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Προκόρυξη  

Θϋςεων Εθελοντών χολικών Σροχονόμων,  

Ο Πρόεδροσ τησ χολικόσ Επιτροπόσ Μονϊδων Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ Δόμου 
Κορινθύων ϋχοντασ υπόψη:  

1. Σισ παρ. 3 και 4 του ϊρθρου 45 του Ν.2696/1999(Υ.Ε.Κ.57 Α/23.3.1999)  

2. Σην παρ.45 αρθρ. 14 Ν.2817/2000(Υ.Ε.Κ. 78 Α/14.3.200) αναφορικϊ με την καταβολό 
εξόδων κύνηςησ , από τισ χολικϋσ Επιτροπϋσ, ςτουσ εθελοντϋσ ςχολικούσ τροχονόμουσ. 

3. Σην με αρ. πρωτ.2515/5/13-Σ/15.9.1997 Κ.Τ.Α.(Υ.Ε.Κ. 839 Β /19.9.1997 (η παρ.2  
αντικαταςτϊθηκε με την Α.Π. 2515/5/13/16.10.19979φ.ε.κ. 967 β/29.10.1997)  

4. Σην με αρ. πρωτ.Υ.11.1/564Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΤΠ.Ε.Π.Θ, 

5. Σην αρ. 8/49/2021 απόφαςη τησ χολικόσ Επιτροπόσ Μονϊδων Πρωτοβϊθμιασ 
Εκπαύδευςησ Δόμου Κορινθύων περύ «Έγκριςησ υλοπούηςησ προγρϊμματοσ ςχολικού 
τροχονόμου για το ςχολικό ϋτοσ 2021-2022». 

Προκηρύςςει 

την πλόρωςη δϋκα (10) θϋςεων Εθελοντών χολικών τροχονόμων,  
ςτισ κϊτωθι ςχολικϋσ μονϊδεσ : 

1.   ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ & 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΤ  

2.   1o  ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΤ 

3.   2ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΤ 

4.   6ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΤ 

5.   ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΤΡΗ 

6.   ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΑΟΤ 

7.   ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΛΕΦΑΙΟΤ 

8.   ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΤ  

9.   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΦΑΙΟΤ 

10.   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΤ  

ςύμφωνα με τα παρακϊτω: 

1.    Η πρόςληψη θα γύνει από την ϋναρξη μϋχρι τη λόξη του ςχολικού ϋτουσ 2021-2022 . 
2.    τη θϋςη αυτό μπορεύ να απαςχοληθεύ κϊθε ενόλικο ϊτομο, ϊνω των 18 ετών, 
ανεξϊρτητα από το αν εργϊζεται ό όχι. Αρκεύ να μπορεύ να ανταποκριθεύ ςτο ωρϊριο και 
τισ υποχρεώςεισ του. 
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3.    Οι ώρεσ απαςχόληςησ εύναι: 
·         Από τις 7.50 μέχρι τις 8.20 το πρωί 
·         Από τις 13.00 μέχρι τις 13.30 

Οι ώρεσ αυτϋσ, που αφορούν την προςϋλευςη και την αποχώρηςη των μαθητών προσ και από 
το ςχολεύο, μπορεύ να αλλϊξουν, αν για οποιοδόποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρεσ 
λειτουργύασ του ςχολεύου. 

4.    τον εθελοντό χολικό τροχονόμο θα καταβϊλλεται από τη χολικό επιτροπό 
μηνιαύα αποζημύωςη ύψουσ 176 ευρώ, για την κϊλυψη των εξόδων κύνηςόσ του, από 
ςχετικό επιχορόγηςη του ΤΠ.Ε. 

5.    Ο εθελοντόσ χολικόσ τροχονόμοσ δεν αςφαλύζεται ςε κανϋνα αςφαλιςτικό 
φορϋα. 

6.    Κατϊ την εκτϋλεςη των καθηκόντων του ο χολικόσ τροχονόμοσ χρηςιμοποιεύ φορητό 
πινακύδα «SΣΟΡ» και φορϊ γιλϋκο, χρώματοσ ανοικτού κύτρινου. την εμπρόςθια και οπύςθια 
όψη του αναγρϊφεται, ςε δύο παρϊλληλεσ γραμμϋσ, με κεφαλαύα γρϊμματα, ανεξύτηλου 
μαύρου χρώματοσ η φρϊςη «ΧΟΛΙΚΟ ΣΡΟΧΟΝΟΜΟ». Σο γιλϋκο και οι πινακύδεσ 
χορηγούνται από το ςχολεύο. 

7.    Σο ϊτομο που θα επιλεγεύ θα αςκόςει τα καθόκοντϊ του αφού εκπαιδευτεύ κατϊλληλα. 

8.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβϊλουν ςχετικό αύτηςη ϋωσ την Πϋμπτη 9 
επτεμβρύου 2021 και ώρα 12:00 ςτη διεύθυνςη του ςχολεύου ςτο οπούο 
ενδιαφϋρονται να απαςχοληθούν ςυνοδευόμενη από τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ : 

1.  Υωτοτυπύα αςτυνομικόσ ταυτότητασ  

2.  Εκκαθαριςτικό ςημεύωμα 

3.  Πιςτοποιητικό Οικογενειακόσ Κατϊςταςησ.  

4.  Τπεύθυνη δόλωςη του Ν. 1599/1986 με την οπούα να δηλώνει ότι δεν εύναι 

φυγόποινοσ ό φυγόδικοσ.   

5.  Βιογραφικό ςημεύωμα (προώπηρεςύα ςε αντύςτοιχη θϋςη, κλπ).  

Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ μπορεύτε να απευθύνεςτε ςτισ διευθύνςεισ των ςχολικών 
μονϊδων . 

Η παρούςα να δημοςιευτεύ ςτην ιςτοςελύδα του Δόμου Κορινθύων, ςτον πύνακα 
ανακοινώςεων του Δόμου καθώσ και ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ.  

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  

 
 

ΚΛΕΠΕΣΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 
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