ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

1) Μεταφορέας: Το Ε.Ε.Ι. έχει συμβληθεί με Μεταφορέα με όρους που πληρούν τις προδιαγραφές
ασφάλειας και υγείας για τους μαθητές / μαθήτριες, προκειμένου αυτοί /αυτές να μεταφέρονται
από και προς τις εγκαταστάσεις του Σχολείου όλες τις ημέρες λειτουργίας του Σχολείου.
2) Πρόγραμμα δρομολογίων: Η μεταφορά του μαθητή / μαθήτριας θα γίνεται μέσα στο πλαίσιο
του «Προγράμματος δρομολογίων των λεωφορείων», όπως αυτό διαμορφώνεται από το Τμήμα
Μεταφοράς του «Ε.Ε.Ι.» μετά το πέρας των εγγραφών (10 Ιουλίου 2019) και αφού έχει γίνει η
επεξεργασία των στοιχείων των μαθητών / μαθητριών. Δρομολόγια τα οποία δεν θα έχουν τον
απαιτούμενο αριθμό συμμετοχών (κατ’ ελάχιστο 15 εγγεγραμμένους μαθητές/μαθήτριες) δεν θα
πραγματοποιούνται.
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα δρομολογίων ισχύει για όλη τη σχολική χρονιά και λήγει με την
επίσημη λήξη των μαθημάτων, όπως αυτή ανακοινώνεται κάθε χρονιά από το Υπουργείο
Παιδείας για κάθε σχολική βαθμίδα. Για τους μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου, Λυκείου και ΙΒ, μετά
τη λήξη των μαθημάτων όπου ξεκινούν οι Πανελλήνιες εξετάσεις, οι Ενδοσχολικές εξετάσεις και
κάποια μαθήματα του ΙΒ, το Σχολείο διαμορφώνει νέο πρόγραμμα, περιορισμένου αριθμού
δρομολογίων.
3) Στοιχεία μαθητή - Κόμιστρα: Με την αποδοχή των παρόντων όρων και την ολοκλήρωση της
εγγραφής του μαθητή / μαθήτριας στο Σύστημα Μεταφοράς του Σχολείου, ο Μεταφορέας θα
λάβει γνώση των στοιχείων του μαθητή / μαθήτριας και του δρομολογίου που τον/την αφορά
από το Τμήμα Μεταφοράς του Ε.Ε.Ι.
για την ορθή εκτέλεση του δρομολογίου (ήτοι
ονοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας, τάξη και σχολική μονάδα στην οποία είναι εγγεγραμμένος /
εγγεγραμμένη, το δρομολόγιο στο οποίο ανήκει ο μαθητής/μαθήτρια και τα στοιχεία της στάσης
επιβίβασης και αποβίβασης τα οποία έχει επιλέξει ο γονέας). Ο γονέας αναλαμβάνει την
υποχρέωση καταβολής του ποσού των κομίστρων για την συμφωνούμενη μεταφορά του
παιδιού του κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020, τα οποία για το εν λόγω σχολικό
έτος φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΜΙΣΤΡΩΝ 2019-20

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ - ΙΒ
ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΓΙΑ 3ο, 4ο ΠΑΙΔΙ

ΖΩΝΕΣ

ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ

ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
(ΕΚΠΤΩΣΗ 4%)

ΖΩΝΗ A

1.320 €

1.267 €

1.188 €

1.140 €

ΖΩΝΗ B

1.540 €

1.478 €

1.386 €

1.331 €

ΖΩΝΗ Γ

1.760 €

1.690 €

1.584 €

1.521 €

ΖΩΝΗ Δ

1.980 €

1.901 €

1.782 €

1.711 €

ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ

ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
(ΕΚΠΤΩΣΗ 4%)

ΜΟΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ (*)
ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΓΙΑ 3ο, 4ο ΠΑΙΔΙ

ΖΩΝΕΣ

ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ

ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
(ΕΚΠΤΩΣΗ 4%)

ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ

ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
(ΕΚΠΤΩΣΗ 4%)

ΖΩΝΗ A

924

887

832

798

ΖΩΝΗ B

1.078

1.035

970

931

ΖΩΝΗ Γ

1.232

1.183

1.109

1.064

ΖΩΝΗ Δ

1.386

1.331

1.247

1.198

(*)Εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα ελεύθερων θέσεων στο σχολικό παρέχεται η δυνατότητα επιλογής
μονής διαδρομής και το κόστος αυτής είναι το 70% της εκάστοτε ζώνης.

