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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάτω Αχαϊα, 26 Φεβρουαρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ. πρωτ. 71
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την πρόσληψη τριών (3) σχολικών τροχονόμων μια (1) για το Δημοτικό
Σχολείο Λάππα, μία (1) για το Δημοτικό Σχολείο Λουσικών και μία (1) για
το Δημοτικό Σχολείο Λακκόπετρας

Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα κάτωθι:

1.τον Ν. 2094/1992 άρθρο 41 που καθιέρωσε τον θεσμό των σχολικών
τροχονόμων

2.την υπ΄ αριθ. 47455/16-8-2007 (1734 Β΄) αναφορικά με την αποζημίωση
των σχολικών τροχονόμων

3.την παρ. 45 άρθρο 14 Ν. 2817/2000

4.την παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄/23-3-1999,

5.την με αριθ. πρωτ. . 2515/5/13 –στ΄/15-9-1997 ΚΥΑ (ΦΕΚ 839Β΄/19-9-
97), η παρ. αντικαταστάθηκε με την Α.Π. 2515/5/13ο 16-10-1997 (ΦΕΚ
967 Β΄29-10-1997),

6.την με αριθ. 2998/26-2-2008 /ΥΠΕΣΔΔΑ.

7.τα αιτήματα των Δημοτικών Σχολείων Λάππα και Λουσικών που οι
σχολικές τροχονόμοι παραιτήθηκαν και το αίτημα του Δημοτικού
Σχολείου Λακκόπετρας

8.τις λοιπές διατάξεις που διέπουν την λειτουργία των Σχολικών
Επιτροπών προκειμένου για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία
αυτών

9.Την υπ΄ αριθ. 3/2021 απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής από το
πρακτικό 1, της τακτικής συνεδρίασης της 3ης Φεβρουαρίου 2021
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση τριών (3) θέσεων εθελοντών σχολικών τροχονόμων

α) Για το Δημοτικό Σχολείο ΄Λάππα (1 θέση)

β) Για το Δημοτικό Σχολείο Λουσικών (1 θέση)

γ) Για το Δημοτικό Σχολείο Λακκόπετρας  (1 θέση)

Η πρόσληψη θα γίνει από την ημερομηνία που θα επικυρωθούν τα αποτελέσματα
μοριοδότησης έως την λήξη του σχολικού έτους.
Στην θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε άτομο, αρκεί να μπορεί να
ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του και να πληροί τα
παρακάτω κριτήρια:
α) Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
β) Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για
κανένα αδίκημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού
κώδικα.
Οι ώρες απασχόλησης είναι:
Οι ώρες που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς
και από το σχολείο, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε
λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.
Στον εθελοντή σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από την Σχολική
Επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176,00 ευρώ (για τους μήνες
Σεπτέμβριο, Δεκέμβριο και Απρίλιο 120,00 ευρώ και για τον μήνα Ιούνιο
88,00 ευρώ) για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική
επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ προς την Σχολική Επιτροπή.
Ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό
φορέα.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί
φορητή πινακίδα «STOP» και φορά γιλέκο χρώματος ανοικτού κίτρινου.
Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται σε δύο παράλληλες
γραμμές με κεφαλαία γράμματα, η φράση «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ».
Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.
Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του, αφού εκπαιδευτεί
κατάλληλα όπως απαιτεί ο Νόμος .
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει αίτηση σε μία μόνο σχολική
μονάδα.
Θα ληφθούν υπόψη κοινωνικά κριτήρια επιλογής όπως ανεργία, πολύτεκνοι,
τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογενειες  κ.α.
Βασικό κριτήριο επιλογής ορίζεται η ευδόκιμη προϋπηρεσία σε ανάλογη
θέση.
Σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων με υποψηφίους που διαθέτουν
ευδόκιμη προϋπηρεσία ως επικουρικά κριτήρια επιλογής, ορίζονται η
οικογενειακή και εισοδηματική κατάσταση του υποψηφίου ως εξής:
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 Οικογενειακό εισόδημα έως 5.000,00 ευρώ μόρια 100, έως 10.000,00
ευρώ μόρια 70, έως 15.000,00 ευρώ μόρια 40.

 Ανήλικα ή σπουδάζοντα τέκνα: μόρια για τα ανήλικα τέκνα ή τέκνα
που σπουδάζουν έως 24 ετών σε ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ή Μεταδευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης με την αντίστοιχη βεβαίωση σπουδών, 30 μόρια για
καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μόρια για το τρίτο.

 Μονογονεϊκές οικογένειες: ανήλικα τέκνα που σπουδάζουν έως 24
ετών, σε ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ή Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση με την
αντίστοιχη βεβαίωση σπουδών, 50 μόρια ανά τέκνο.

 Χρόνος ανεργίας 200 μονάδες για 4 μήνες και 50 μονάδες ανά μήνα
άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες.

 Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας 40 μόρια για κάθε τέκνο.

 Επιπλέον, θα υπολογίζονται 20μόρια για ενδιαφερόμενο ο οποίος θα
είναι γονέας ή κηδεμόνας μαθητή του σχολείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Διευθυντή/
Προϊστάμενο των παραπάνω σχολικών μονάδων από την 1η Μαρτίου 2021
μέχρι την 8η Μαρτίου 2021 προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.Αίτηση ( έντυπο θα χορηγείται από την Διεύθυνση κάθε σχολείου)
2.Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
3.Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ
τελευταίου οικονομικού έτους.
4.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει με
σαφήνεια ο αριθμός των τέκνων του/της ενδιαφερόμενου/νης που
βρίσκονται εν ζωή ή εάν είναι μονογονεϊκή οικογένεια. Σε περίπτωση
μονογονεϊκής οικογένειας που ο γονέας είναι σε διάσταση με τον/την σύζυγο
ή υπάρχει απόφαση δικαστηρίου, αντίγραφο απόφασης αρμόδιου
δικαστηρίου για επιμέλεια των τέκνων.
6.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί.
7. Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας εκτυπωμένη τρείς ημέρες πριν.
8. Βεβαίωση της Διεύθυνσης του σχολείου ότι ο ενδιαφερόμενος είναι γονέας
ή κηδεμόνας μαθητή του σχολείου.
Η επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων και σύνταξης σχετικού πρακτικού θα
αποτελείται από τους:
1.Διευθυντή Σχολικής μονάδας, ο οποίος θα προεδρεύει με τον αναπληρωτή
του.
2.Εκπρόσωπο της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του
3.Εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων με τον αναπληρωτή του.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού θα γίνει
από την τριμελή επιτροπή σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.
Φ.11.1/564/Γ1/598/25-6-1999 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και θα
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επικυρωθεί με απόφαση του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής η οποία θα
διαβιβαστεί και στο Σχολείο.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων των Σχολικών μονάδων
και στο site του Δήμου μας. Για περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται
από τις Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων και από το γραφείο της Α/θμιας
Σχολικής Επιτροπής  τηλέφωνο 2693025481.

Ο Πρόεδρος

Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων
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