πξφγξακκα ηα 

καζήκαηα ηνπ ΚΦΑΔ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη: 

- ηελ 26ελ Οθησβξίνπ (ενξηή ηνπ Μεγαινκάξηπξνο Αγίνπ Δεκεηξίνπ, 

πνιηνχρνπ θαη πξνζηάηνπ ηνπ Δήκνπ καο) 

- ηελ 28ελ Οθησβξίνπ (εζληθή ενξηή) 
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- ηελ 17ελ Ννεκβξίνπ ( εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ) 

- απφ 24 Δεθεκβξίνπ κέρξη θαη  2 Ιαλνπαξίνπ  (δηαθνπέο Υξηζηνπγέλλσλ)  

- ηελ 6ελ Ιαλνπαξίνπ (ενξηή ησλ Θενθαλείσλ) 

- ηελ 30ελ Ιαλνπαξίνπ (ενξηή ησλ Σξηψλ Ιεξαξρψλ) 

- ηελ Καζαξά Δεπηέξα 

- ηελ 25ελ Μαξηίνπ ( εζληθή ενξηή) 

- απφ ΜεγάιεΠέκπηε κέρξη θαη ηελ Σξίηε ηεο Δηαθαηλεζίκνπ (ενξηέο 

Πάζρα) 

- ηελ 1ελ Μαΐνπ   

- ηελ ενξηή ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο 

- απφ ην ηέινο ησλ εμεηάζεσλ έσο ηελ έλαξμε ηνπ λένπ δηδαθηηθνχ έηνπο 

( ζεξηλέο δηαθνπέο) . 

 

ΑΡΘΡΟ 3. [ΓΗΟΗΚΖΖ] 

 

1.Σν ΚΦΑΔ δηνηθείηαη απφ Αληηδήκαξρν ή  Εληεηαικέλν Δεκνηηθφ χκβνπιν 

(ζην εμήο ν Επηθεθαιήο) ν νπνίνο νξίδεηαη κε απφθαζε Δεκάξρνπ. 

2.Ο Επηθεθαιήο έρεη ηε γεληθή θαη εηδηθή  επνπηεία γηα ην ζπληνληζκφ, ηε 

ιεηηνπξγία  θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ΚΦΑΔ.  

Εηδηθφηεξα: 

1. Απνθαζίδεη ηε δεκηνπξγία Σνκέσλ Οξγάλσζεο θαη Δηδαθηηθνχ Έξγνπ , 

νξίδεη ηνπο πληνληζηέο θαη Αλαπιεξσηέο πληνληζηέοαλαζέηνληάο 

ηνπο ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο  πξνο ζπλεπηθνπξία ηνπ,ζπγθξνηεί ην 

πληνληζηηθφ πκβνχιην ηνπ ΚΦΑΔ θαη νξίδεη ηνπο Τπεπζχλνπο 

Μαζεκάησλ. 

2. Εηζεγείηαη ζην Δ θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ Εζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ 

Λεηηνπξγίαο ηνπ ΚΦΑΔ. 

3. Επνπηεχεη ηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΦΑΔ θαη επηιχεη θάζε δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ 

εξκελεία ή ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ 

Λεηηνπξγίαο, πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ. 

4. Παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΦΑΔ θαη ηξνπνπνηεί ηα έληππα- 

εξγαιεία γηα ηε δνκή.  

5. Ελεκεξψλεη ην θνηλφ κε ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ΚΦΑΔ ζηνλ ηνπηθφ έληππν ηχπν, ζηνλ ειεθηξνληθφ ηχπν, ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ θαη ζε άιιν πξφζθνξν κέζν πάληνηε ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Σχπνπ θαη Επηθνηλσλίαο ηνπ Δήκνπ Αγίνπ 

Δεκεηξίνπ. 

6. Είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αιιεινγξαθία κε 

αξκφδηνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο ζπλαθείο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ΚΦΑΔ. 
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7. Εμνπζηνδνηείηαη λα ππνγξάθεη ζρεηηθέο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο κεηά απφ 

αηηήζεηο ησλ εζεινληψλ θαη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ζπνπδψλ κεηά απφ 

αηηήζεηο καζεηψλ. 

8. Καζνξίδεη ηελ εκέξα έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ εγγξαθψλ , θαζψο θαη ηελ 

παξάηαζε απηψλ, ηελ εκέξα έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ καζεκάησλ θαη 

έρεη ηε δπλαηφηεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, λα πξνβεί ζε 

νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ησλ αξγηψλ ηνπ ΚΦΑΔ. 