Πληροφορίες σχετικά με τη ζώνη στην οποία ανήκει ο κάθε μαθητής/μαθήτρια, παρέχονται από
τα Γραφεία Κίνησης :
Ψυχικό:
(κ. Γ. Ζουπάνος, κα. Ε. Λαμπίρη) τηλ.: 210-6798268, 210-6798189
Μποδοσάκειο: (1η-2α κα. Ε. Αμπατζή, 3η-4η κα. Μ. Παπαδοπούλου, 5η-6η κα. Α. Γιαννακοπούλου)
τηλ. 210-6659991.
Λάτσειο:
(1η-2α κα. Μ. Γιαννούλη, 3η-4η κα. Λ. Μορδοβάνη, 5η-6η κ. Μ. Καρατζάς)
τηλ. 210-6042200.
4) Καταβολή κομίστρων:
4.1 Τρόπος εξόφλησης: Ο γονέας αναλαμβάνει την υποχρέωση εξόφλησης του ποσού των
κομίστρων με τους τρόπους που αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο «Δίδακτρα – Κόμιστρα».
4.2 Οικονομικά Υπεύθυνος: Οι δύο γονείς είναι εις ολόκληρον υπεύθυνοι για την καταβολή των
κομίστρων μεταφοράς του μαθητή /μαθήτριας. Σε περίπτωση μεταβολής της οικογενειακής
κατάστασης, υπεύθυνος είναι ο Οικονομικός Υπόχρεος, όπως αυτός δηλώθηκε στη φόρμα
ηλεκτρονικής εγγραφής μαθητή. Για αλλαγή του Οικονομικά Υπόχρεου, οι γονείς οφείλουν να
δηλώνουν στο srmchanges@haef.gr την μεταβολή και να προσκομίζουν το έγγραφο που
μπορεί να τους ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να καταχωρηθεί η αλλαγή.
4.3 Υπερημερία: Συμφωνείται ρητά ότι καθυστέρηση ή άρνηση καταβολής των δόσεων των
κομίστρων εκ μέρους του γονέα παρέχει στο Ε.Ε.Ι. το δικαίωμα καταγγελίας της συμφωνίας
μεταφοράς για τον συγκεκριμένο μαθητή / μαθήτρια και συνεπώς τη διακοπή της μεταφοράς
του μαθητή / μαθήτριας.
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4.4 Διακοπή φοίτησης: Αν ο μαθητής / μαθήτρια διακόψει οικειοθελώς τη φοίτησή του / της
από το Σχολείο πριν λήξει το σχολικό έτος για το οποίο έχει εγγραφεί, ο γονέας αναλαμβάνει
ανεπιφύλακτα να εξοφλήσει εμπροθέσμως το ποσό κομίστρων που αντιστοιχεί στο διάστημα
μέχρι και την ημέρα διακοπής της φοίτησης του παιδιού από το Σχολείο.
5) Προκαταβολή κομίστρων: Η προκαταβολή κομίστρων ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων
Ευρώ (400,00 Ευρώ) και είναι καταβλητέα δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την εγγραφή στο
Σύστημα Μεταφοράς. Συμφωνείται ότι η προκαταβολή κομίστρων εκ μέρους του γονέα, που
δίδεται σύμφωνα και σε εκτέλεση της παρούσας εγγραφής για το κλείσιμο θέσης συμμετοχής
στο «Σύστημα Μεταφοράς», δεν επιστρέφεται, ούτε και συμψηφίζεται στην περίπτωση που ο
γονέας διακόψει τη μεταφορά του παιδιού του μετά την έναρξη του σχολικού έτους ή στην
περίπτωση που αυτό δεν έκανε χρήση του σχολικού λεωφορείου, για οποιαδήποτε αιτία μη
οφειλόμενη στον Μεταφορέα ή στο Σχολείο. Η διακοπή μεταφοράς πρέπει να γίνει εγγράφως.
6) Προϋπόθεση ολοκλήρωσης εγγραφής: Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της εγγραφής του
μαθητή / μαθήτριας στο Σύστημα Μεταφοράς του Σχολείου είναι η πλήρης εξόφληση τυχόν
