
 

 
 

 

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
 

1. Οι στάσεις των δρομολογίων αλλά και οι ώρες για την κάθε στάση είναι καθορισμένες σε 
συνεργασία με τον μεταφορέα. Δεν είναι δυνατή η απαίτηση εκ μέρους των γονέων για προσθήκη 
νέων στάσεων ούτε για την τροποποίηση του δρομολογίου. Η προσθήκη νέων στάσεων μπορεί να 
γίνει μόνο σε περίπτωση που αυτές βρίσκονται στον βασικό άξονα του δρομολογίου και δεν 
επηρεάζεται η διάρκειά του και μόνο μετά από συναίνεση του μεταφορέα.    

 
2. Οι μαθητές και οι γονείς θα πρέπει να βρίσκονται στη στάση 5-10 λεπτά πριν την άφιξη του 

λεωφορείου.  
 
3. Το λεωφορείο δεν θα περιμένει αργοπορημένους μαθητές. 
 
4. Οι μαθητές θα πρέπει να επιδεικνύουν στον οδηγό το δελτίο μεταφοράς που θα τους δοθεί από τη 

Σχολή (ισχύει μετά την ημερομηνία διανομής - παραλαβής των δελτίων) .  
 
5. Η συμπεριφορά των μαθητών θα πρέπει να είναι η πρέπουσα. Μη πρέπουσα συμπεριφορά μπορεί 

να οδηγήσει στον αποκλεισμό μαθητών από τη μεταφορά χωρίς επιστροφή του καταβληθέντος 
ποσού.    

 
6. Η κατανάλωση φαγητού και ποτού απαγορεύεται εντός του λεωφορείου.  
 
7. Το κάπνισμα απαγορεύεται εντός του λεωφορείου.  
 
8. Οι γονείς των νηπίων/μαθητών των τάξεων 1-6 θα πρέπει να δηλώσουν τα άτομα που θα 

παραλαμβάνουν το παιδί/τα παιδιά κατά την επιστροφή. Σε περίπτωση που δεν εμφανίζονται τα 
άτομα αυτά, τότε  η συνοδός επικοινωνεί με τους γονείς, για να οριστεί το σημείο παραλαβής. Τα 
έξοδα που θα προκύψουν βαραίνουν τους γονείς.  Σε περίπτωση που αυτό συμβεί κατ’ επανάληψη, 
η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει το παιδί/τα παιδιά από την υπηρεσία μεταφοράς. 

 
9. Στην περίπτωση που το λεωφορείο δεν θα χρησιμοποιηθεί λόγω ασθένειας ή για οποιονδήποτε 

άλλο λόγο, θα πρέπει  οι γονείς να ειδοποιούν από την προηγούμενη ημέρα ή το πρωί της ίδιας 
ημέρας μέχρι τις 6:30 το γραφείο κίνησης του πρακτορείου ότι το παιδί / τα παιδιά δεν θα 
προσέλθουν στη στάση.  

  
10. Η διακοπή της υπηρεσίας μεταφοράς κατά τη διάρκεια της χρονιάς δεν είναι δυνατή. Σε περίπτωση 

διακοπής της υπηρεσίας, το κόμιστρο πρέπει να καταβληθεί στο σύνολό του.  
 
11. Σε περίπτωση που το κόμιστρο δεν καταβάλλεται στις καθορισμένες ημερομηνίες, η Σχολή διατηρεί 

το δικαίωμα να διακόψει την παροχή της υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή το σύνολο του ποσού  
πρέπει να καταβληθεί στο σύνολό του. 

 
12. H συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταφοράς της Σχολής προϋποθέτει να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες 

απαιτήσεις διδάκτρων.   


