ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι σκοποί του παρόντος Κανονισμού είναι οι ακόλουθοι:
1.

Η παροχή προς τους γονείς βασικών και χρήσιμων πληροφοριών στα θέματα που
αφορούν στη μεταφορά των μαθητών1 με σχολικά λεωφορεία προς και από τα σχολεία
του ΕΕΙ.

2.

Η διευκόλυνση της επικοινωνίας των γονέων με το αρμόδιο Τμήμα Μεταφοράς του ΕΕΙ2.

3.

Η υποβοήθηση του έργου των μεταφορέων και του προσωπικού τους (οδηγών και
συνοδών), ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η μεταφορά των μαθητών.

4.

Η συστηματοποίηση και περιγραφή των προϋποθέσεων και κανόνων λειτουργίας του
όλου συστήματος μεταφοράς μαθητών.
ΑΡΘΡΟ 2Ο ΓΕΝΙΚΑ
1. Η ασφαλής και κατά το δυνατόν ταχεία μεταφορά μαθητών με σχολικά λεωφορεία προς
και από τα σχολεία του ΕΕΙ εκτελείται από Μεταφορέα, ο οποίος συμβάλλεται με το ΕΕΙ, η
δε εποπτεία και συντονισμός της μεταφοράς των μαθητών εκτελείται από το Τμήμα
Μεταφοράς, το οποίο ανήκει στη Διεύθυνση των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
(Δ.Ο.Υ.) του Ε.Ε.Ι. και στεγάζεται στον 1ο όροφο του κτιρίου Capps στο Ψυχικό.
2. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μεταφοράς είναι τα εξής:
i)

Ο έλεγχος της λειτουργίας του όλου συστήματος μεταφοράς και η πιστή τήρηση
από τους μεταφορείς όλων των όρων των υπογραφεισών συμβάσεων.
ii) Ο σχεδιασμός των δρομολογίων πριν από την έναρξη κάθε σχολικού έτους και για
κάθε σχολική βαθμίδα χωριστά (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο/Λύκειο/ΙΒ)
iii) Η λεπτομερής εξέταση των αιτημάτων γονέων, που υποβάλλονται γραπτώς προς
το Τμήμα Μεταφοράς, και αφορούν σε θέματα μεταφοράς μαθητών και
μαθητριών με τα σχολικά λεωφορεία και η προσπάθεια ικανοποίησής τους.
Σημειώνεται ότι η ικανοποίηση των αιτημάτων εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια
του Τμήματος Μεταφοράς και των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Ε.Ι. και υπό την
προϋπόθεση ότι αυτά δεν αποβαίνουν εις βάρος της ασφάλειας του όλου
συστήματος μεταφοράς και δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση του
συνόλου των μεταφερόμενων μαθητών.
3.

Η διαδικασία μεταφοράς μαθητών (δρομολόγια και σημεία στάσεων των σχολικών
λεωφορείων) μελετώνται και οργανώνονται με βάσει τα στοιχεία των εγγεγραμμένων στο
σύστημα μεταφοράς μαθητών του τρέχοντος έτους, από το Τμήμα Μεταφοράς, μέχρι την
Η λέξη «μαθητές» σημαίνει «μαθητές και μαθήτριες»
Ο Κανονισμός Μεταφοράς των μαθητών του Νηπιαγωγείου «Ιωάννης Μ. Καρράς» περιλαμβάνεται
στον Κανονισμό λειτουργίας του.
1
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20ή Ιουλίου (όταν έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός εγγραφών) και ισχύουν μόνον
για τη σχολική χρονιά για την οποία έχουν οργανωθεί. Ο σχεδιασμός και η
οριστικοποίησή τους γίνονται πάντοτε με γνώμονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση και κυρίως
την ασφάλεια της μεταφοράς των μαθητών.
Το Τμήμα Μεταφοράς δύναται, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, ανάλογα με τις
συνθήκες, να τροποποιήσει προσωρινά ή οριστικά ήδη εκτελούμενο δρομολόγιο με
σκοπό την εξυπηρέτηση και ασφάλεια των μαθητών, εφόσον συντρέχουν
αποδεδειγμένα σοβαροί προς τούτο λόγοι, όπως τεχνικά έργα κατά μήκος του
δρομολογίου (π.χ. μονοδρομήσεις, κατασκευή ποδηλατόδρομων με αποτέλεσμα τη
μείωση του πλάτους της οδού κλπ), προβλήματα καθυστερήσεων ή λόγοι ασφαλείας ή
σε περίπτωση που καταργηθούν μία ή περισσότερες στάσεις. Για τους λόγους αυτούς,
το Τμήμα Μεταφοράς μπορεί ενδεικτικά, είτε να αλλάξει τη διαδρομή του δρομολογίου,
είτε να προσθέσει ή αφαιρέσει στάσεις από το δρομολόγιο, ώστε να ομαλοποιηθεί η
διαδρομή του.
4.