εκκρεμών οικονομικών υποχρεώσεων των γονέων προς το Ε.Ε.Ι. (δίδακτρα, μεταφορικά, σίτιση,
κλπ).
Επιπροσθέτως, η εγγραφή στο Σύστημα Μεταφοράς του Σχολείου δεν ολοκληρώνεται, αν δεν
έχει καταβληθεί η ορισθείσα ως άνω προκαταβολή.
7) Κανονισμός Μεταφοράς: Ο γονέας δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση του «Κανονισμού
Μεταφοράς Μαθητών και Μαθητριών με Σχολικά Λεωφορεία», ο οποίος ευρίσκεται
αναρτημένος στην επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Ε.Ι. (www.haef.gr) και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και
ανέκκλητα όλες τις διατάξεις του, οι οποίες, συμφωνείται ρητά ότι είναι δεσμευτικές για τα
συμβαλλόμενα μέρη.
8) Καταγγελία: Το Ε.Ε.Ι. δικαιούται να καταγγείλει την συμφωνία μεταφοράς για τον συγκεκριμένο
μαθητή / μαθήτρια στην περίπτωση που ο μαθητής/μαθήτρια δεν συμμορφώνεται με τις
υποδείξεις, οδηγίες και εντολές του Συνοδού, όταν αυτό διαπιστώνεται από την Διεύθυνση του
Σχολείου και τον Μεταφορέα. Ο γονέας μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία μεταφοράς
εγγράφως στο Τμήμα Μεταφοράς του Ε.Ε.Ι. οποτεδήποτε, είναι όμως υποχρεωμένος να
εξοφλήσει όλα τα οφειλόμενα μέχρι την καταγγελία κόμιστρα, τα οποία αντιστοιχούν στον χρόνο
ισχύος της συμφωνίας μεταφοράς, χωρίς επιστροφή ή συμψηφισμό της προκαταβολής.
9) Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της υπηρεσίας μεταφοράς
των μαθητών από και προς τις σχολικές μονάδες του Ε.Ε.Ι., το Ε.Ε.Ι. διαβιβάζει στο Μεταφορέα
προσωπικά στοιχεία των μαθητών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του δρομολογίου,
καθώς και τον γονέων / ή προκαθορισμένων εκπροσώπων επιφορτισμένων με την παραλαβή
των παιδιών σε καθορισμένη στάση. Επίσης ενημερώνει τον Μεταφορέα για έκτακτες αλλαγές
δρομολογίων των μαθητών, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του γονέα. Η επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των γονέων από το Ε.Ε.Ι. περιγράφεται αναλυτικώς
στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ε.Ε.Ι. και στους Όρους Εγγραφής, που
βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Ε.Ε.Ι. και λαμβάνουν και αποδέχονται οι γονείς κατά
το στάδιο των εγγραφών των μαθητών στις σχολικές μονάδες του Ε.Ε.Ι. και στις υπηρεσίες που
επιλέγουν. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των γονέων από τον
Μεταφορέα και οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του Μεταφορέα, καθορίζονται συμβατικώς με
ειδικό συμφωνητικό επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που έχει υπογράψει το Ε.Ε.Ι. με τον
Μεταφορέα (εκτελών την επεξεργασία).
10) Εγγραφές μαθητών στο σύστημα μεταφοράς του Ε.Ε.Ι πραγματοποιούνται μόνο κατά τη
διάρκεια των (ηλεκτρονικών) εγγραφών.
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