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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ  

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις παρ. 3 & 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α΄/23-3-1999). 

2. Την παρ. 45 άρθρο 14 Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α΄/14-3-2000). 

3. Την µε αρ. πρωτ. 2515/13-στ/15-9-1997 ΚΥΑ. 

4. Την µε αρ. 32633/29-9.2000/Υ.Α. 

5. Την µε αριθ. Πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25-6-1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. , 

σύµφωνα µε την οποία : Η επιλογή του Σχολικού τροχονόµου  θα γίνει σε 

επίπεδο σχολικής µονάδας από επιτροπή , η οποία αποτελείται από : 1. Το 

∆ιευθυντή της σχολικής µονάδας, ως Πρόεδρο 2. Τον Πρόεδρο της Σχολικής 

Επιτροπής , 3. Τον Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεµόνων. 

6. Το αριθµ. Γ1/116/8-2-2000 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ. 

7. Την αριθµό 28/2015 Απόφαση της σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας. 

 

Προκηρύσσει 

Την πλήρωση µιας (1) θέσης Εθελοντή Σχολικού Τροχονόµου 

Σύµφωνα µε τα παρακάτω: 
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1. Η Πλήρωση θα γίνει µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2015-2016 ( δηλαδή 

από την ηµέρα πρόσληψης µέχρι 30-6-2016. 

2. Στη θέση αυτή µπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτοµο , άνω των 18 

ετών , ανεξάρτητα από το εάν εργάζεται ή όχι . Αρκεί να µπορεί να 

ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του. 

3. Οι ώρες απασχόλησης είναι:Από τις 7.45 µέχρι τις 8.30 το πρωϊ. 

Από τις 12.15 µέχρι τις 12.35 και από 13.10 µέχρι τις 13.30 το µεσηµέρι. 

Οι ώρες αυτές , που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των 

µαθητών προς και από το σχολείο , µπορεί να αλλάξουν , αν για 

οποιοδήποτε λόγω τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου και 

πάντα σε συνεννόηση µε την διεύθυνση της σχολικής µονάδας. 

 

4. Στον εθελοντή τροχονόµο θα καταβάλλεται από την Σχολική Επιτροπή 

µηνιαία αποζηµίωση ύψους 176€ για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, 

από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 

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 ανοιχτού 

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 υποβάλουν µέχρι την 30ην Σεπτεµβρίου 2015 

και ώρα 12:00 στην διεύθυνση του ∆ηµοτικού Σχολείου ∆.Κ. Άστρους: 

Αίτηση ( να ζητήσουν το σχετικό έντυπο) 

Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα  
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Θα προτιµηθεί προϋπηρεσία ως σχολικός τροχονόµος και κάτοικοι ιδίου 

δηµοτικού διαµερίσµατος . 

Για Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση 

του Σχολείου. 

 
 
 

Ο Πρόεδρος 

 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης   

 

ΣΑΒΟΥΡ∆ΟΣ ΠΕΤΡΟΣ  
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