Τα ενδεικτικά δρομολόγια και οι στάσεις που θα ισχύσουν το επόμενο σχολικό έτος
τίθενται υπόψη των γονέων κατά το στάδιο των εγγραφών, τον Ιούνιο. Όσοι γονείς
επιθυμούν τη μεταφορά των παιδιών τους προς και από τα σχολεία του ΕΕΙ με σχολικά
λεωφορεία δηλώνουν τούτο κατά τις ηλεκτρονικές εγγραφές, όπου αποδέχονται και τους
αντίστοιχους Όρους Μεταφοράς.

5.

Δηλώσεις συμμετοχής στο σύστημα μεταφοράς μετά τη λήξη των ηλεκτρονικών
εγγραφών θα γίνονται δεκτές, κατόπιν τήρησης σειράς προτεραιότητας, μόνο εφ’ όσον
υπάρχουν κενές θέσεις στο σχολικό λεωφορείο της συγκεκριμένης διαδρομής.

6.

Βασική προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η αίτηση μεταφοράς μαθητή είναι η εκ μέρους του
γονέα αποδοχή του παρόντος Κανονισμού Μεταφοράς (η οποία γίνεται με την αποδοχή
των όρων εγγραφής), η ανάληψη υποχρέωσης
καταβολής του καθορισθέντος
κομίστρου και η εμπρόθεσμη πληρωμή της ορισθείσας προκαταβολής.

7.

Κάθε δρομολόγιο σχολικού λεωφορείου έχει καθορισμένες στάσεις και διαδρομή, που δεν
επιτρέπεται να αλλάξουν χωρίς γραπτή εντολή του Τμήματος Μεταφοράς προς τον
Μεταφορέα. Ενδεχόμενες συνεννοήσεις γονέων απ’ ευθείας με οδηγούς ή/και συνοδούς
του Μεταφορέα, με σκοπό την οποιαδήποτε τροποποίηση του δρομολογίου,
απαγορεύονται. Για την απαγόρευση αυτή έχει ενημερωθεί και έχει συμφωνήσει και ο
Μεταφορέας.

8.

Την πλήρη ευθύνη της ασφαλούς μεταφοράς των μαθητών προς και από τις σχολικές
μονάδες του Σωματείου αναλαμβάνει ο Μεταφορέας και κατ’ επέκταση ο οδηγός του
λεωφορείου και ο συνοδός του. Η ευθύνη αυτή αρχίζει από τη στιγμή της επιβίβασης των
μαθητών στο σχολικό λεωφορείο και τελειώνει με την αποβίβασή τους είτε στο χώρο της
σχολικής μονάδας, είτε στην καθορισμένη στάση αποβίβασης.

9.

Οι γονείς των μαθητών όλων των τάξεων των Δημοτικών Σχολείων έχουν την
υποχρέωση και ευθύνη να επιβιβάζουν τα παιδιά τους στο σχολικό λεωφορείο και να τα
παραλαμβάνουν απ’ αυτό στην καθορισμένη στάση. Στην περίπτωση, κατά την οποία
γονέας - ή ο προκαθορισμένος αντιπρόσωπός του - δεν είναι παρών για την παραλαβή
του παιδιού του, ο συνοδός του σχολικού λεωφορείου δεν θα αποβιβάζει το μαθητή στην
καθορισμένη στάση. Θα ενημερώνει αμέσως τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας, στην
οποία ανήκει ο μαθητής, και μετά το τέλος του κανονικού δρομολογίου ο μαθητής που
δεν έχει παραληφθεί από τον γονέα του, θα επιστρέφει στην Κεντρική Πύλη των
εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι. στο Ψυχικό, είτε με το ίδιο σχολικό λεωφορείο, είτε με ταξί και
πάντοτε με την παρουσία του Συνοδού. Την οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται η
διαδικασία αυτή, δηλαδή τα κόμιστρα λεωφορείου ή ταξί, την αποζημίωση οδηγού ή
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συνοδού και τα αντίστοιχα κόμιστρα επιστροφής τους στη βάση τους, θα καταβάλλει ο
γονέας.
10.

Στην περίπτωση, που γονείς μαθητών των τάξεων 4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού επιθυμούν
την αποβίβαση των παιδιών τους, χωρίς να είναι αναγκαία η δική τους παρουσία στην
καθορισμένη στάση, οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγγράφως ή κατά την (ηλεκτρονική)
εγγραφή του παιδιού την επιθυμία τους αυτή προς το Τμήμα Μεταφοράς,
αναλαμβάνοντας πλήρως και αποκλειστικώς τις προκύπτουσες ευθύνες. Το μέτρο αυτό
θα ισχύσει από την ημερομηνία που θα ορίσει η σχολική μονάδα φοίτησης του μαθητή,
με την έγγραφη απάντησή της προς το γονέα.

11.

Οι μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου, Λυκείου επιβιβάζονται και αποβιβάζονται
χωρίς να είναι αναγκαία η παρουσία των γονέων τους στην καθορισμένη στάση. Ιδία
σημειώνεται ότι η αποβίβαση των μαθητών των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου είναι
ελεύθερη.

12.

Εάν χρειασθεί μαθητής του Δημοτικού να αναχωρήσει εκτάκτως από το Σχολείο, είναι
απαραίτητο να ενημερώνεται προηγουμένως εγγράφως η αρμόδια Γραμματεία από τον
γονέα του.