9. Καζνξίδεη θαη νξγαλψλεη επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο εζεινληέο 

γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΦΑΔ. 

10. Καιεί ηνπο γνλείο ζε ζπγθεληξψζεηο  γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά 

κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο δνκήο θαη ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ απφ ηνπο 

αξκφδηνπο θαζεγεηέο. 

11. Δηνξγαλψλεη ηηο ζπλαληήζεηο ησλ εζεινληψλ γηα ηα ηξέρνληα ζέκαηα 

ηνπ θξνληηζηεξίνπ. 

12. Τπνδέρεηαη ηνπο θαηλνχξηνπο εζεινληέο θαη ηνπο ελεκεξψλεη γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θξνληηζηεξίνπ. 

13. Δχλαηαη λα αλαθαιέζεη ηνλ δηνξηζκφ πληνληζηή/ηξηαο,  

Αλαπιεξσηή/ηξηαο πληνληζηή/ηξηαο, κέινπο ηνπ πληνληζηηθνχ  

πκβνπιίνπ θαη Τπεχζπλνπ/Τπεχζπλεο καζεκάησλ. 

14. Είλαη ππεχζπλνο γηα ην αξρείν ηνπ ΚΦΑΔ. 

15. Επνπηεχεη ηνπο Σνκείο ηνπ ΚΦΑΔ θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο Γξακκαηείαο 

ηνπ ΚΦΑΔ. 

16. Πξνεδξεχεη ηνπ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΚΦΑΔ. 

17. Δχλαηαη λα εηζέξρεηαη απξνεηδνπνίεηα ζηηο ηάμεηο δηδαζθαιίαο γηα λα 

παξαθνινπζεί ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα ή λα εμνπζηνδνηεί ηνπο 

πληνληζηέο ή Αλαπιεξσηέο πληνληζηέο αληηζηνίρσο. 

18. Δηεπζεηεί κε γλψκνλα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

ΚΦΑΔ, νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα, πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνθχςεη. 

 

3.Α) Οη πληνληζηέο/ηξηεο , νη Αλαπιεξσηέο/ηξηεο πληνληζηέο/ηξηεο Σνκέσλ 

Οξγάλσζεο θαη Δηδαθηηθνχ έξγνπ , ηα Μέιε ηνπ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαζψο θαη νη Τπεχζπλνη/εο καζεκάησλ ιακβάλνπλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

απφ ηνλ Επηθεθαιήο, ηνλ ελεκεξψλνπλ γηα θάζε ζέκα ηνπ ΚΦΑΔ θαη 

αλαθέξνληαη ζε απηφλ. 

Β) Σν πληνληζηηθφ πκβνχιην ηνπ ΚΦΑΔ απνηειείηαη απφ ηνλ Επηθεθαιήο, 

ηνπο/ηηο πληνληζηέο/ηξηεο, ηνπο/ηηο Αλαπιεξσηέο/ηξηεο 

πληνληζηέο/ηξηεοθαζψο θαη ηα νξηζζείζα Μέιε ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 

άξζξνπ 3 παξάγξαθνο 2. πγθαιείηαη απφ ηνλ Επηθεθαιήο ή εθφζνλ ην 

δεηήζνπλ ηα 2/3 ησλ κειψλ ηνπ. πλεδξηάδεη ζε απαξηία (ην ήκηζπ ησλ κειψλ 

θαη έλα κέινο) θαη ηεξνχληαη πξαθηηθά.  

Είλαη αξκφδην: 

1. Να  επηιέγεη ηνπο εζεινληέο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα δηδάμνπλ ζχκθσλα 

κε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπο θαη ηηο αλάγθεο ησλ ηκεκάησλ πνπ ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζην ΚΦΑΔ . 
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2. Να αλαζέηεη ζηνπο εζεινληέο δηδάζθνληεο ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ 

θαη λα ηνπο θαηαλέκεη ζε ηάμεηο θαη ηκήκαηα. 

3. Να αλαζέηεη ζηνπο εζεινληέο δηνηθεηηθήο ππνζηεξίμεσο ζπγθεθξηκέλε 

ελφηεηα γξακκαηεηαθνχ ή δηνηθεηηθνχ έξγνπ. 

4. Να θαηαξηίδεη ην πξφγξακκα καζεκάησλ ηνπ ΚΦΑΔ. 

