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Το Δημοτικό Συμβούλιο  

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Με την αριθ. πρωτ. 83378/1-12-2020 (ΑΔΑ:Ψ25Ξ46ΜΤΛ6-2ΩΒ) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Δ΄ Κατανομή ποσού 28.000.000€ από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, σε όλους τους Δήμους της χώρας, για 
την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους» εγκρίθηκε η κατανομή 
χρηματικών ποσών στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών 
των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα δε για το 
Δήμο μας κατανέμεται ποσό 217.970,00 ευρώ το οποίο, όπως μας ενημερώνει με το 
από 03/12/2020 έγγραφό του το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, έχει κατατεθεί 
σε λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος σε πιστωτικό ίδρυμα.

Στην απόφαση περιλαμβάνεται και η αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων 
αντίστοιχα.

Με τις διατάξεις των παρ. 1&2 της αριθ. 47455/16-8-2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1734 
Β΄) ορίζεται ότι:
«1. Από την έναρξη του σχολικού έτους 2007-2008, καταβάλλεται στους εθελοντές σχολικούς 
τροχονόμους που προσφέρουν υπηρεσία σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται για την προστασία λόγω κυκλοφοριακών συνθηκών του 
μαθητικού πληθυσμού τους, οι οποίοι δεν ανήκουν στο προσωπικό του σχολείου ή του οικείου 
ΟΤΑ, αποζημίωση ύψους 176,00 ευρώ μηνιαίως από τις σχολικές επιτροπές, για την 
κάλυψη των εξόδων κίνησής τους.
Προς το σκοπό αυτό, χρηματοδοτούνται μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των 
Δήμων και Κοινοτήτων, οι ΟΤΑ μέχρι 10.000 κατοίκους για έναν εθελοντή σχολικό 
τροχονόμο ανά σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ αυτοί με πληθυσμό άνω των 
10.000 κατοίκων, χρηματοδοτούνται αντίστοιχα για μέχρι δύο εθελοντές σχολικούς 
τροχονόμους.
Κατ’ εξαίρεση για τα ειδικά σχολεία όπου φοιτούν ΑΜΕΑ, χρηματοδοτούνται οι οικείοι ΟΤΑ, 
ανεξαρτήτως του πληθυσμού τους, για μέχρι δύο εθελοντές σχολικούς τροχονόμους.
2. Η αποζημίωση καταβάλλεται στα άτομα που προσφέρουν σχετικές υπηρεσίες τις ημέρες 
λειτουργίας του σχολείου και κατά το διάστημα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών 
από αυτό. 
Η εν λόγω αποζημίωση μειώνεται αναλογικά, όταν δεν προσφέρονται υπηρεσίες όλες τις 
ημέρες λειτουργίας του σχολείου και όταν αυτές προσφέρονται μόνο κατά την προσέλευση ή την 
αποχώρηση των μαθητών. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί το υπόλοιπο ποσό να διατίθεται σε 
επιπλέον άτομο που καλύπτει αυτά τα κενά.».

Σύμφωνα με το από 4-12-2020 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας, η δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων κίνησης των 
εθελοντών σχολικών τροχονόμων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για 
το διάστημα Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020, ανέρχεται συνολικά στο 



ποσό των 18.224,00€, [(40 τροχ. Χ 8,00€ τη μέρα Χ 20 ημέρες =6.400,00€ για τον 
μήνα Οκτώβριο, (40 τροχ. Χ 8,38€ τη μέρα Χ 20 ημέρες =6.704,00€ για τον μήνα 
Νοέμβριο και (40 τροχ. Χ 8,00€ τη μέρα Χ 16 ημέρες = 5.120,00€ για τον μήνα 
Δεκέμβριο)].

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο να εγκρίνει την 
επιχορήγηση συνολικού ποσού 18.224,00€ προς την Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας, για την κάλυψη της δαπάνης 
υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου που προσφέρουν 
υπηρεσία σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το διάστημα 
Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020.
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