
ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ  

 

- Στα ςχολικά λεωφορεία  οι μακθτζσ/τριεσ  για τθν μεταφορά τουσ από και προσ το ςχολείο   

επιβιβάηονται και αποβιβάηονται με ευκφνθ τθσ ςυνοδοφ. Καλφπτονται από τθν αςφάλεια 

του Σχολείου και του μεταφορζα, και οφείλουν να τθροφν τουσ βαςικοφσ κανόνεσ 

αςφαλείασ, κακϊσ και να ςυμμορφϊνονται με τισ υποδείξεισ που τυχόν τουσ γίνονται. 

- Η ςυνοδόσ ζχει τθν ευκφνθ για τθν επιβολι πεικαρχίασ και ορκισ ςτάςθσ των 

μακθτϊν/τριϊν κατά τθν είςοδο, τθν ζξοδο και τθν παραμονι ςτο όχθμα. Οι μακθτζσ/τριεσ  

οφείλουν να τθν ςζβονται και να τθν υπακοφουν.  

- Η ςυνοδόσ δφναται να επιβάλει κακοριςμζνεσ κζςεισ ςτουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ. Συνοδεφει 

τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ Νθπιαγωγείου και Δθμοτικοφ από το ςχολικό λεωφορείο ςτο 

Σχολείο και αντίςτροφα. Οι μακθτζσ/τριεσ Γυμναςίου και Λυκείου μεταβαίνουν αυτόνομα 

από το Σχολείο ςτθν πόρτα του λεωφορείου και αντίςτροφα.  

- Οι γονείσ δεν ζχουν δικαίωμα να ειςζρχονται ςτο ςχολικό λεωφορείο, εκτόσ από 

εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Διεφκυνςθσ του Σχολείου.  

- Το ςχολικό λεωφορείο δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςθ να κακυςτεριςει, για να περιμζνει 

κάποιον/α μακθτι/τρια ι και γονιό που δεν είναι ςτθν ϊρα του/τθσ. Σασ παρακαλοφμε  το 

πρωί το παιδί ςασ να  βρίςκεται ςτθν ςτάςθ τουλάχιςτον 5 λεπτά πριν τθν προβλεπόμενθ 

ϊρα άφιξθσ του ςχολικοφ λεωφορείου. Επίςθσ, ςτθν επιςτροφι παρακαλείςτε να βρίςκεςτε 

ςτθν ςτάςθ 5 λεπτά νωρίτερα για να υποδεχκείτε το παιδί ςασ.  

- Κάκε μακθτισ/τρια Γυμναςίου και Λυκείου που χάνει το ςχολικό λεωφορείο επιςτροφισ, 

καλείται να παρουςιαςτεί ςτθν Υπθρεςία Σχολικισ Ζωισ για να ενθμερϊςει. Εάν είναι 

κλειςτι, οφείλει να το αναφζρει ςτο κυρωρείο.  

- Κατά τθν άφιξθ, θ εταιρία ςχολικϊν μεταφορϊν διαςφαλίηει ότι όλα τα παιδιά ζχουν 

κατζβει από το όχθμα.   

 

ΟΔΗΓΙΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΡΟΤΝΣΑΙ ΑΤΣΗΡΑ 

 

- Δεν παίηουμε ςτον χϊρο ςτάκμευςθσ των λεωφορείων. 

- Ποτζ δεν τρζχουμε οφτε βιαηόμαςτε, όταν βλζπουμε το λεωφορείο να ζρχεται. 

- Αφινουμε να ανζβουν πρϊτα τα πιο μικρά παιδιά. 

- Δεν παρεμποδίηουμε το άνοιγμα και το κλείςιμο τθσ πόρτασ. 

- Δεν παραμζνουμε κατά μικοσ του λεωφορείου μετά τθν ζξοδό μασ από αυτό. 

- Ποτζ δεν περνοφμε μπροςτά από το λεωφορείο. 

- Κακόμαςτε και βάηουμε τθν ηϊνθ αςφαλείασ. 



- Ποτζ δεν μιλοφμε ςτον οδθγό χωρίσ ςοβαρό λόγο. 

- Δεν υποβακμίηουμε τον εξοπλιςμό. 

- Δεν φωνάηουμε και δεν εκςφενδονίηουμε τίποτα. 

- Δεν χειριηόμαςτε αντικείμενα, όταν ο εν λόγω χειριςμόσ κα μποροφςε να είναι 

επικίνδυνοσ ςε κίνθςθ. 

