
                                  

 

                                            

                  ΔΗΜΟΣ  ΠΑΦΟΥ 
 

                   ΠΛΑΙΣΙΟ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  ΚΑΙ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ 

 

1.  Η εργασία των προσώπων που θα ασκούν καθήκοντα Σχολικού Τροχονόμου αφορά τη ρύθμιση της τροχαίας 

κυκλοφορίας κατά τη διασταύρωση των οδών από τους μαθητές στις διαβάσεις πεζών, οι οποίες βρίσκονται έξω από 

τα Δημοτικά Σχολεία της Πάφου, σύμφωνα με τον περί Δήμων Νόμο και τους σχετικούς Δημοτικούς Κανονισμούς. 
 

2.  Δικαίωμα για απασχόληση στα καθήκοντα Σχολικού Τροχονόμου έχουν άνδρες και γυναίκες που:  
  

(α) Κατά την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης θα έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και δεν θα 

έχουν συμπληρώσει το αντίστοιχο 65ο έτος˙ 

(β) Είναι κάτοχοι απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης (Λυκείου, Τεχνικής Σχολής ή άλλης). 

 (γ) Έχουν λευκό ποινικό μητρώο˙ 

 (δ Είναι σε θέση να επικοινωνούν επαρκώς στην ελληνική γλώσσα (προφορικός λόγος)˙ 

(ε) Δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας που είναι δυνατό να επηρεάσει την αποτελεσματική άσκηση των καθηκό-

ντων τους˙ 

(ε) Είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και δικαιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα στην Κυπριακή Δημοκρατία νομοθε-

σία να απασχοληθούν στο συγκεκριμένο τομέα. 
 

3. Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, τα πρόσωπα που θα επιλέγονται θα τυγχάνουν κατάλληλης εκπαί-

δευσης από την Τροχονομική Υπηρεσία του Δήμου Πάφου ή/και την Αστυνομία σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 
  

4.  Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους, τα εν λόγω πρόσωπα υποχρεούνται να φέρουν στολή που θα χορηγεί ο 

Δήμος, καθώς και πινακίδα κυκλικού σχήματος όπου θα αναγράφονται οι λέξεις "ΠΑΙΔΙΑ-CHILDREN", σύμφωνα 

με τα καθοριζόμενα στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 
 

5.  Οι ημέρες και οι ώρες απασχόλησης είναι οι εξής:  

 (α) Από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή (εξαιρούνται οι σχολικές αργίες) 

 (β) 07.00 – 08.00 , 13.00 – 13.30. 
 

6. (α) Η αμοιβή είναι το σταθερό/κατ’αποκοπήν ποσό των €16,00 (δεκαέξι ευρώ) για κάθε εργάσιμη σχολική ημέρα. Η 

αμοιβή, πληρωτέα κατά το τέλος κάθε μήνα, δεν υπόκειται σε αυτόματη αύξηση βάσει των περιοδικών αυξήσεων 

του τιμαριθμικού επιδόματος ή οποιωνδήποτε άλλων αυξήσεων. 

 (β) Από το ποσό των €16,00 ο Δήμος θα αποκόπτει και θα καταβάλλει αρμοδίως το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία 

ποσό εισφοράς του παροχέα υπηρεσιών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Πρόσθετα, ο Δήμος θα καταβάλλει 

ως εργοδότης εισφορές για λογαριασμό του παροχέα υπηρεσιών σε όλα τα Ταμεία τα οποία διαχειρίζονται ή έχουν 

την ευθύνη είσπραξης εισφορών οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.ά.). 

 (γ) Νοείται ότι ο Δήμος θα αποκόπτει ως εργοδότης από την αμοιβή του παροχέα υπηρεσιών και θα καταβάλλει στα 

αρμόδια Ταμεία οποιεσδήποτε άλλες εισφορές ή φορολογίες ή/και άλλες αποκοπές οι οποίες προβλέπονται από 

την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 
 

7.  Ο Δήμος Πάφου έχει το δικαίωμα να τερματίζει αμέσως την απασχόληση προσώπου που παρέχει υπηρεσίες Σχολι-

κού Τροχονόμου στις περιπτώσεις ανάρμοστης συμπεριφοράς του ή πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων του. 

Περαιτέρω, ο Δήμος ως εργοδότης δύναται κατά  την απόλυτη κρίση του να τερματίσει τις υπηρεσίες προσώπου που 

ασκεί καθήκοντα Σχολικού Τροχονόμου αφού του δώσει γραπτή προειδοποίηση 6 εργάσιμων ημερών, χωρίς να πα-

ρέχει οποιανδήποτε εξήγηση. 
 

8. Η άσκηση των καθηκόντων Σχολικού Τροχονόμου υπόκειται σε έλεγχο από όργανα της Αστυνομίας και εξουσιοδο-

τημένους λειτουργούς του Δήμου Πάφου και της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Πάφου. 
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