13.

Σε περίπτωση που ο μαθητής δε προλάβει να επιβιβασθεί στο πρωινό δρομολόγιο, η
επιβίβαση μπορεί να γίνει μόνο σε μία από τις επόμενες στάσεις του δρομολογίου.
Απαγορεύεται, για λόγους ασφαλείας, το άνοιγμα της θύρας του σχολικού και η
επιβίβαση σε αυτό σε σηματοδότες και λοιπά σημεία.

14.

Για τους μαθητές του Δημοτικού αιτήσεις γονέων για προσωρινή ή έκτακτη αλλαγή
σχολικού λεωφορείου ή/και στάσης από τον συνήθη τρόπο μετακίνησης τους προς και
από το Σχολείο, θα ικανοποιούνται μόνο εφ’ όσον υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της
ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΕΕΙ , τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα πριν
και μέχρι ώρα 15:00 μ.μ. αυτής και υπό την προϋπόθεση ότι το νέο σχολικό λεωφορείο θα
διαθέτει κενή θέση.

15.

Για τους μαθητές των τάξεων του Γυμνασίου, Λυκείου και ΙΒ αιτήσεις γονέων για
προσωρινή ή έκτακτη αλλαγή σχολικού λεωφορείου ή/και στάσης από τον συνήθη
τρόπο μετακίνησης τους προς και από το Σχολείο, θα ικανοποιούνται εφ’ όσον
υποβάλλεται το ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΗ»
στις Γραμματείες των αντίστοιχων σχολικών μονάδων (μέσω e-mail ή fax), τουλάχιστον
μια (1) εργάσιμη ημέρα πριν και υπό την προϋπόθεση ότι το νέο σχολικό λεωφορείο θα
διαθέτει κενή θέση.

16.

Κάθε μαθητής/μαθήτρια θα μπορεί να αιτείται μέχρι δύο (2) αλλαγές ανά ημερολογιακό
μήνα και σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να προσκαλεί στο λεωφορείο του/της
περισσότερους από δύο (2) συμμαθητές/συμμαθήτριές του/της.

17.

Δικαίωμα επιβίβασης στα σχολικά λεωφορεία έχουν μόνο οι μαθητές που είναι
εγγεγραμμένοι στο σύστημα μεταφοράς του Σχολείου με τη σχετική διαδικασία και την
αντίστοιχη καταβολή των κομίστρων. Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η επιβίβαση
μαθητών που δεν είναι γραμμένοι στο Σύστημα Μεταφοράς του σχολείου.

18.

Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, οι ώρες αναχώρησης των σχολικών
λεωφορείων από τις αφετηρίες τους έχουν καθορισθεί από το Τμήμα Μεταφοράς με
τέτοιο τρόπο ώστε, υπό ομαλές καιρικές και κυκλοφοριακές συνθήκες, να φθάνουν στο
προαύλιο των Σχολείων (Δημοτικών – Γυμνασίων – Λυκείων) μεταξύ 10 και 30 λεπτά πριν
από την έναρξη των μαθημάτων. Κατά τις ημέρες που είτε οι καιρικές συνθήκες είναι
δυσμενείς, είτε η κυκλοφοριακή κίνηση είναι αυξημένη, είναι ενδεχόμενο να
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παρατηρούνται δικαιολογημένες χρονικές αποκλίσεις από την κανονική διάρκεια των
δρομολογίων των σχολικών λεωφορείων .
19. Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών μεταφοράς και με γνώμονα αφενός τη
διαφύλαξη και προστασία της ασφάλειας των μαθητών και αφετέρου τη βελτιστοποίηση
της ενημέρωσης των γονέων για την αναχώρηση ή άφιξη του μαθητή στην
προγραμματισμένη στάση του σχολικού λεωφορείου, το Τμήμα Μεταφοράς του
Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος εισάγει μια νέα ηλεκτρονική εφαρμογή για
τους γονείς των Δημοτικών Σχολείων του Ε.Ε.Ι.
Συγκεκριμένα, έχουν εγκατασταθεί στα σχολικά λεωφορεία του Μεταφορέα συστήματα
εντοπισμού γεωγραφικής θέσεις (GPS) και ο κάθε γονέας θα έχει τη δυνατότητα να
παρακολουθεί την πορεία του λεωφορείου στο οποίο επιβαίνει το παιδί του σε πραγματικό
χρόνο. Ειδικότερα, ο γονέας δύναται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του Ε.Ε.Ι. και
εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης που του έχουν δοθεί για είσοδο στο σύστημα CMS
του Σχολείου, να παρακολουθεί αποκλειστικά και μόνο το λεωφορείο που μεταφέρει το/τα
τέκνο/τέκνα του (και υπό την προϋπόθεση ότι ο μαθητής έχει επιβιβαστεί στο όχημα
αναφορικά με τα απογευματινά δρομολόγια) και για χρόνο α) από την έναρξη του
δρομολογίου έως την άφιξη του λεωφορείου στην πρωινή στάση (για το πρωινό
δρομολόγιο) και β) από την αναχώρηση του λεωφορείου από το Σχολείο έως και την
άφιξη στην απογευματινή στάση (για τα δρομολόγια σχολάσματος και απογευματινά). Η
είσοδος στη συγκεκριμένη εφαρμογή θα γίνεται με ειδικούς κωδικούς που έχουν οι γονείς
και ουδείς τρίτος έχει πρόσβαση στο συγκεκριμένο σύστημα και η απεικόνιση στο χάρτη
αφορά τη θέση του λεωφορείου που αφορά τους γονείς και μόνο. Τα δεδομένα θέσης
που συλλέγονται στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτής είναι περιορισμένα στα απολύτως
απαραίτητα και δεν επιτρέπουν την άμεση ταυτοποίηση των μαθητών, παρά μόνο τον
εντοπισμό της θέσης του σχολικού λεωφορείου.
20.