5. Να απνθαζίδεη γηα ηε ζχλζεζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ ΚΦΑΔ.  

6. Να θαζνξίδεη ηηο εκεξνκελίεο ησλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ. 

7. Να απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή καζεηψλ θαηφπηλ αηηηνιφγεζήο ηνπ. 

8. Να ιχεη ηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο εζεινληέο θαηφπηλ αηηηνιφγεζήο ηνπ. 

4.ην ΚΦΑΔ ιεηηνπξγεί Γξακκαηεία,ε νπνία ππνζηεξίδεηαη θαη κε ηελ 

αθηινθεξδή πξνζθνξά εζεινληψλ,θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ Επηθεθαιήο ή 

απφ ηνλ νξηζζέληα απφ απηφλ πληνληζηή.  

Η Γξακκαηεία είλαη αξκφδηα γηα: 

1. Σελ ππνδνρή ησλ αηηήζεσλ εγγξαθήο καζεηψλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

γνλέσλ, θεδεκφλσλ θαη ελήιηθσλ καζεηψλ θαη ηελ επζχλε 

πξσηνθφιιεζεο ηνπο ζην  πξσηφθνιιν ηνπ ΚΦΑΔ. 

2. Σελ ππνδνρή ησλ αηηήζεσλ ησλ εζεινληψλ δηδαζθφλησλ θαη ησλ 

εζεινληψλ δηνηθεηηθήο ππνζηεξίμεσο θαη ηελ επζχλε πξσηνθφιιεζήο 

ηνπο ζην  πξσηφθνιιν ηνπ ΚΦΑΔ.  

3. Σελ δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ησλ ηκεκάησλ φπσο, 

θσηνηππίεο, ηειεθσληθή ελεκέξσζε γνλέσλ ζε πεξίπησζε απνπζηψλ, 

ηήξεζε απνπζηνινγίσλ , πξνεηνηκαζία απαξαίηεησλ ζεκεηψζεσλ. 

4. Οπνηνδήπνηε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ γξακκαηεηαθή θαη δηνηθεηηθή 

ππνζηήξημε ηνπ ΚΦΑΔ.  

5. Οη Τπεχζπλνη/Τπεχζπλεο Μαζεκάησλ νξίδνληαη απφ ηνλ Επηθεθαιήο κε 

αξκνδηφηεηα ηελ νξγάλσζε ηνπ αλαηηζέκελνπ καζήκαηνο ή ησλ αλαηηζέκελσλ 

καζεκάησλ φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, ηελ νξγάλσζε ηεο χιεο θαη 

ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. [ ΔΓΓΡΑΦΔ ΜΑΘΖΣΩΝ & ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ] 

 

1.Οη εγγξαθέο δηελεξγνχληαη ην κήλα επηέκβξην γηα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη 

ηνπ κήλεο Απξίιην ή Μάην γηα ηε ζεξηλή πεξίνδν ζε ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο θαη 

ψξεο,έπεηηα απφ ζρεηηθή αλαθνίλσζε. Η εγγξαθή ησλ αλήιηθσλ καζεηψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κφλνλ απφ ηνλ γνλέα ή θεδεκφλα ηνπο. 

2.Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο έρνπλ σο εμήο: 

Α. αίηεζε εγγξαθήο κε ηα ζηνηρεία ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο θαη ηνπ γνλέα 

ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ γνλέα ή ηνλ θεδεκφλα (δηαηίζεηαη ζην ΚΦΑΔ θαη 

αλαξηάηαη ειεθηξνληθά). 

Β.θσηναληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο Δ.Ο.Τ. ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο 

ηνπ γνλέα ή θεδεκφλα ή ηνπ απφθνηηνπ ελήιηθνπ/εο καζεηή/ηξηαο. 
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Γ. θσηναληίγξαθν ινγαξηαζκνχ ΔΕΚΟ ή βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο γνλέα ή 

θεδεκφλα ή απφθνηηνπ ελήιηθνπ/εο καζεηή/ηξηαο. 

Γ. θσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο γνλέα ή θεδεκφλα. 

Δ. θσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο καζεηή/ηξηαο. 

Σ.πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (γηα Δεκφηεο 

ιακβάλεηαη απεπζείαο απφ ηελ Τπεξεζία). 

