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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΚΟΣΙΤΡΙΩΝ (23) ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Αμπελοκήπων Μενεμένης έχοντας υπόψη: 

– Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 67,69, και 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
    Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
    87/Α′/07.06.2010) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 
    3463/2006 (ΚΔΚ).  
– Την υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 11/4569/27.01.2011 του ΥΠ.ΕΣ Α.Η.Δ. 
– Την απόφαση 8440/24.2.2011, περί λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών, όπως 
    τροποποιήθηκε και ισχύει. 
– Τον Ν. 2094/92 άρθρο 41. «Θεσμός Σχολικών Τροχονόμων». 
– Τις διατάξεις των παραγ. 1 και 3 του άρθρου 259 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87, Α′) «Νέα 
   Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 
   Καλλικράτης». 
– Τις διατάξεις της παρ. 45 α′ του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78, Α′) αναφορικά με 
   την καταβολή εξόδων κίνησης από τις Σχολικές Επιτροπές προς τους  στους Εθελοντές 
   σχολικούς τροχονόμους. 
– Την υπ.΄αριθμ. 47455/16.8.2007 (1734 Β′) αναφορικά με την αποζημίωση των Εθελοντών 
   Σχολικών τροχονόμων. 
– Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α′/23.3.1999). 
– Την παρ. 45 άρθρ. 14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α′/14.3.2000). 
– Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ′/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β′/19.9.97) (η παρ. 2 
   αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13ο/16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967Β′/ 29.10.1997). 
– Την υπ. αριθμ. 32633/29.9.2000 Κ.Υ.Α. 
– Την υπ.’ αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (πρώην 
    ΥΠ.Ε.Π.Θ.). 
– Την υπ’αριθμ. 12/2022 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
   του  Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, με θέμα «Έγκριση είκοσι τριών (23) θέσεων 
   Εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Δήμου 
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   Αμπελοκήπων Μενεμένης σχολικού έτους 2022-2023». 
 

προκηρύσσει την πλήρωση είκοσι τριών (23) θέσεων Εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων 
στις κάτωθι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023: 

• Δύο (2) θέσεις για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης 

• Μία (1) θέση για το 5ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης 

• Μία (1) θέση για το 7ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων 

• Μία (1) θέση για το 13ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων 

• Μία (1) θέση για το 3ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης 

• Δύο (2) θέσεις για το 4ο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης  

• Δύο (2) θέσεις για το 4ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων 

• Δύο (2) θέσεις για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης 

• Δύο (2) θέσεις για το 6ο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης 

• Δύο (2) θέσεις για το 8ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων 

• Μία (1) θέση για το 6ο Νηπιαγωγείο Μενεμένης 

• Δύο (2) θέσεις για το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων 

• Μία (1) θέση για το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων 

• Μία (1) θέση για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων 

• Δύο (2) θέσεις για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων 

Η προκήρυξη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:  

1. Η πρόσληψη θα είναι από την ημέρα έναρξης μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2022-
2023. 

2. Στη θέση αυτή δύναται να απασχοληθεί κάθε άτομο άνω των 18 ετών που έχει σχέση με 
το σχολικό περιβάλλον, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και στις 
υποχρεώσεις του. 

3. Οι ώρες απασχόλησης είναι:  

• από 7.45 μέχρι 8.25 το πρωί και  

• από 13.00 μέχρι 13.30 το μεσημέρι.  

Οι ώρες απασχόλησης μπορεί να αλλάξουν με υπόδειξη του Διευθυντή του Σχολείου. 

4. Στον εθελοντή σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση 176€ από τη 
Σχολική Επιτροπή για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση 
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 

5. Ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα. 
6. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί 

φορητή πινακίδα “STOP” και φορά γιλέκο, χρώματος ανοιχτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια 
όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου 
μαύρου χρώματος η φράση «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ». Το γιλέκο και η πινακίδα 
χορηγούνται από το σχολείο. 

7. Το άτομο που θα επιλεγεί, θα ασκήσει τα καθήκοντά του, αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα. 
Ο χρόνος εκπαίδευσης θεωρείται χρόνος εργασίας. 
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Για τους ενδιαφερόμενους ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις: 

• Να είναι ηλικίας 18-65 ετών. 

• Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα αδίκημα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση του κάθε 
σχολείου, από τις 15-06-2022 έως και τις 20-06-2022 και ώρες 8:30-13:00 προσκομίζοντας 
τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

• Αίτηση 

• Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας 

• Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) 

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι που έχουν εθελοντική συμμετοχή κατά τα προηγούμενα έτη 
στον θεσμό του σχολικού τροχονόμου και γνώση της σχολικής μονάδας που δύναται να 
απασχοληθούν. 

Η επιλογή των εθελοντών τροχονόμων θα γίνει σε επίπεδο σχολικής μονάδας από 
Επιτροπή, η οποία ορίζεται από την υπ.’ αριθμ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. και αποτελείται από: 

• Τον Διευθυντή του σχολείου με αναπληρωτή τον Υποδιευθυντή. 
• Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής με αναπληρωτή ένα μέλος της Σχολικής 

Επιτροπής. 
• Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο 

του Συλλόγου.  

Η ως άνω επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και θα συντάξει το σχετικό πρακτικό. 

Η προκήρυξη έχει δημοσιευτεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος 
Αμπελοκήπων Μενεμένης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες 
ημέρες στα τηλέφωνα 2313-313670-672 και στις Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων. 

 

 


