
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε συνάντηση του Δ.Σ. του συλλόγου μας και  εκπροσώπων γονέων με τον Εντεταλμένο Παιδείας 
του Δήμου κ. Γρηγόρη Γουρδομιχάλη, θέσαμε το ζήτημα των σχολικών τροχονόμων. Το σχολικό 
συγκρότημα των 88 στρεμμάτων έχει αυτή τη στιγμή δύο μόνο σχολικούς τροχονόμους για 
περίπου 2.500 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας.

Ο κ. Γουρδομιχάλης παραδέχτηκε κατ’ αρχήν ότι το αίτημά μας είναι δίκαιο, όμως υποστήριξε ότι 
ο Δήμος μας έχει 10 σχολικούς τροχονόμους και έχει υπερβεί το όριο με αποτέλεσμα να πληρώνει 
το κόστος ο Δήμος από τον προϋπολογισμό του. Δεσμεύθηκε ότι θα μεταφέρει το αίτημά μας στον 
Δήμαρχο αλλά δεν εγγυήθηκε ότι θα αυξηθούν οι σχολικοί τροχονόμοι λόγω του κόστους που 
πρέπει να επωμισθεί ο Δήμος.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ1734/30-08-2007 τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον Δήμο μας 
(που έχει πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων δικαιούνται δύο σχολικούς τροχονόμους το καθένα. 
Συγκεκριμένα στα 88 στρέμματα υπάρχουν δύο Νηπιαγωγεία, δύο Δημοτικά Σχολεία (6ο και 8ο) και 
το ειδικό σχολείο που δικαιούται επίσης δύο σχολικούς τροχονόμους ανεξαρτήτως πληθυσμού του 
Δήμου. Αυτό σημαίνει δέκα σχολικοί τροχονόμοι για το συγκρότημα των 88 στρεμμάτων αντί για 
δύο που έχει σήμερα. Δέκα σχολικοί τροχονόμοι που να πληρώνονται απευθείας από το 
υπουργείο με extra χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, χωρίς να επιβαρύνεται ο 
προϋπολογισμός του Δήμου ούτε με ένα ευρώ.

Εκτός από το θέμα της ασφάλειας που είναι πρωταρχικής σημασίας υπάρχει και η κοινωνική 
διάσταση του ζητήματος. Στις μέρες που διανύουμε με την οικονομική κρίση και την ανεργία στα 
ύψη το πενιχρό ποσό των 176 ευρώ μηνιαία για τον κάθε εθελοντή σχολικό τροχονόμο που 
προβλέπεται από το νόμο μπορεί να φαντάζει μικρό, και όντως είναι, όμως για κάποιους 
συμπολίτες μας μπορεί να είναι ένα πολύ σημαντικό βοήθημα.

Ζητάμε λοιπόν την άμεση πρόσληψη άλλων οκτώ σχολικών τροχονόμων για το σχολικό μας 
συγκρότημα με χρηματοδότηση από το υπουργείο παιδείας. 

αρακαλούμε το Δήμο μας να απαντήσει στο αίτημά μας καθώς και να μας υποδείξει εάν υπάρχει 
κάποιο άλλο νομοθέτημα αντίθετο με αυτό που έχουμε εμείς υπ’ όψη μας. Εάν ο νόμος είναι 
αυτός που αναφέρουμε παραπάνω απαιτούμε τις άμεσες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την 
επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν. Επίσης ζητάμε την άμεση πρόσληψη άλλων 
οκτώ τροχονόμων (πριν τα Χριστούγεννα) με κάλυψη του κόστους, προσωρινά και αν αυτό κριθεί 
αναγκαίο, από τον προϋπολογισμό του Δήμου.

Παραθέτουμε στη συνέχεια ολόκληρο το ΦΕΚ προς ενημέρωση όλων.
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Αριθμ. 47455
Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΔIOIKHΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 45 του ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ. 57 Α΄).

