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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΘΕΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΣΗ ΥΟΛΙΚΟΤ ΣΡΟΥΟΝΟΜΟΤ 

 

H Διεύθσνζη ηοσ 1οσ Δημοηικού τολείοσ Ραθήνας, έτονηας σπόυη:  

1. Σηο παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν. 2696/1999 (Φ.Δ.Κ 57 Α’/23.3.1999).  

2. Σελ παξ. 45 άξζξ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Δ.Κ 78 Α’/14.3.2000).  

3. Σελ κε αξ. πξση. 2515/5/13-ζη'/15.9.1997 Κ.Τ.Α (Φ.Δ.Κ 839 Β’/19.9.97) (ε παξ. 2 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ Α.Π 2515/5/13ν/16.10.1997 (Φ.Δ.Κ 967 Β’/29.10.1997).  

4. Σελ κε αξ. 32633/29.9.2000/Τ.Α.  

5. Σελ κε αξ. πξση. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία: 

Η επηινγή ηνπ ρνιηθνύ ηξνρνλόκνπ ζα γίλεη ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο από επηηξνπή, ε νπνία 

απνηειείηαη από: 1. Σν Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, σο Πξόεδξν 2. Σνλ Πξόεδξν ηεο ρνιηθήο 

Δπηηξνπήο, 3. Σελ Πξόεδξν ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ 1νπ Γ Ραθήλαο,  

 

Προκηρύζζει 

Σην πλήρφζη δύο θέζεφν Εθελονηή τολικού Σροτονόμοσ, 

ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ:  

1. Η πξόζιεςε ζα γίλεη κέρξη ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2020-2021, από 14-9-2020 κέρξη 15-06-

2021.  

2. ηε ζέζε απηή κπνξεί λα απαζρνιεζεί θάζε ελήιηθν άηνκν, άλσ ησλ 18 εηώλ, αλεμάξηεηα από ην 

αλ εξγάδεηαη ή όρη. Αξθεί λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζην σξάξην θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ.  

3. Οη ώξεο απαζρόιεζεο είλαη:  

 Από ηις 7:50 μέτρι ηις 8:30 ηο πρωί  

 Από ηις 12:50 μέτρι ηις 13:30 ηο μεζημέρι.  

Οη ώξεο απηέο, πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζέιεπζε θαη ηελ απνρώξεζε ησλ καζεηώλ πξνο θαη από ην 

ζρνιείν, κπνξεί λα αιιάμνπλ, αλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ηξνπνπνηεζνύλ νη ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

 



 

 

ζρνιείνπ.  

4. ηνλ εζεινληή ρνιηθό ηξνρνλόκν ζα θαηαβάιιεηαη από ηε ρνιηθή επηηξνπή κεληαία απνδεκίσζε 

ύςνπο 176 επξώ, γηα ηελ θάιπςε ησλ εμόδσλ θίλεζήο ηνπ, από ζρεηηθή επηρνξήγεζε ηνπ 

ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α.  

5. Ο εζεινληήο ρνιηθόο ηξνρνλόκνο δελ αζθαιίδεηαη ζε θαλέλα αζθαιηζηηθό θνξέα.  

6. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ν ρνιηθόο Σξνρνλόκνο ρξεζηκνπνηεί θνξεηή πηλαθίδα 

"SΣΟΡ" θαη θνξά γηιέθν, ρξώκαηνο αλνηθηνύ θίηξηλνπ. ηελ εκπξόζζηα θαη νπίζζηα όςε ηνπ 

αλαγξάθεηαη, ζε δύν παξάιιειεο γξακκέο, κε θεθαιαία γξάκκαηα, αλεμίηεινπ καύξνπ ρξώκαηνο ε 

θξάζε "ΥΟΛΙΚΟ ΣΡΟΥΟΝΟΜΟ". Σν γηιέθν θαη νη πηλαθίδεο ρνξεγνύληαη από ην ζρνιείν.  

7. Σν άηνκν πνπ ζα επηιεγεί ζα αζθήζεη ηα θαζήθνληά ηνπ αθνύ εθπαηδεπηεί θαηάιιεια.  

8. Κξηηήξηα επηινγήο νξίδνληαη: 

α. Ενηοπιόηηηα 

β. Οι άνεργοι γονείς μαθηηών ηοσ 1οσ  Δημοηικού τολείοσ Ραθήνας 

γ. Πολύηεκνοι / ηρίηεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες 

δ. Ειζόδημα 2019 

ε. Προϋπηρεζία 

ζη. Ποινικό μηηρώο 

 

9. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ κέρξη θαη ηελ Σεηάξηε 9-9-2020, ζηηο 13.30 ην 

κεζεκέξη ζηε Γηεύζπλζε ηνπ ρνιείνπ:  

α. Αίηηζη (ζτεηικό ένησπο μπορούν να προμηθεσηούν από ηη Διεύθσνζη ηοσ ζτολείοσ).  

β. Αναλσηικό βιογραθικό ζημείωμα.  

γ. Δικαιολογηηικά ηα οποία ικανοποιούν ηα κριηήρια επιλογής ηης παραγράθοσ 8 ηοσ 

παρόνηος. 

 

Η θαηνρή δηπιώκαηνο νδήγεζεο ζεσξείηαη ππνρξεσηηθή. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζηε Γηεύζπλζε ηνπ ρνιείνπ.  

 

 

 

 

Ο Γηεπζπληήο 

 

 

 

          αξάληεο Υέικεο    

 

 