Το Τμήμα Μεταφοράς είναι στη διάθεση των γονέων για την παροχή οποιασδήποτε
πληροφορίας ή διευκρίνισης σχετικής με τα θέματα μεταφοράς των μαθητών προς και
από τις σχολικές μονάδες τους, καθώς επίσης και για την άμεση εξέταση οποιουδήποτε
εγγράφου αιτήματός τους.

ΑΡΘΡΟ 3Ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ & ΓΟΝΕΩΝ
1. Για λόγους ασφαλείας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του δρομολογίου του σχολικού
λεωφορείου δεν επιτρέπεται στους μαθητές να είναι όρθιοι, να μετακινούνται ή να αλλάζουν
θέση.
2. Για λόγους ασφαλείας μετά την αναχώρηση του σχολικού λεωφορείου από τη θέση
στάθμευσής του στη σχολική μονάδα δεν επιτρέπεται η περαιτέρω επιβίβαση μαθητών.
3.

Κατά την εκτέλεση του δρομολογίου του σχολικού λεωφορείου δεν επιτρέπεται το άνοιγμα
παραθύρων χωρίς την άδεια του συνοδού και απαγορεύεται αυστηρά να βγάλει κανείς το
κεφάλι ή το χέρι του έξω, διότι αυτό συνεπάγεται κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος.

4.

Οι μαθητές που χρησιμοποιούν τα σχολικά λεωφορεία για τη μετακίνησή τους προς και
από τις σχολικές μονάδες του Σωματείου οφείλουν να συμπεριφέρονται με κόσμιο τρόπο,
ακριβώς όπως και στους σχολικούς χώρους, λαμβάνοντας υπόψη τους πως ό,τι ισχύει
σχετικά με τη συμπεριφορά τους κατά την παραμονή τους στο σχολείο, ισχύει και κατά την
παραμονή τους στο σχολικό λεωφορείο, το οποίο αποτελεί προέκταση του σχολείου.