Ε.1. Σειεπηαίνο έιεγρνο ζπνπδψλ ηνπ ζρνιείνπ πξηλ ηελ εγγξαθή. 

   2. Γηα απφθνηηνπο : θσηναληίγξαθν απνιπηεξίνπ Λπθείνπ. 

Ζ.Γηα αιινδαπνχο: θσηναληίγξαθν δηαβαηεξίνπ θαη άδεηαο παξακνλήο ζε 

ηζρχ γνλέα ή θεδεκφλα θαη καζεηή/ηξηαο. 

Θ. Γηα άλεξγνπο: βεβαίσζε αλεξγίαο απφ ηνλ ΟΑΕΔ . 

Η.Αλ ππάξρεη άηνκν ΑΜΕΑ ζηελ νηθνγέλεηα, θσηναληίγξαθν βεβαίσζεο 

αλαπεξίαο καζεηή, γνλέα ή θεδεκφλα  

ΗΑ.Αλ ππάξρεη θσηναληίγξαθν ηεο πξψηεο ζειίδαο βηβιηαξίνπ απνξίαο. 

3.Οη καζεηέο/ηξηεο θαη νη απφθνηηνη/εο Γεληθνχ Εληαίνπ Λπθείνπ εηζέξρνληαη  

ζην ΚΦΑΔ κε κνξηνδφηεζε εθφζνλ έρνπλ πξνζθνκίζεη εκπξφζεζκα ηα 

δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ πνπ 

δχλαηαη εηεζίσο λα θηινμελήζεη ην ΚΦΑΔ, ηα θξηηήξηα κνξηνδφηεζεο θαζψο 

θαη ε επηηξνπήκνξηνδφηεζεο απνθαζίδνληαη απφ ην Δ κεηά απφ εηζήγεζε 

ηνπ Επηθεθαιήο.  Η επηηξνπή είλαη ηξηκειήο θη απνηειείηαη απφ ηνλ 

Επηθεθαιήο σο Πξφεδξν, έλα δεκνηηθφ ζχκβνπιν ηεο πιεηνςεθνχζαο 

δεκνηηθήο παξάηαμεο θαη έλα ζχκβνπινο ηεο κεηνςεθίαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 5. [ΑΗΣΖΔΗ ΔΘΔΛΟΝΣΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ] 

 

1.Εζεινληέο δηδάζθνληεο δχλαληαη λα είλαη α) απφθνηηνη Ειιεληθψλ ή Ξέλσλ 

Αλψηαησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Ιδξπκάησλ ή Αλψηεξσλ Σερληθψλ 

Επαγγεικαηηθψλ Ιδξπκάησλ ή Σερληθψλ Επαγγεικαηηθψλ Ιδξπκάησλ, β) 

ηειεηφθνηηνη Ειιεληθψλ ή Ξέλσλ Αλψηαησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Ιδξπκάησλ θαη 

γ) θνηηεηέο Ειιεληθψλ ή Ξέλσλ Αλψηαησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Ιδξπκάησλ πνπ 

έρνπλ ζπκπιεξψζεη  ηνπιάρηζηνλ δχν έηε θνίηεζεο ζχκθσλα κε ην ελδεηθηηθφ 

πξφγξακκα ησλ Ιδξπκάησλ πνπ ζπνπδάδνπλ. 

2. Οη αηηνχληεο/αηηνχζεο νθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ ηα εμήο θάησζη 

δηθαηνινγεηηθά: 

Α.αίηεζε- δήισζε ζπκκεηνρήο ζην ΚΦΑΔ κε ηελ νπνία δειψλνπλ φηη ζα 

παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο αθηινθεξδψο θαη εζεινληηθψο ( ζα δηαηίζεηαη ζην 

ΚΦΑΔ θαη ζα αλαξηάηαη ειεθηξνληθά). 

Β. αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 

Γ. θσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

Γ.Γηα αιινδαπνχο : θσηναληίγξαθν δηαβαηεξίνπ θαη άδεηαο παξακνλήο ζε 

ηζρχ. 
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Δ. απιφ θσηναληίγξαθν πηπρίνπ ή βεβαίσζε πεξάησζεο ζπνπδψλ 

(ππνρξεσηηθά)  θαη απιφ θσηναληίγξαθν κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ (εθφζνλ 

ππάξρνπλ). 

τ. Γηα θνηηεηέο : βεβαίσζε ζπνπδψλ. 

