
  

 
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ  

Mε την  παρούσα αίτηση δηλών ω ότι εν διαφέρομαι ν α συμμετάσχω στο πρόγραμμα εθελον τισμού για τη θέση του σχολικού τροχον όμου 

του 1ου Δημοτικού Σχολείου Τσαριτσάν ης 

Η παρούσα αίτηση-υπεύθυν η δήλωση επέχει θέση υπεύθυν ης δήλωσης του ν . 1599/1986) 

Προς  το Δημοτικό Σχολείο  Τσαριτσάν ης 

 

1. ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ …………………………………………………………...………………………………………...  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ………………………………………………………………………………………………Τ.Κ….……    

   

Τηλ.   Κινητο:……..………………………………. Τηλ. Σταθερό:……………………….. 

ΑΡ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ………………………………Α.Τ. ……………………………… 

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ …………………………………………………………………………………………….……  

ΔΙΑΘΕΤΩ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ     ΝΑΙ                 ΟΧΙ          

 

2. ΆΓΑΜΟΣ/ΈΓΓΑΜΟΣ/ΧΗΡΟΣ/ΧΗΡΑ/ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ…………………………………… 

 ΌΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ……………………………………………………………………………………………… 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ …… 

3. Να δηλωθούν τα σχολεία φοίτησης των  παιδιών 

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ/ΤΑΞΗ ΑΠΟ (ΕΤΟΣ) ΜΕΧΡΙ (ΕΤΟΣ) 

   

   

   

 

 

4. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΕΡΓΙΑ  

ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ (ΕΤΟΣ) ΜΕΧΡΙ (ΕΤΟΣ) 

   

   

   

 

5. Προηγούμενη εμπειρία στη θέση Σχολικού Τροχονόμου  

ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ 

  

 

  

 

 

   

 

 

   

 

 

6. ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

7. Έχετε καταδικαστεί ποτέ από ποινικό δικαστήριο;                               ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 Σας έχει επιβληθεί οποιαδήποτε τιμωρία για πειθαρχικό αδίκημα; ΝΑΙ  ΟΧΙ 



  

 

8. Είμαι υγιής και μπορώ να ανταποκριθώ στα καθήκοντα του σχολικού τροχονόμου                                       

9. Με ατομική ευθύνη δηλώνω: 

1. ότι κατέγραψα στο έντυπο αυτό όλα τα ζητηθέντα στοιχεία και ότι οι πληροφορίες είναι ορθές. 

Αντιλαμβάνομαι ότι οποιαδήποτε εσκεμμένη ανακρίβεια ή παράλειψη με καθιστά υποκείμενο σε 

αποκλεισμό ή άμεσης απαλλαγής των καθηκόντων του σχολικού τροχονόμου σε περίπτωση που μου 

ανατεθούν αυτά και έλαβα γνώση της προκήρυξης. 

2. ότι καθημερινά θα προσφέρω τις υπηρεσίες μου κανονικά . Σε περίπτωση κωλύματος τα καθήκοντά μου θα 

εκτελεί ο/η                                                   , αφού θα ενημερώνω έγκαιρα τη διεύθυνση του Σχολείου και θα 

καταθέτω στη διεύθυνση του Σχολείου δήλωση συναίνεσης του προσώπου που θα με αντικαθιστά.   

3. ότι θα τηρώ αυστηρά το ωράριο των καθηκόντων μου.   Οι ώρες απασχόλησης είναι: 

•    Από τις 7.50 μέχρι τις 8.30 το πρωί 

•    Από τις 13:00 μέχρι τις 13:25 

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

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

4. ότι η όλη μου συμπεριφορά θα διέπεται από τους κανόνες της ευπρέπειας και του σεβασμού προς τα παιδιά, 

τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. 

5. ότι καθημερινά θα περοσέρχομαι στο γραφείο του Σχολείου για να υπογράφω το παρουσιολόγιο σε περίπτωση 

που θα με ανατεθούν αυτά . 

 

 

Ημερομηνία: …………………………………. Υπογραφή: ..………………………………………..……………… 
 

 

  

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΩ:  