5

5. Αυθάδεια και γενικώς ανεπίτρεπτη συμπεριφορά εκ μέρους των μαθητών προς τον οδηγό
και τον συνοδό, φθορά, βλάβη, ρύπανση ή ζημιά του σχολικού λεωφορείου, υπόκεινται σε
πειθαρχικό έλεγχο από τις Διευθύνσεις των σχολείων.
6. Η δαπάνη αποκατάστασης ζημιών, φθορών, βλαβών, ρύπανσης σχολικού λεωφορείου,
βαρύνει αποκλειστικώς τους γονείς του υπαίτιου μαθητή, ή τον ίδιο εάν είναι ενήλικος.
7. Οι μαθητές που χρησιμοποιούν τα σχολικά λεωφορεία οφείλουν να τηρούν πιστά τα
άρθρα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας τα οποία αφορούν στους επιβάτες των μέσων
μαζικής μεταφοράς. Η παράβαση οποιουδήποτε σχετικού άρθρου από μεταφερόμενο
μαθητή που επιφέρει την επιβολή προστίμου στον οδηγό του λεωφορείου, όπως π.χ. η μη
χρησιμοποίηση ζώνης ασφαλείας, η αδικαιολόγητη παραμονή σε όρθια θέση κ.ο.κ., έχει
ως συνέπεια, εκτός από τον πειθαρχικό έλεγχο του παραβάτη μαθητή, την εκ μέρους των
γονέων του ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής του
επιβληθέντος στον οδηγό προστίμου.
8. Σε περίπτωση βλάβης σχολικού λεωφορείου με αποτέλεσμα την ακινητοποίησή του, οι
μαθητές παραμένουν μέσα σ’ αυτό μέχρι την άφιξη άλλου οχήματος και βεβαίως υπό την
προϋπόθεση ότι δεν διατρέχουν κανένα απολύτως κίνδυνο εξ αιτίας της βλάβης. Σε αντίθετη
περίπτωση, οδηγούνται από τον συνοδό σε απόλυτα ασφαλές σημείο.
9. Ο αριθμός των θέσεων των μαθητών σε κάθε σχολικό λεωφορείο είναι συγκεκριμένος και
καθορισμένος. Όταν οι θέσεις δεν είναι συμπληρωμένες,
για λόγους πρόσθετης
ασφάλειας δεν επιτρέπεται να καταλαμβάνεται η πρώτη σειρά καθισμάτων, καθώς επίσης
και η τελευταία, η λεγόμενη «πεντάδα».
10. Απαγορεύεται από οποιονδήποτε η χρήση συσκευών που παράγουν ήχο (π.χ.
κασετόφωνο/ραδιόφωνο/CD κλπ.) με τρόπο ώστε να προκαλείται ενόχληση στους
επιβαίνοντες ή τον οδηγό καθώς και η φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση εντός του
σχολικού λεωφορείου και η χρήση κινητών τηλεφώνων. Απαγορεύεται επίσης η πρόκληση
θορύβου (π.χ. φωνασκίες, διαπληκτισμοί), ώστε ο Οδηγός να είναι απερίσπαστος στην
οδήγηση του οχήματος για την ασφάλεια όλων των επιβαινόντων.
11. Υπογραμμίζεται ιδιαίτερα η υποχρέωση των μεγαλύτερων μαθητών να μην ενοχλούν τους
μικρότερους, τόσο μέσα στο σχολικό λεωφορείο, όσο και κατά την αναμονή στις στάσεις.
12. Δεν επιτρέπεται η αποβίβαση μαθητών σε στάσεις διαφορετικές από εκείνες που έχουν
συμφωνηθεί με τους γονείς τους και το Σχολείο.
13. Στο πρωινό δρομολόγιο όλοι οι μαθητές – επιβάτες του σχολικού λεωφορείου είναι
απαραίτητο να βρίσκονται στην αφετηρία ή στην καθορισμένη στάση στην ώρα τους. Το
λεωφορείο δεν θα περιμένει καθυστερημένους μαθητές.
14. Οι γονείς οφείλουν να ενημερώσουν τα παιδιά τους (εκείνα που δεν συνοδεύονται) για το τι
πρέπει να πράξουν στην περίπτωση που είτε αργήσει να περάσει το σχολικό λεωφορείο, είτε
δεν περάσει καθόλου, είτε χάσουν το σχολικό λόγω αργοπορημένης άφιξής τους στη
στάση (π.χ. να τηλεφωνήσουν στο σπίτι τους, να επιστρέψουν στο σπίτι τους, να πάρουν
ταξί, για να πάνε στο σχολείο κ.ο.κ.).
15. Τα σχολικά λεωφορεία αναχωρούν από τις σχολικές μονάδες την καθορισμένη ώρα,
σύμφωνα με το γνωστοποιημένο στους γονείς των μαθητών πρόγραμμα, χωρίς άλλη
προειδοποίηση. Απουσίες μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων δεν σημειώνονται από
τους συνοδούς των μαθητών. Μαθητές που χάνουν το σχολικό λεωφορείο επιστροφής
από το σχολείο πρέπει να απευθύνονται στις Διευθύνσεις των αντίστοιχων σχολικών
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μονάδων ή στο Τμήμα Μεταφοράς για ενημέρωση και προκειμένου να διευκολυνθούν στην
επικοινωνία τους με τους γονείς τους.

Η μη τήρηση του παρόντος Κανονισμού Μεταφοράς επιφέρει κυρώσεις στους παραβάτες
μαθητές. Ο πειθαρχικός έλεγχος που ασκείται στους μαθητές από τις Διευθύνσεις των
σχολικών μονάδων και οι κυρώσεις επιβάλλονται ανάλογα με τη βαρύτητα του
παραπτώματος ή και την συχνότητα εμφάνισης του, μπορεί δε να φθάσει μέχρι την αποβολή
του μαθητή από τα μαθήματα ή την στέρηση δικαιώματος μεταφοράς του παραβάτη μαθητή.

Απαγορεύεται στους μαθητές, μετά την αποβίβασή τους από το σχολικό λεωφορείο και πριν
αυτό ξεκινήσει, να περνούν μπροστά απ’ αυτό, για να διασχίσουν τον δρόμο ! Υπάρχει
σοβαρότατος κίνδυνος ατυχήματος από τα άλλα αυτοκίνητα που προσπερνούν με ταχύτητα
το σταματημένο λεωφορείο.

