
            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 

              ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ 

 

Η Σχολική Επιτροπή Α/Βάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Χερσονήσου έχοντας 

υπόψη: 

1. Την παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57  Α΄/23.3.1999).  

2. Την  αρ. 2515/5/13-στ΄/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β/19.9.1997). Η παρ. 2     

    αντικαταστάθηκε µε την Α.Π 2515/5/13
ο
/16.10.1997 (Φ.Ε.Κ  967 Β΄ /  29.10.1997) 

3.Την  παρ.45 άρθρο 14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α΄/14.3.2000). 

4. Την 47455/16.8.2007/Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 1734 Β΄/30.8.2007 και την Α.Π 

    2998/26.2.2008/ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α 

5. Το Ν. 3852/2010 

6. Την αριθ. 21/2014 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής 

  

  

                                 Προκηρύσσει 
Την πλήρωση θέσεων Εθελοντών Σχολικών Τροχονόµων, για τα Σχολεία: 

 

α/α            ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

        Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

     ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ  

       ΣΧΟΛΙΚΟΙ                  

    ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ 

        2014-2015 

1 ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝHΠIAΓΩΓΕΙΟ  ΕΛΙΑΣ    1                                        

2 1
Ο
 & 2

Ο
 ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ Λ.. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ    1 

 ΣΥΝΟΛΟ     2 

 

Σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

1.  Η πρόσληψη θα γίνει µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2014-2015, δηλαδή 

από 11-11-2014 µέχρι 15-06-2015. 

2. Στη θέση αυτή µπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτοµο, υγιές και µε 

σωµατική καταλληλότητα, άνω των 18 ετών, σύµφωνα µε τα κριτήρια που 

αναφέρονται στην αριθ. 21/2014 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής, αρκεί 

να µπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του. 

3. Οι ώρες 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, κατόπιν της σχετικής επιχορήγησης από το ΥΠΕΣ∆∆Α, µηνιαία 

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

5. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο σχολικός Τροχονόµος 

χρησιµοποιεί φορητή πινακίδα “STOP” και αφορά 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 

πίνακες  χορηγούνται από  το σχολείο. 

6. Το άτοµο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντα του αφού εκπαιδευτεί 

κατάλληλα. 

7. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση µέχρι την ∆ευτέρα 10-

11-2014 στις 12.00 το µεσηµέρι στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής 

στις Γούρνες στον 1
ο
 όροφο. 

8. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο της 

Σχολικής Επιτροπής 2813404636    

                                                                                                     

                                                                         

 

                            

               Ο Πρόεδρος 

 

 

                                                  ΠΑΡΛΑΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

                                          

                        

               

                    

 

 

 

 

 