3.Οη Αηηήζεηο-Δειψζεηο  ησλ εζεινληψλ/ξησλθαζεγεηψλ/ηξησληνπ ΚΦΑΔ είλαη 

δπλαηφλ λα ππνβάιινληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. Θα 

αμηνπνηνχληαη εθφζνλ ππάξμεη αλάγθε. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. [ ΑΗΣΖΔΗ ΔΘΔΛΟΝΣΩΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ] 

 

1.Οη εζεινληέο/ξηεο ππνζηήξημεο δηνηθεηηθνχ έξγνπ ηνπ ΚΦΑΔ πξέπεη λα είλαη 

ελήιηθνη, λα ζέινπλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο αθηινθεξδψο θαη 

εζεινληηθψο  θαη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ απφθνηηνη γπκλαζίνπ. 

2.Οθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 

Α. αίηεζε-δήισζε ζπκκεηνρήο (ζα δηαηίζεηαη ζην ΚΦΑΔ θαη ζα αλαξηάηαη 

ειεθηξνληθά), 

Β. θσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, 

Γ. Γηα αιινδαπνχο: θσηναληίγξαθν δηαβαηεξίνπ θαη άδεηαο παξακνλήο ζε 

ηζρχ, 

Γ. απιφ θσηναληίγξαθν απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ή βεβαίσζε 

ζπνπδψλ ή βεβαίσζε πεξάησζεο ζπνπδψλ ή απιφ θσηναληίγξαθφ 

Αλψηαηνπ ή Αλσηέξνπ Επηζηεκνληθνχ ηδξχκαηνο ή άιιεο ρνιήο. 

Δ. χληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 

3.Οη Αηηήζεηο-Δειψζεηο ησλ εζεινληψλ ππνζηήξημεο δηνηθεηηθνχ έξγνπ ηνπ 

ΚΦΑΔ είλαη δπλαηφλ λα ππνβάιινληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ 

έηνπο. Θα αμηνπνηνχληαη εθφζνλ ππάξμεη αλάγθε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7. [ΔΘΔΛΟΝΣΔ – ΓΔΝΗΚΑ, ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ] 

 

1.Η εζεινληηθή εξγαζία ησλ εζεινληψλ/ξηψλ παξέρεηαηρσξίο νηθνλνκηθφ 

αληάιιαγκα θαη ρσξίο λα ππνθξχπηεηαη κέζσ απηήο ζρέζε εξγαζίαο ή έξγνπ 

κεηαμχ ησλ ηδίσλ θαη ηνπ Δήκνπ Αγίνπ Δεκεηξίνπ. Οη εζεινληέο/ξηεο δελ 

εληάζζνληαη ζην έκκηζζν πξνζσπηθφ ή ζηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ησλ 

σο άλσ θνξέσλ θαη σο εθ ηνχηνπ νπδεκία απαίηεζε ή δηθαίσκα έρνπλ έλαληη 

απηψλ. 

2.Αθνινπζνχλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ θάζε 

καζήκαηνο, φπσο απηφ έρεη ζπλδηακνξθσζεί απφ ηνλ αξκφδην  πληνληζηήή 

Αλαπιεξσηή πληνληζηή ή Τπεχζπλν καζήκαηνο θαη ηνλ αξκφδην ζε θάζε 

κάζεκα Δηδάζθνληα. 

3.Έξρνληαη ζην θξνληηζηήξην δέθα (10) ιεπηά ηεο ψξαο  λσξίηεξα απφ ηελ 

έλαξμε ηνπ καζήκαηφο ηνπο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο, 
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4.Έξρνληαη θάζε θνξά πξνεηνηκαζκέλνη γηα ην κάζεκά ηνπο θαη είλαη ζπλεπείο 

ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο απέλαληη ζηνπο καζεηέο, 

5.πκκεηέρνπλ ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ νξγαλψλεη ν Επηθεθαιήοή ν αξκφδηνο 

πληνληζηήο. 

6.Δελ απνπζηάδνπλ αλαίηηα απφ ην θξνληηζηήξην. ε πεξίπησζε αλαγθαίαο 

απνπζίαο ηνπο  ελεκεξψλνπλ εγθαίξσο ηελ Γξακκαηεία. 

7.Ελεκεξψλνπλ κε ην πιηθφ πνπ δηαζέηνπλ ζηνπο καζεηέο ην ζρεηηθφ θάθειν 

ηνπ καζήκαηφο ηνπο,ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ έγγξαθν δηδαρζείζαο χιεο θαη  

ελεκεξψλνπλ φηαλ ηνπο δεηεζεί ηνπο γνλείο ή ηνπο θεδεκφλεο γηα ηηο 

επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. 