ΑΡΘΡΟ 4Ο ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Το Τμήμα Μεταφοράς λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις εγκαταστάσεις του
Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού στο Ψυχικό. Το Τμήμα Μεταφοράς είναι στη
διάθεση των γονέων για την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων σχετικών με θέματα
μεταφοράς των μαθητών με τα σχολικά λεωφορεία. Το ωράριο λειτουργίας του Τμήματος
Μεταφοράς και του Γραφείου του Μεταφορέα, καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας με
τους υπεύθυνους των γραφείων αυτών, αναφέρονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Α’ του
παρόντος Κανονισμού.
2. Αιτήματα ή παράπονα γονέων σχετικά με τη συμπεριφορά οδηγών ή συνοδών ή με άλλα
θέματα που αφορούν στη μεταφορά των μαθητών με τα σχολικά λεωφορεία
υποβάλλονται γραπτώς στο Τμήμα Μεταφοράς, το οποίο τα εξετάζει σε συνεργασία με τις
Διευθύνσεις των Σχολικών Μονάδων και τον Μεταφορέα.
3. Για θέματα οικονομικής φύσης που αφορούν στη μεταφορά μαθητών με σχολικά
λεωφορεία, οι γονείς πρέπει να απευθύνονται στο Λογιστήριο του ΕΕΙ.
4. Σε περίπτωση που οι γονείς επιθυμούν οποιαδήποτε μεταβολή στην ήδη συμφωνηθείσα
μεταφορά των μαθητών (ενδεικτικά διακοπή της μεταφοράς, ή μόνιμη αλλαγή σχολικού
κλπ) , οφείλουν να το γνωστοποιήσουν εγγράφως στο Τμήμα Μεταφοράς στο Ψυχικό. Η
μεταβολή θα ισχύει, εφόσον εγκριθεί (πχ. η αλλαγή σχολικού), από την ημερομηνία της
σχετικής έγγραφης δήλωσης των γονέων προς το Τμήμα Μεταφοράς.
5. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των γονέων περιγράφεται
αναλυτικώς στην Πολιτική 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.
6. Για αλλαγές στα στοιχεία επικοινωνίας γονέων ή διεύθυνσης κατοικίας μαθητή, οι γονείς
οφείλουν να δηλώνουν τις αλλαγές στο srmchanges@haef.gr.
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ΑΡΘΡΟ 5Ο ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
1. Η μεταφορά των μαθητών προς και από όλες τις σχολικές μονάδες του Σωματείου
πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τουριστικά λεωφορεία (πούλμαν), τα οποία
αποδεδειγμένα πληρούν απόλυτα τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις που ορίζουν οι
ισχύοντες νόμοι, οι υπουργικές αποφάσεις και οι αστυνομικές διατάξεις, οι σχετικές με την
μεταφορά μαθητών και διαθέτουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη από τον νόμο ελάχιστη
ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζημίες
τρίτων.
2. Όλα τα λεωφορεία που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά μαθητών είναι σύγχρονα,
Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, σε άριστη λειτουργική και μηχανική κατάσταση, κατά το
δυνατόν ομοιόμορφα, διαφόρων χωρητικοτήτων και καθαρά. Διαθέτουν πιστοποιητικό
καταλληλότητας (ΚΤΕΟ) της Επιθεώρησης του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών,
το οποίο βρίσκεται εν ισχύ σύμφωνα με τον νόμο, καθώς επίσης και τον ακόλουθο
εξοπλισμό:
Σύστημα κινητής τηλεφωνίας, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν τόσο οι οδηγοί
μεταξύ τους, όσο και με τα γραφεία της Μεταφορικής εταιρείας και το Τμήμα
Μεταφοράς, αλλά και με τους γονείς των μαθητών και μαθητριών,
Ζώνες ασφαλείας (Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, πιστοποιημένες με CE), ατομικές και
χωριστές για κάθε θέση, και
Καθίσματα τύπου «bucket».
Ηλεκτρονικό σύστημα Τηλεματικής με το οποίο ενημερώνεται αυτόματα το Τμήμα
Μεταφοράς του Ε.Ε.Ι και ο Μεταφορέας για την θέση του λεωφορείου και την ταχύτητά
του και οι γονείς (αναφορικά με τη θέση τους λεωφορείου) εφόσον επιλέξουν να
χρησιμοποιήσουν τη σχετική εφαρμογή (οράτε άρθρο 2.19)
3. Σε περίπτωση αντικατάστασης λεωφορείου, είτε μετά από σχετική αίτηση του ΕΕΙ, είτε μετά
από απόφαση της μεταφορικής εταιρείας, με τη σύμφωνη γνώμη του ΕΕΙ, το νέο
λεωφορείο θα διαθέτει όλα όσα περιγράφονται στην παράγραφο 3 του Άρθρου 5 του
παρόντος.
4. Η μεταφορική εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει με σύμβαση τη μεταφορά, είναι η μόνη
υπεύθυνη για την τήρηση των ανωτέρω όρων και φέρει αποκλειστικά τις ευθύνες που
μπορεί να προκύψουν κατά τη μεταφορά των μαθητών.
5. Η μεταφορική εταιρεία λαμβάνει τα ίδια μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων με το
Ε.Ε.Ι. και επεξεργάζεται στοιχεία μαθητών και γονέων μόνο στο βαθμό που είναι
απαραίτητη η επεξεργασία για την εκτέλεση της υπηρεσίας μεταφοράς και στο πλαίσιο
ρητών οδηγιών του Ε.Ε.Ι., σύμφωνα με τους ειδικότερους κανόνες συνεργασίας μας.
ΑΡΘΡΟ 6Ο ΟΔΗΓΟΙ, ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
1. Με ευθύνη της μεταφορικής εταιρείας, όλοι οι οδηγοί των σχολικών λεωφορείων διαθέτουν
την κατάλληλη και σύμφωνα με το νόμο ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης και
αξιόλογη εμπειρία.
2. Απαγορεύεται στους οδηγούς να εκτελούν ελιγμούς στους περιβόλους των σχολικών
μονάδων, χωρίς την κατευθυντήρια παρουσία κατάλληλου προσώπου, έξω από το
όχημα.
3. Σε κάθε σχολικό λεωφορείο υπάρχει συνοδός υπάλληλος της Μεταφορικής εταιρείας με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας επιλέξει αυτή, ο οποίος έχει το δικαίωμα να κάνει τις
απαραίτητες συστάσεις προς τους μαθητές, όταν τούτο είναι αναγκαίο για την τήρηση
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των κανόνων της μεταφοράς. Όλοι οι συνοδοί έχουν λάβει γνώση και αποδεχτεί το
παρόντα Κανονισμό Μεταφοράς.
4. Το Τμήμα Μεταφοράς του ΕΕΙ έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση οδηγού ή
συνοδού, ο οποίος αποδεδειγμένα δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του ή δεν μπορεί να
εκτελέσει ορθά και με επιτυχία το έργο του, κάτι το οποίο η μεταφορική εταιρεία δε μπορεί
να αρνηθεί. Οδηγός ή συνοδός που απομακρύνθηκε για τους λόγους αυτούς, σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται να επανέλθει ή να προσληφθεί από άλλο μεταφορέα του
σχολείου.
5. Οι οδηγοί και συνοδοί των σχολικών λεωφορείων οφείλουν:
-