- Οι ψθφιακζσ ςυςκευζσ επιτρζπονται, μόνο ςτον βακμό που θ χριςθ τουσ δεν ενοχλεί τουσ 

άλλουσ. 

- Δεν χρθςιμοποιοφμε ςπίρτα ι αναπτιρα (το κάπνιςμα απαγορεφεται αυςτθρά). 

- Απαγορεφεται θ κατανάλωςθ τροφίμων και ποτϊν μζςα ςτο λεωφορείο.  

 

ΤΠΕΝΘΤΜΙΗ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ 

 

Ζθτείται από τουσ γονείσ:    

 

- Να υπενκυμίηουν ςτα παιδιά τουσ τισ υποχρεϊςεισ ορκισ ςυμπεριφοράσ και τιρθςθσ του 

εςωτερικοφ κανονιςμοφ των ςχολικϊν μεταφορϊν. 

- Να μθν ςτακμεφουν ςτουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ των ςχολικϊν λεωφορείων. 

  

Οι αλλαγζσ ςχολικοφ λεωφορείου:   

- δεν εγκρίνονται παρά μόνο κατ’ εξαίρεςθ, ενϊ δφνανται να λαμβάνουν χϊρα επί 

πλθρωμι.  

- Οι ςυνικεισ χριςτεσ τθσ υπθρεςίασ ζχουν προτεραιότθτα.  

- Κάκε αλλαγι ςχολικοφ λεωφορείου μπορεί να ηθτθκεί τουλάχιςτον 48 ϊρεσ εκ των 

προτζρων και κα εγκρίνεται με τθν επιφφλαξθ των διακεςίμων κζςεων.  

Όταν δεν βρίςκεται ο γονιόσ ι εξουςιοδοτθμζνοσ ενιλικασ να περιμζνει κάποιον/α 

μακθτι/τρια ςτο ςθμείο ςτάςθσ που κατεβαίνει το παιδί, θ ςυνοδόσ κρατά το παιδί μζςα 

ςτο ςχολικό λεωφορείο, μζχρι το τζλοσ τθσ διαδρομισ και επιςτρζφει ςτο Σχολείο, για να 

ξαναπάρει ο μακθτισ/τρια το ςχολικό των 16:30. Εάν και πάλι δεν είναι παρϊν ο ενιλικασ 

ςτο προκακοριςμζνο ςθμείο ςτάςθσ, τότε το παιδί ςυνοδεφεται μζχρι το ςπίτι του με ταξί, 

ενϊ τα ζξοδα για τθν επιςτροφι του παιδιοφ και τθσ ςυνοδοφ κα επιβαρφνουν τουσ γονείσ.  

Η εταρία ςχολικϊν μεταφορϊν οφείλει να ενθμερϊςει το Σχολείο ςχετικά, το οποίο και κα 

λάβει τα κατάλλθλα μζτρα, για να μθν επαναλθφκεί το εν λόγω ςυμβάν.  

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕ ΚΤΡΩΕΙ ΓΙΑ ΜΗ ΣΗΡΗΗ ΚΑΝΟΝΩΝ 

 



- Η ςυνοδόσ που είναι υπεφκυνθ για τθν πεικαρχία κατά τθν διάρκεια τθσ μεταφοράσ, 

δφναται να ςυντάξει ζκκεςθ ςυμβάντοσ, ζκκεςθ μθ τιρθςθσ οδθγιϊν ι ζκκεςθ δθμιουργίασ 

φαςαρίασ. Ενθμερωτικι επιςτολι κα αποςταλεί προειδοποιθτικά ςτθν οικογζνεια, 

υπογεγραμμζνθ από τθν κα. Γενικι Διευκφντρια.   

- Η κα. Γενικι Διευκφντρια δφναται να αποκλείςει προςωρινά κάποιο παιδί από τθν 

υπθρεςία ςχολικισ μεταφοράσ, εφόςον θ ςυμπεριφορά του δεν είναι θ αρμόηουςα κατά 

τθν διάρκεια τθσ ςχολικισ μεταφοράσ.   

- Η κα. Γενικι Διευκφντρια δφναται να αποκλείςει κάποιον/α μακθτι/τρια οριςτικά από τθν 

υπθρεςία ςχολικισ μεταφοράσ: άμεςα ςε περίπτωςθ ςοβαροφ γεγονότοσ ι εφόςον 

προκφπτουν επαναλαμβανόμενα περιςτατικά με το ίδιο παιδί. 

 