8.Οη εζεινληέο ελεκεξψλνπλ άκεζα ηνλ Επηθεθαιήοή ηνλ αξκφδην πληνληζηή 

γηα νπνηνδήπνηε πεηζαξρηθφ ή αθαδεκατθφ ζέκα πξνθχπηεη κε ηνπο καζεηέο, 

9.Οη εζεινληέο  πξνζέρνπλ ηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ θαη επηηεξνχλ ηνπο 

καζεηέο θαζ’ φιε ηελ παξακνλή ηνπο ζην ρψξν ηνπ θξνληηζηεξίνπ. 

10.πκκεηέρνπλ σο επηηεξεηέο ζηα δηαγσλίζκαηα ησλ καζεκάησλ πνπ 

δηδάζθνπλ , ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηνχληαη  εθηφο ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

11.Οη εζεινληέο έξρνληαη εππξεπψο ελδεδπκέλνη ζην ρψξν ηνπ θξνληηζηεξίνπ 

θαη  έρνπλ εππξεπή ζπκπεξηθνξά. 

12.Γεληθά, νη εζεινληέο ζπκκεηέρνπλ ζε νπνηαδήπνηε επηκνξθσηηθή, 

ζπκβνπιεπηηθή, νξγαλσηηθή ή άιιε δηαδηθαζία, φπσο απηή ηνπο δεηεζεί απφ 

ηνλ Εληεηαικέλν. 

13.Ο εζεινληήο - δηδάζθσλ ηνπ θάζε καζήκαηνο δελ πξνηείλεη απεπζείαο 

εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα ζηνπο καζεηέο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηδαζθαιίαο 

ηνπ ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ πληνληζηηθνχ πκβνπιίνπ. 

14.Οη εζεινληέο κεηά ην πέξαο ηεο εζεινληηθήο ηνπο εξγαζίαο επηζηξέθνπλ 

ηπρφλ πιηθφ πνπ ηνπο έρεη δνζεί. 

15.Οη εζεινληέο ηεξνχλ πηζηά ηνλ παξφληα εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ ΚΦΑΔ. 

16.Οη εζεινληέο/ξηεο κεηά ην πέξαο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο βξαβεχνληαη απφ ηε 

Δήκαξρν θαη ρνξεγείηαη ζηνπο/ζηηο κελ εζεινληέο/ηεο δηδάζθνληεο/νπζεο 

βεβαίσζε εζεινληηθήο δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο, εθφζνλ 

πξαγκαηνπνίεζαλζχκθσλα κε ην αλαηηζέκελν πξφγξακκα ηνπο, ηηο 

πξνβιεπφκελεο ψξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο φπσο εκθαίλεηαη 

ζηνλ θάησζη πίλαθα: 

 

ΔΒΓΟΜΑΓΗΔ ΩΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΔΛΑΥΗΣΟ ΔΣΖΗΟ ΟΡΗΟ ΩΡΩΝ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

1 ΩΡΑ 30 ΩΡΕ 

2 ΩΡΕ 60 ΩΡΕ 

3 ΩΡΕ 90 ΩΡΕ 

4 ΩΡΕ 120 ΩΡΕ 

5 ΩΡΕ 150 ΩΡΕ 

6 ΩΡΕ 180 ΩΡΕ 
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7 ΩΡΕ 210 ΩΡΕ 

>8 ΩΡΕ > 240 ΩΡΕ 

 

,ζηνπο δε εζεινληέο/ξηεοππνζηήξημεο δηνηθεηηθνχ έξγνπ, βεβαίσζε 

εζεινληηθήο δηνηθεηηθήο πξνυπεξεζίαο εθφζνλ εξγάζηεθαλ εζεινληηθά 

ηνπιάρηζηνλ 70 ψξεο εηεζίσο. Οη βεβαηψζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ 

Επηθεθαιήο. 

17.Α)ε πεξίπησζε πνπ δελ αθνινπζνχληαη νη θαλφλεο ησλ παξαγξάθσλ 2 

έσο 15ην πληνληζηηθφ πκβνχιην δχλαηαηλα ιήμεη ηελ ζπλεξγαζία ηνπ κε 

ηνλ/ηελΕζεινληή/ξηα. 