-

-

-

-

Να συμπεριφέρονται
προς τους μεταφερόμενους μαθητές κόσμια, ήρεμα και
σοβαρά.
Να αποφεύγουν συνομιλίες με μαθητές, μέλη του μεταφερόμενου διδακτικού και
διοικητικού προσωπικού του ΕΕΙ και γονείς.
Να επιθεωρούν καθημερινά τα λεωφορεία τα οποία είναι στην ευθύνη τους για
ανεύρεση τυχόν ξεχασμένων από τους μεταφερόμενους μαθητές αντικειμένων και εφ’
όσον αυτά ανευρίσκονται να τα παραδίδουν στο Τμήμα Μεταφοράς του ΕΕΙ.
Να μην αφήνουν τη μηχανή του οχήματος να λειτουργεί, όταν αυτό είναι σταθμευμένο
στον περίβολο των σχολικών μονάδων, επιβαρύνοντας έτσι το περιβάλλον και να μην
προβαίνουν σε άσκοπα μαρσαρίσματα, φρεναρίσματα ή κορναρίσματα,
προξενώντας ενόχληση.
Να επιδεικνύουν, ιδιαιτέρως στους μαθητές των πρώτων τάξεων των Δημοτικών
σχολείων, το σωστό τρόπο χρήσης της ζώνης ασφαλείας (δέσιμο-λύσιμο) .
Να επιθεωρούν το λεωφορείο τους, κάθε πρωί και απόγευμα, πριν από την
αναχώρησή τους, και να αναφέρουν αμέσως στο γραφείο του Μεταφορέα
οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη παρατηρούν και η οποία μπορεί να είναι επικίνδυνη για
την ασφάλεια των μεταφερομένων μαθητών. Επίσης, να μεριμνούν ώστε να μην
υπάρχουν βαριά αντικείμενα, τοποθετημένα στις ειδικές θήκες του λεωφορείου, πάνω
από τις θέσεις των καθημένων, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν ατύχημα
και τραυματισμό.
Να αναφέρουν αμέσως – και πάντοτε εγγράφως – προς το Τμήμα Μεταφοράς,
μαθητές που συμπεριφέρονται απρεπώς, ενοχλούν τους άλλους ή δημιουργούν
φθορές στο λεωφορείο, περιγράφοντας με κάθε λεπτομέρεια το συμβάν και τις
συνέπειές του.
Να μην επιτρέπουν την επιβίβαση στο σχολικό λεωφορείο οποιουδήποτε ατόμου δεν
περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο από το Σχολείο και το Τμήμα Μεταφοράς κατάλογο
μαθητών - επιβατών.

6. Ειδικότερα οι συνοδοί θα πρέπει να έχουν υπόψη τους και τα ακόλουθα:
Να υπενθυμίζουν έγκαιρα στον οδηγό την επόμενη στάση.
Να υπενθυμίζουν στους μαθητές πριν από την αποβίβασή τους, να πάρουν όλα τα
πράγματά τους.
Να κατεβαίνουν τελευταίοι από το λεωφορείο, αφού προηγουμένως βεβαιωθούν ότι το
σχολικό λεωφορείο έχει πλήρως εκκενωθεί και ελέγξουν τα καθίσματα για ξεχασμένα
αντικείμενα ή τυχόν φθορές.
Να βοηθούν τους μαθητές του Δημοτικού σχολείου και ιδιαίτερα των μικρών τάξεων,
στην επιβίβαση και αποβίβασή τους στο σχολικό λεωφορείο, να ελέγχουν την ορθή
χρήση των ζωνών ασφαλείας και να μην κρατούν τα παιδιά των μικρών τάξεων στην
αγκαλιά τους.
Να αναφέρουν στο Τμήμα Μεταφοράς του ΕΕΙ, κάθε αναγκαστική αλλαγή του
δρομολογίου, προκαλούμενη από δημόσια έργα.
Να μην αναλαμβάνουν να περνούν μαθητές στο απέναντι πεζοδρόμιο.
Σε κάθε δρομολόγιο να τοποθετούν τους μαθητές που μεταφέρονται με το σχολικό
λεωφορείο σε συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίες έχουν προκαθοριστεί ανά τάξη, ώστε
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π.χ. να μην κάθονται μαθητές της 3ης Λυκείου μαζί με μαθητές της 1ης Γυμνασίου.
Σε περίπτωση που ένας μαθητής δημιουργεί με την συμπεριφορά του πρόβλημα ή
αναστάτωση κατά την εκτέλεση του δρομολογίου, ο συνοδός έχει το δικαίωμα να του
αλλάξει θέση.
7. Σε περίπτωση οποιασδήποτε φύσης ατυχήματος, ο οδηγός ή συνοδός, μετά τις
προβλεπόμενες από τον Κ.Ο.Κ. ενέργειες (εφ’ όσον πρόκειται για τροχαίο ατύχημα),
ενημερώνει αμέσως το Τμήμα Μεταφοράς ή τη διεύθυνση της αντίστοιχης σχολικής
μονάδας και τη Μεταφορική εταιρεία για τη φύση και τις συνέπειες του ατυχήματος.
8.