2. Την παράγραφο 45 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ. 78 Α΄).

3. Την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.

4. Την υπ’ αριθμ. 32634/28.9.2000 απόφασή μας (Φ.Ε.Κ. 1240 Β΄), περί αποζημίωσης 
εθελοντών σχολικών τροχονόμων.

5. Την ανάγκη ενίσχυσης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου.

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/24.3.2004 (Φ.Ε.Κ. 527 Β΄) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης».

7. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (Φ.Ε.Κ. 1432 Β΄) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών», όπως ισχύει.

8. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος των Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων, η οποία εκτιμάται στο ποσό των 
3.060.000,00 € περίπου ετησίως, αποφασίζουμε:

1. Από την έναρξη του σχολικού έτους 2007 – 2008, καταβάλλεται στους εθελοντές 
σχολικούς τροχονόμους που προσφέρουν υπηρεσία σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται για την προστασία λόγω 
κυκλοφοριακών συνθηκών του μαθητικού πληθυσμού τους, οι οποίοι δεν ανήκουν στο 
προσωπικό του σχολείου ή του οικείου Ο.Τ.Α., αποζημίωση ύψους 176,00 € μηνιαίως από 
τις σχολικές επιτροπές, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής τους.

Προς το σκοπό αυτό, χρηματοδοτούνται μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των 
Δήμων και Κοινοτήτων, οι Ο.Τ.Α. μέχρι 10.000 κατοίκους για έναν εθελοντή σχολικό 
τροχονόμο ανά σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ αυτοί με πληθυσμό άνω 



των 10.000 κατοίκων, χρηματοδοτούνται αντίστοιχα για μέχρι δύο εθελοντές σχολικούς 
τροχονόμους.

Κατ’ εξαίρεση για τα ειδικά σχολεία όπου φοιτούν ΑΜΕΑ, χρηματοδοτούνται οι οικείοι 
Ο.Τ.Α., ανεξαρτήτως του πληθυσμού τους, για μέχρι δύο εθελοντές σχολικούς 
τροχονόμους.

2. Η αποζημίωση καταβάλλεται στα άτομα που προσφέρουν σχετικές υπηρεσίες τις ημέρες 
λειτουργίας του σχολείου και κατά το διάστημα προσέλευσης και αποχώρησης των 
μαθητών από αυτό.

Η εν λόγω αποζημίωση μειώνεται αναλογικά, όταν δεν προσφέρονται υπηρεσίες όλες τις 
ημέρες λειτουργίας του σχολείου και όταν αυτές προσφέρονται μόνο κατά την προσέλευση 
ή την αποχώρηση των μαθητών. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί το υπόλοιπο ποσό να 
διατίθεται σε επιπλέον άτομο που καλύπτει αυτά τα κενά

3. Οι ημέρες εκπαίδευσης του εθελοντή σχολικού τροχονόμου, θεωρούνται ως ημέρες 
παρεχόμενης υπηρεσίας.

4. Η αποζημίωση δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση, πλην του χαρτοσήμου αποδείξεως (1%) 
του ΟΓΑ (20% επί του χαρτοσήμου).

5. Παραστατικό καταβολής της αποζημίωσης είναι το διπλότυπο πληρωμής της σχολικής 
επιτροπής, το οποίο εκδίδεται κατόπιν βεβαίωσης του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της 
σχολικής μονάδας, για τις ημέρες και ώρες που ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος παρείχε 
υπηρεσία.

6. Οι εθελοντές σχολικοί τροχονόμοι δεν ασφαλίζονται σε κανέναν ασφαλιστικό φορέα.

Από την έναρξη εφαρμογής των οριζομένων στην απόφαση αυτή, παύει να ισχύει η υπ’ 
αριθμ.32634/28.9.2000 όμοια

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Αυγούστου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΚΟΣ
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Π. ΔΟΥΚΑΣ
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