Β)Η ζπλεξγαζία εζεινληψλ κε ην ΚΦΑΔ ιχεηαη απηνδηθαίσο, εάλ 

απνπζηάζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) ψξεο αλαηηίσο απφ ην πξφγξακκα πνπ 

έρνπλ αλαιάβεη θαη αξλεζνχλ λα ηηο αλαπιεξψζνπλ.  

18.Εζεινληήο/ξηα δχλαηαη λ’ απνρσξήζεη απφ ην ΚΦΑΔ εθφζνλ ζπληξέρνπλ 

ζπνπδαίνη ιφγνη απνρψξεζεο φπσο είλαη ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο , ηζρπξφο 

νηθνγελεηαθφο θινληζκφο  θαη ηδηαίηεξε ζεκαληηθή αθαδεκατθή ή  

επαγγεικαηηθή επθαηξία ζην εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ ηεο ρψξαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 8. [ΚΑΝΟΝΔ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΜΑΘΖΣΩΝ] 

 

1.Παξαθνινπζνχλ αλειιηπψο  ηα καζήκαηα ηνπ ηκήκαηνο πνπ αλήθνπλ. 

Αιιαγή ηκήκαηνο κπνξεί λα γίλεη κφλν κε έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ. 

2.Πξνζέξρνληαη ζην ΚΦΑΔ πέληε (5) ιεπηά ηεο ψξαο λσξίηεξα απφ ηελ 

έλαξμε ησλ καζεκάησλ γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

3.Έξρνληαη πάληα πξνεηνηκαζκέλνη ζηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί 

απφ ηνπο θαζεγεηέο. 

4.Σν θάπληζκα δελ επηηξέπεηαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

5.Δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε  θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, εθηφο αλ απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηε 

δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ (πρ. αξηζκνκεραλή) θαη πάληνηε κε ηελ άδεηα ηνπ 

θαζεγεηή. 

6. Δελ επηηξέπεηαη ε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ εληφο ηεο αίζνπζαο. 

Επηηξέπεηαη κφλν ε θαηαλάισζε λεξνχ. 

7. Έξρνληαη εππξεπψο ελδεδπκέλνη ζην θξνληηζηεξηαθφ ρψξν θαη 

ζπκπεξηθέξνληαη εππξεπψο θαη κε επγέλεηα ζηε Δηνίθεζε θαη ζηνπο εζεινληέο 

ηνπ ΚΦΑΔ. 

8. έβνληαη, πξνζέρνπλ θαη  δηαηεξνχλ θαζαξφ ην θξνληηζηεξηαθφ ρψξν. 

9.πκκεηέρνπλ ζε φια ηα δηαγσλίζκαηα πνπ ζα δηεμαρζνχλ εθηφο σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ζε ηπρφλ καζήκαηα αλαπιεξψζεσο.  

10.Δελ θέξλνπλ ζην θξνληηζηεξηαθφ ρψξν επηθίλδπλα ή παξάλνκα 

αληηθείκελα. Αλ παξαηεξεζνχλ ηέηνηα αληηθείκελα, ζα θαηάζρνληαη απφ ηνπο 

αξκνδίνπο θαη ζα εηδνπνηνχληαη νη γνλείο ή νη θεδεκφλεο. 
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11.Δελ θέξλνπλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ κπάιεο θαη άιια παηρλίδηα. Δελ 

επηηξέπεηαη ε ρξήζε κπάιαο ή άιινπ παηρληδηνχ θαηά ηελ ψξα ηνπ 

δηαιείκκαηνο εληφο θαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ θηεξίνπ. 

12. Α) Δελ παξακέλνπλ ζην θξνληηζηεξηαθφ ρψξν κεηά ηε ιήμε ησλ 

καζεκάησλ ηνπο. 

Β) Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο  εμέξρνληαη ηνπ ζρνιηθνχ 

θηηξίνπ κφλν κε έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ. 

13. Δελ επηηξέπνληαη ρεηξνδηθίεο θαη  πβξηζηηθέο θαη ιεθηηθέο επηζέζεηο ζε 

ζπκκαζεηέο θαη ινηπά πξφζσπα ηνπ θξνληηζηεξίνπ. ε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο κεηά απφ δηέλεμε ή απξνζεμία ή νηνπδήπνηε ζπκβάληνο νπδεκία 

επζχλε θέξεη ην ΚΦΑΔ , ε Δηνίθεζε θαη νη εζεινληέο. 

