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ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
 

1. Η άφιξη στη Σχολή θα γίνεται περίπου στις 07:45. 
 

2. Η αναχώρηση από τη Σχολή θα γίνεται στις 15:10.  
 

3. Βάσει των δηλώσεων / αιτήσεων  που θα πρέπει να προσκομιστούν το αργότερο μέχρι τις 
25.06.2021, θα διαμορφωθούν τα  προτεινόμενα δρομολόγια. Το σχετικό έντυπο επισυνάπτεται 
στην επιστολή αυτή (Συν. 1).   
Στο έντυπο αυτό οι γονείς δηλώνουν υπεύθυνα το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο 
πρόγραμμα,  την αποδοχή των όρων μεταφοράς της παρούσης καθώς και τον κανονισμό 
μεταφοράς της Σχολής (Συν.2), συμπληρώνουν τα απαιτούμενα στοιχεία και δίνουν τη συναίνεση 
για την προώθηση τους στο πρακτορείο.   
Οι αιτήσεις-δηλώσεις συναίνεσης για τη μεταφορά με λεωφορείο, καθώς και μια ψηφιακή 
φωτογραφία (πορτραίτο) του παιδιού / των παιδιών για το δελτίο μεταφοράς που θα εκδώσει η 
Σχολή, θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση k.valodimou@dst.gr. Εναλλακτικά θα 
κατατεθούν μαζί με τυπωμένη φωτογραφία στο φυλάκιο της Σχολής κατά τις ώρες λειτουργίας. Σε 
κάθε περίπτωση η προθεσμία για την κατάθεση είναι η 24.06.2021.   
 

4. Στις 28.6.2021, οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα ενημερωθούν για τα καθορισμένα δρομολόγια και τις 
στάσεις, και μέχρι τις 8.07.2021 θα πρέπει να συμπληρώσουν στη φόρμα που θα τους αποσταλεί 
το δρομολόγιο και τη στάση της επιλογής τους, να επιστρέψουν τη συμπληρωμένη φόρμα 
ηλεκτρονικά  στη διεύθυνση k.valodimou@dst.gr (ή να την καταθέσουν  στο φυλάκιο της Σχολής) 
και να καταβάλλουν ως προκαταβολή το ποσό των 350 Eυρώ.   
 

5. Αν μέχρι τις 8.07.2021 δεν έχει συμπληρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών, 
τότε το/τα δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν και οι προκαταβολές θα επιστραφούν.  
 

6. Στις 9.07.2021 οι γονείς θα ενημερωθούν οριστικά για την έναρξη της υπηρεσίας μεταφοράς.  
 

7. Την ημέρα του αγιασμού οι μαθητές θα παραλάβουν τα δελτία μεταφοράς.  
 

8. Στην περίπτωση που κάποια δρομολόγια δεν πραγματοποιηθούν υπ’ ευθύνη του μεταφορέα, η 
ευθύνη της Σχολής περιορίζεται στην αναλογική επιστροφή του καταβληθέντος ποσού. 
  

9. Στην περίπτωση που κάποια δρομολόγια δεν πραγματοποιηθούν λόγω ανωτέρας βίας ή λόγω 
κρατικών εντολών (π.Χ. λόγω περιοριστικών μέτρων για την πανδημία), τότε το επιστρεπτέο ποσό 
θα προκύψει βάσει των κρατικών οδηγιών που θα δοθούν.  
 

10. Κόμιστρα   
Τα κόμιστρα για τη διπλή διαδρομή (μετάβαση και επιστροφή) ανέρχονται σε 890 Ευρώ.  
Τα κόμιστρα για τη μονή διαδρομή (μετάβαση ή επιστροφή) ανέρχονται σε 790 Ευρώ.  
 

Ειδικά και μόνο για την περίπτωση που η αποχώρηση των μαθητών στις 15:00 δεν είναι δυνατή  
λόγω 9-ώρου ωρολογίου υποχρεωτικού προγράμματος ή συμμετοχής στους ομίλους εργασίας 
μία ή περισσότερες ημέρες,  τα κόμιστρα ορίζονται ως εξής:  
 

Μετάβαση και επιστροφή μέχρι και 2 ημέρες:  790 Ευρώ    
Μετάβαση και επιστροφή από 3 ημέρες και πάνω:   890 Ευρώ 
 

Για τους μαθητές των τάξεων 1-6 καθώς και για τα νήπια, υπάρχει επιπρόσθετο κόστος συνοδού 
200 Ευρώ.  
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Στην περίπτωση που μετά την έναρξη της Σχολικής χρονιάς υπάρξει επαρκής αριθμός 
ενδιαφερομένων, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο επιπρόσθετου δρομολογίου αναχώρησης στις 
16:00.   
 

11. Πληρωμή 
350 Eυρώ με την εγγραφή 
300 Ευρώ μέχρι τις 31.12.2021 
Eξόφληση μέχρι τις 31.3.2022 
 

12. Διακοπή της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της χρονιάς δεν είναι δυνατή. Στην περίπτωση αυτή τα 
κόμιστρα είναι απαιτητά στο σύνολό τους.  
 

13. Τα κόμιστρα έχουν προκύψει βάσει του τρέχοντος Φ.Π.Α. Στην περίπτωση που ο Φ.Π.Α 
μεταβληθεί, τότε η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει τα κόμιστρα αναλογικά.  

 


