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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΘΕΗ ΕΘΕΛΟΝΣΗ ΥΟΛΙΚΟΤ ΣΡΟΥΟΝΟΜΟΤ
Ο Δηεπζπληήο ηνπ 2νπ Δεκνηηθνύ ρνιείνπ Γξεβελώλ, έρνληαο ππόςε:
1. Σιρ παπ. 3 και 4 ηος άπθπος 45 ηος Ν. 2696/1999 (Φ.Δ.Κ 57
Α’/23.3.1999).2. Σην παπ. 45 άπθπ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Δ.Κ 78
Α’/14.3.2000).3. Σην με απ. ππυη. 2515/5/13-ζη’/15.9.1997 Κ.Τ.Α (Φ.Δ.Κ
839 Β’/19.9.97) (η παπ. 2 ανηικαηαζηάθηκε με ηην Α.Π 2515/5/13ο/16.10.1997
(Φ.Δ.Κ 967 Β’/29.10.1997).4. Σην με απ. 32633/29.9.2000/Τ.Α.5. Σην με
απ. ππυη. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο ηος ΤΠ.Δ.Π.Θ, ζύμθυνα με
ηην οποία: Η επιλογή ηος σολικού ηποσονόμος θα γίνει ζε επίπεδο ζσολικήρ
μονάδαρ από επιηποπή, η οποία αποηελείηαι από: 1. Σο Γιεςθςνηή ηηρ
ζσολικήρ μονάδαρ, υρ Ππόεδπο 2. Σον Ππόεδπο ηηρ σολικήρ Δπιηποπήρ (ή
εκππόζυπό ηος), 3. Σον Ππόεδπο ηος ςλλόγος γονέυν και κηδεμόνυν (ή
εκππόζυπό ηος). Πξνθεξύζζεη ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο Εζεινληή
ρνιηθνύ ηξνρνλόκνπ, ζύμθυνα με ηα παπακάηυ:
1. Η ππόζλητη θα γίνει μέσπι ηη λήξη ηος ζσολικού έηοςρ 2016-17, δηλαδή
από ηην ημέπα ζύνατηρ ηηρ ζσεηικήρ ζύμβαζήρ έυρ 15 1οςνίος 2017.
2. ηη θέζη αςηή κπνξεί λα απαζρνιεζεί θάζε ελήιηθν άηνκν, άλσ ησλ
18 εηώλ, αλεμάξηεηα από ην αλ εξγάδεηαη ή όρη. Απκεί να μποπεί να
ανηαποκπιθεί ζηο υπάπιο και ηιρ ςποσπεώζειρ ηος.
3. Οη ώξεο απαζρόιεζεο είναι:·
Από τις 7.50 μέτρι τις 8.20 το
πρωί· και από τις 13.10 μέχρι τις 13.30 . Οι ώπερ αςηέρ, πος αθοπούν
ηην πποζέλεςζη και ηην αποσώπηζη ηυν μαθηηών ππορ και από ηο ζσολείο,
μποπεί να αλλάξοςν, αν για οποιοδήποηε λόγο ηποποποιηθούν οι ώπερ
λειηοςπγίαρ ηος ζσολείος.

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.Ε.Δ.Δ.Α.
5. Ο εζεινληήο ρνιηθόο ηξνρνλόκνο δελ αζθαιίδεηαη ζε θαλέλα
αζθαιηζηηθό θνξέα.
6. Καηά ηην εκηέλεζη ηυν καθηκόνηυν ηος ο σολικόρ ηποσονόμορ
σπηζιμοποιεί θοπηηή πινακίδα “SΣΟΡ” και θοπά γιλέκο, σπώμαηορ ανοικηού
κίηπινος. ηην εμππόζθια και οπίζθια ότη ηος αναγπάθεηαι, ζε δύο
παπάλληλερ γπαμμέρ, με κεθαλαία γπάμμαηα, ανεξίηηλος μαύπος σπώμαηορ η
θπάζη “ΥΟΛΙΚΟ ΣΡΟΥΟΝΟΜΟ”. Σο γιλέκο και οι πινακίδερ σοπηγούνηαι
από ηο ζσολείο.
7. Σο άηομο πος θα επιλεγεί θα αζκήζει ηα καθήκονηά ηος αθού εκπαιδεςηεί
καηάλληλα.
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ κέρξη ηελ Παξαζθεπή
09/09/2016 ζηηο 13.30 ην κεζεκέξη ζηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ:
1. Αίτεσε (να δετήσοσν το στετικό έντσπο).
2. Αναλστικό βιογραυικό σεμείωμα.
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ μποπείηε να απεςθύνεζηε ζηη διεύθςνζη ηος
σολείος.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ
ΣΦΟΛΕΙΟΥ
Γεώργιος Ζιώγος

