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Ο Δήμος Τσερίου σε συνεργασία με τη Σχολική Εφορεία Τσερίου  
καλούν σε δήλωση ενδιαφέροντος 

για τη μίσθωση υπηρεσιών δύο Σχολικών Τροχονόμων 
για τα δύο Δημοτικά Σχολεία Τσερίου 

για τη χρονική περίοδο 01/09/2021 μέχρι 30/06/2023 

O Δήμος Τσερίου σε συνεργασία με τη Σχολική Εφορεία Τσερίου ζητούν δηλώσεις 
ενδιαφέροντος για την πλήρωση 2 [δύο] θέσεων σχολικών τροχονόμων, για δύο (2) 
χρόνια, τη σχολική χρονιά 2021-2022 και 2022 - 2023, με δικαίωμα ανανέωσης για 
ακόμη μία σχολική χρονιά 2023-2024, με γραπτή κοινή συναίνεση των δύο μερών. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν, φυσικά πρόσωπα ηλικίας 25 μέχρι 65 ετών, με  λευκό 
ποινικό μητρώο, υγιή και αρτιμελή.  

Η μηνιαία αντιμισθία ανέρχεται στο ποσό των €200,00 ακάθαρτα και θα παραχωρείται 
13ος μισθός, κατ’ αναλογία της περιόδου απασχόλησής του/της 

Καθήκοντα και ευθύνες:   

• Θα εποπτεύει, ρυθμίζει και διευκολύνει τη διασταύρωση των μαθητών και 
γενικά των πεζών στη διάβαση πεζών που βρίσκεται στην οδό Θεοδόση 
Πιερίδη,  παρά το Α΄ Δημοτικό Σχολείο Τσερίου ή   στην διάβαση πεζών που 
βρίσκεται στην οδό Αναλυόντα,  παρά το Β΄ Δημοτικό Σχολείο Τσερίου 

• Θα παρουσιάζεται στη διάβαση πεζών και θα εκτελεί τα καθήκοντα του/της κατά 
τις ημέρες λειτουργίας του Σχολείου, στις ακόλουθες ώρες: 7:00 π.μ. μέχρι  8:00 
π.μ. και 12:50  μέχρι 1:30μ.μ.   

• Θα παρουσιάζεται με κατάλληλη ενδυμασία και φωσφορούχο γιλέκο, 
σφυρίχτρα και πινακίδα, τα οποία θα τα προμηθεύει ο Δήμος Τσερίου 

• Θα επιβλέπει τη διάβαση πεζών κατά την διάρκεια σχολικών εκδηλώσεων.  

Ο κάθε σχολικός τροχονόμος θα τύχει έγκρισης / ειδικής εκπαίδευσης από την 
Αστυνομία, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του.  

Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων του, ο εργοδότης έχει το 
δικαίωμα να τερματίσει άμεσα την απασχόληση του. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν γραπτή αίτηση μέχρι την Πέμπτη 8 Ιουλίου 
2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στα γραφεία του  Δήμου Τσερίου.   
 
΄Εντυπο αίτησης μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Δήμου ή την 
ιστοσελίδα του Δήμου.. 
 
΄Ολοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα υποβάλουν γραπτή αίτηση θα κληθούν σε 
προσωπική συνέντευξη. 

 
Τα άτομα τα οποία θα προσληφθούν πριν εργοδοτηθούν θα πρέπει να φέρουν 
πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου και Πιστοποιητικό Υγείας. 
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