Οι οδηγοί και συνοδοί των σχολικών λεωφορείων έχουν λάβει την εντολή να μην
αποβιβάζουν μαθητές στις καθορισμένες στάσεις, όταν στην περιοχή τους γίνονται
διαδηλώσεις,
συλλαλητήρια, συγκεντρώσεις, πορείες και γενικώς διαπιστώνονται
καταστάσεις – συνθήκες οι οποίες μπορούν να ενέχουν κινδύνους για τη σωματική
ακεραιότητα των παιδιών. Στις σπάνιες και απρόβλεπτες αυτές περιπτώσεις, οι μαθητές
που θα αποβιβάζονταν εκεί, επιστρέφουν με το ίδιο λεωφορείο στη σχολική μονάδα
τους, μετά το πέρας του κανονικού δρομολογίου, ενώ παράλληλα ειδοποιούνται οι
γονείς τους, για να τους παραλάβουν.

ΑΡΘΡΟ 7Ο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Δεν επιτρέπεται στον οδηγό να κάνει παρατηρήσεις και συστάσεις στους
μεταφερόμενους μαθητές, ούτε να επεμβαίνει προς επίλυση των διαφορών τους. Αυτό
είναι έργο του συνοδού, η εποπτεία του οποίου πρέπει να είναι συνεχής.
2. Για τα οιασδήποτε φύσεως παράπονά τους, οι γονείς οφείλουν να απευθύνονται προς το
Τμήμα Μεταφοράς, με γραπτό σημείωμά τους και όχι απ’ ευθείας προς το προσωπικό
της Μεταφορικής εταιρείας, δηλαδή τον οδηγό και τον συνοδό.
3. Απαγορεύεται η χρήση των σχολικών λεωφορείων από μαθητές για την μεταφορά των
οποίων προς και από το σχολείο δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής τους
στο σύστημα μεταφοράς μέσω των ηλεκτρονικών εγγραφών.
4. Μέσα στο σχολικό λεωφορείο, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, απαγορεύεται
αυστηρώς
το
κάπνισμα.
Της
απαγόρευσης
αυτής
ουδείς
εξαιρείται,
συμπεριλαμβανομένων του οδηγού και του συνοδού.
5. Απαγορεύεται αυστηρά η χειροδικία προς τους μαθητές από τον οδηγό και τον συνοδό.
Τέτοια ενέργεια επιφέρει την άμεση και οριστική αποπομπή του παραβάτη.
6. Κατά τη διάρκεια του δρομολογίου απαγορεύεται αυστηρά η εκ μέρους του οδηγού ή του
συνοδού αποβίβαση μαθητή με αιτιολογικό την απρεπή ή ακόμη και βάναυση
συμπεριφορά του. Στην ακραία εκείνη περίπτωση που κατά την κρίση του συνοδού
κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα μαθητή από τη βάναυση συμπεριφορά άλλου
μαθητή, θα πρέπει να ενημερώνεται αμέσως η Διεύθυνση της σχολικής μονάδας και το
Τμήμα Μεταφοράς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ
τηλ. 210-6798189, 210-6798268 fax 210-6744845 (από 8:30 έως τέλος δρομολογίων)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ:
 ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ
1η-2α κα. Ε. Αμπατζή, 3η-4η κα. Μ. Παπαδοπούλου, 5η-6η κα. Α. Γιαννακοπούλου)
τηλ. 210-6659991.
 ΛΑΤΣΕΙΟ
1η-2α κα. Λ. Μορδοβάνη, 3η-4η κ. Μ. Καρατζάς, 5η-6η κ. Μ. Γιαννούλη)
τηλ. 210-6042200

ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ:
 ΨΥΧΙΚΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ-ΙΒ)
τηλ. 210-6798116 (από 7:00 έως τέλος δρομολογίων)
 ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ
Τηλ. 210-6041434, 210-6659991 εσωτ. 220 (από 7:00 έως τέλος δρομολογίων)
 ΛΑΤΣΕΙΟ
Τηλ. 210-6040492, 210-6042200 εσωτ. 134 (από 7:00 έως τέλος δρομολογίων)