14. Σεξνχλ πηζηά ηνλ παξφληα εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΦΑΔ. 

15.Α)Οπνηαδήπνηε παξάβαζε ησλ παξαπάλσ δίλεη ην δηθαίσκα ζην 

πληνληζηηθφ πκβνχιηνλα δηαγξάςεη ηνλ καζεηή ή ηελ καζήηξηα. 

Β)Η δηαγξαθή ηνπ καζεηή ζπλεπάγεηαη ζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

επαλεγγξαθήο γηα ηελ ίδηα ρξνληά θαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε ζρνιηθή ρξνληά. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. [ ΑΠΟΤΗΔ ΜΑΘΖΣΩΝ] 

 

1.Οη καζεηέο/ξηεο δηθαηνχληαη θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά λ+20 σξηαίεο απνπζίεο, 

φπνπ λ νη ψξεο πνπ παξαθνινπζνχλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

πνπ έρνπλ επηιέμεη. Πέξαλ ηνπ αξηζκνχ απηνχ, ν καζεηήο ή ε καζήηξηα 

δηαγξάθεηαη απηνδηθαίσο απφ ην Κνηλσληθφ Φξνληηζηήξην. Οη γνλείο ή νη 

θεδεκφλεο ζα ελεκεξψλνληαη ηειεθσληθψο ή κε επηζηνιή, φηαλ πεξαησζεί ην 

ήκηζπ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απνπζηψλ θαζψο θαη φηαλ επέιζεη ε απηνδίθαηε 

δηαγξαθή. Γηα εηδηθνχο ιφγνπο ή ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ ρξίδνπλ καθξάο 

απνπζίαο ηνπ καζεηήο ή ηεο καζήηξηαο, απνθαζίδεη ζρεηηθά ην πληνληζηηθφ 

πκβνχιην. 

2. ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ καζεηή  απφ ην ΚΦΑΔ ν γνλέαο ή ν  

θεδεκφλαο πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηελ Γξακκαηεία 

3.Καηά ηε ζεξηλή πεξίνδν εθφζνλ ν καζεηήο ή ε καζήηξηα απνπζηάζεη απφ ην 

Κνηλσληθφ Φξνληηζηήξην πάλσ απφ πέληε (5) ψξεο, δηαγξάθεηαη απηνδίθαηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. [ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΓΟΝΔΩΝ] 

 

1.Οη ζπγθεληξψζεηο γνλέσλ ή θεδεκφλσλ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζρνιηθφ 

ζπγθξφηεκα πνπ ζηεγάδεηαη ην ΚΦΑΔ έπεηηα απφ πξφζθιεζε ηνπ Επηθεθαιήο 

γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπο γηα ηξέρνληα δεηήκαηα ηνπ ΚΦΑΔ αιιά θαη γηα ηελ 

πξφνδν ησλ καζεηψλ.  

2.Οη γνλείο ή θεδεκφλεο δχλαηαη λα θαιεζηνχλ θαη εθηάθησο ζην ΚΦΑΔ 

εθφζνλ πξνθχςεη ηδηαίηεξν θαη ζεκαίλνλ ζέκα πνπ αθνξά ηελ πξφνδν ή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ηνπο ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν έθηαθην γεγνλφο 

θξηζεί ε παξνπζία ηνπο απαξαίηεηε. 



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Φ.Α.Δ. 
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ΑΡΘΡΟ 11. [ΔΠΗΓΟΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ] 

 

Ο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ ΚΦΑΔ επηδίδεηαη ζηνπο αηηνχληεο γνλείο ή 

θεδεκφλεο , ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο εζεινληέο θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην 

ΚΦΑΔ θαη είλαη ηεξεηένο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ άλσζη κε 

ην ΚΦΑΔ. 

ΑΡΘΡΟ 12. [ΗΥΤ–ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ] 

 

1.Η ηζρχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αξρίδεη απφ ηελ ςήθηζε θαη δεκνζίεπζε 

ηνπ απφ ην Δεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Δήκνπ Αγίνπ Δεκεηξίνπ. 

2.Σξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη κφλνλ έπεηηα απφ 

εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ ή ηνπ νξηζζέληνο Εληεηαικέλνπ Δεκνηηθνχ 

πκβνχινπ θαη απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ Αγίνπ 

Δεκεηξίνπ.- 

 

 

 

 
 
 
 


