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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ 

Ο  Διευθυντής του  Δημοτικού Σχολείου Τσαριτσάνης, 

 

λ α μ β ά ν ο ν τ α ς  υ π ό ψ η : 

1. Την παρ 1 άρθρο 1 της με αρ. 2515/5/13 -στ’/15-9-1997 ΚΥΑ (ΦΕΚ 839/τ. Β’/19-9-1997) με θέμα: 
«Προϋποθέσεις άσκησης καθηκόντων Σχολικού Τροχονόμου» 

2. Την παρ 2 άρθρο 1 της με αρ. 2515/5/13 ο /16-10-1997 (ΦΕΚ 967/τ. Β’/29-10-1997) με θέμα: 

«Προϋποθέσεις άσκησης καθηκόντων Σχολικού Τροχονόμου»  

3. Την παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 
57/τ.Α/23-3-1999) 

4. Την με αρ. πρ.: Φ11.1/564/Γ1/598/25-6-1999 του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Υλοποίηση του θεσμού του 

Σχολικού Τροχονόμου» 

5. Την παρ. 45 άρθρο 14 του Ν 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
και άλλες διατάξεις» 

6. Το με αρ. πρ.: 39975/Γ7/13-4-2007 του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Ενίσχυση του θεσμού του εθελοντή Σχολικού 

Τροχονόμου» 
7. Την παρ. 1 της με αρ. 47455/30-8-2007 (ΦΕΚ 1734/τ.Β/207) Απόφαση με θέμα: «Αποζημίωση 

εθελοντών σχολικών τροχονόμων» 

8. Την με αρ. πρ.: 8685/2-8-2021 εγκύκλιο της Δ/νσης Π.Ε. Λαρισας  

 

Προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης εθελοντή σχολικού τροχονόμου για το Δημοτικό Σχολείο Τσαριτσάνης , 

σύμφωνα με τα παρακάτω: 

1. Η π ρ ό τ α σ η  π ρ ο ς  τ η ν  Δ / ν σ η  τ ο υ  Σ χ ο λ ε ί ο υ  για το πρόσωπο που θα αναλάβει 
καθήκοντα Σχολικού Τροχονόμου θα γίνει σε επίπεδο σχολικής μονάδας από επιτροπή η οποία αποτελείται 

από: 

 Το Δ/ντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας ως Πρόεδρο (με αναπληρωτή τον υποδιευθυντή).  
 Τον Πρόεδρο της Σχολικής επιτροπής (ή εκπρόσωπο αυτού), στην  οποία ανήκει η σχ. μονάδα (ή οι σχ. 

μονάδες). 

 Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων (ή εκπρόσωπό του).  

2. Η πρόσληψη θα γίνει για το διδακτικό έτος 2021-2022  

3. Στην επιλογή των Σχολικών Τροχονόμων θα ληφθούν υπόψη: 

 Η εθελοντική συμμετοχή στην προηγούμενη εφαρμογή του θεσμού  

 Η προηγούμενη εμπειρία σε θέματα αστυνόμευσης και τροχαίας (π.χ. συνταξιούχοι αστυνομικοί)  
 Η γενική του παρουσία στο χώρο της περιφέρειας της σχ. μονάδας και η συμβολή του στις 

δραστηριότητές του 

 Η γνώση της σχ. κοινότητας για το άτομο 
 Η ικανότητα να συμβάλει στην καλύτερη εφαρμογή του θεσμού.  

 Επιπλέον των ανωτέρω θα ληφθούν υπόψη κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια επιλογής όπως ανεργία, 
εισόδημα, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες κ.ά.   

4.    Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν 

εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του. 

5.    Οι ώρες απασχόλησης είναι: 



 

•    Από τις 7.50 μέχρι τις 8.25  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, κ αι 

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

6.    Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική Επιτροπή μηνιαία αποζημίωση. 

7.    Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα. 

8.    Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα "SΤΟΡ" και 

φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 06/09/2021  μέχρι 

και την Τετάρτη  08/09/2021  και ώρα 14.00 μ.μ. στο  mail@1dim-tsarits.lar.sch.gr 

Η αίτηση συμμέτοχης θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή  και συνοδεύεται με τα 

δικαιολογητικά: βεβαίωση ανεργίας, προϋπηρεσία σχολικού τροχονόμου σε άλλο σχολείο, πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης, εκκαθαριστικό εισοδήματος. (Να είναι σκαναρισμένη η αίτηση) Ανυπόγραφες 

αιτήσεις δν θα ληφθούν υπόψη. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση του Σχολείου.     

Η προκήρυξη και η αίτηση θα είναι αναρτημένε στο ιστολόγοι του σχολείου στην : 

https://blogs.sch.gr/1dimtsaritslar/ 

Ο Διευθυντής του Σχολείου 

Αθανάσιος Νταγιάκης 
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