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Για οποιοδήποτε πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον κ. Sylvain Linder στα τηλ. 211 300 91 44 6940282075 ή στο [3]lfh@panolympia.gr [3]
Γενική οργάνωση

Στο Σχολείο οργανώνεται μια υπηρεσία σχολικής μεταφοράς. 24 γραμμές εξασφαλίζουν την κάλυψη
της Αθήνας και των προαστίων της.
Το πενήντα τοις εκατό περίπου των μαθητών χρησιμοποιούν την υπηρεσία μεταφοράς. Η υπηρεσία
αυτή που ανατίθεται σε εξωτερικό παροχέα βάσει σύμβασης, οργανώνεται υπό την ευθύνη της
σχολής.
Ο εξωτερικός παροχέας διασφαλίζει την εκτέλεση διαδρομών που έχουν σχεδιαστεί από τον
υπεύθυνο μεταφορών του σχολείου, με ώρα άφιξης στις 7.45 και επιστροφή στις 14.30.
Μέχρι να τακτοποιηθούν οι μαθητές, τα λεωφορεία αναχωρούν 10’ με 15’ μετά τη λήξη
των μαθημάτων.

Τα λεωφορεία θα διαθέτουν σύστημα δορυφορικού εντοπισμού από την έναρξη των μαθημάτων.
Αρκεί να συμβουλευθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://lfh.panolympia.gr/ [4]
Βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε:
– Σύνδεση στη σελίδα: http://lfh.panolympia.gr [5]
– Επιλογή του αριθμού δρομολογίου του λεωφορείου (επάνω αριστερά)
– Εισαγωγή του κωδικού σας
Προσοχή: Η υπηρεσία είναι ενεργή μόνο κατά την διάρκεια των σχολικών μεταφορών.
Θα μπορείτε λοιπόν να παρακολουθήσετε την πορεία του λεωφορείου μέσα από ένα χάρτη της
Google maps σε πραγματικό χρόνο.
Εάν θελήσετε να ακολουθήσετε την πορεία του λεωφορείου ανά διαστήματα, θα χρειαστεί να
ξανακάνετε την διαδικασία αναζήτησης και όχι κάνοντας “ανανέωση της σελίδας”.
Επαναλαμβάνουμε ότι η υπηρεσία είναι ενεργή μόνο κατά την διάρκεια των σχολικών μεταφορών.
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23 γραμμές σχολικής μεταφοράς της Ελληνογαλλικής σχολής - πρωί
Κηφισιά, Νέα Κηφισιά, Κεφαλάρι, Μελίσσια
Βούλα, Γλυφάδα, Άνω Γλυφάδα
Βούλα, Γλυφάδα, Άνω Γλυφάδα, Αργυρούπολη, Ηλιούπολη, Καρέας
Γλυφάδα
Διόνυσος, Εκάλη, Πολιτεία
Κ. Κηφισιά, Πολύδροσο, Βριλήσσια
Γκύζη, Παλαιό Ψυχικό, Νέο Ψυχικό, Χαλάνδρι
Νέο Ηράκλειο, Φιλοθέη, Α. Χαλάνδρι
Αγ. Μελετίου, Πατησίων, Γαλάτσι
Χαϊδάρι, Περιστέρι, Νέα Ιωνία, Ηράκλειο
Κολωνάκι, Χαριλάου Τρικούπη, Πανόρμου, Μεσογείων
Ιλίσια, Ζωγράφου, Παπάγου, Χολαργός, Αγία Παρασκευή
Νέα Σμύρνη, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Caravel Καισαριανή
Παλαιό Φάληρο, Συγγρού, Μιχαλακοπούλου
Πειραιάς, Μοσχάτο, Καλλιθέα, Κουκάκι, Βασ.Σοφίας
Καλλιμάρμαρο, Μιχαλακοπούλου
Κολονάκι, Βασ.Σοφίας
Άνω Κυψέλη, Κυψέλη, Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Παπάγου
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Πεύκη, Μαρούσι, Βριλήσσια
Άνω Γλυφάδα, Αγία Μαρίνα, Κορωπί
Αμφιθέας, Άνω Νέα Σμύρνη, Παγκράτι, Καισαριανή
Άλιμος, Άγιος Δημήτριος
Γλυφάδα, Λεωφ. Βουλιαγμένης, Πλατεία Υμηττού
Νέα Ερυθραία, Πολιτεία, Κηφισιά, Νέα Μελίσσια

Για να μάθετε τις τιμές και τους τρόπους πληρωμής για το τρέχον έτος, κάντε κλικ [6]εδώ [6].
Προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ευθύνες κάθε μέρους, ένα τριμερές πρωτόκολλο σχολείοπαροχέας-οικογένεια υπογράφεται πριν από τη χρήση της υπηρεσίας από τις οικογένειες.
Για να δείτε τον εσωτερικό κανονισμό της σχολικής μεταφοράς, κάντε κλικ εδώ [7]

Πρακτική οργάνωση

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ταχύτητα των αναχωρήσεων, η οργάνωση της εξόδου των
μαθητών έχει ως εξής:
Δεκατρείς χώροι στάθμευσης που βρίσκονται εντός του χώρου του σχολείου στην οδό Τρικάλων,
επιτρέπουν την επιβίβαση, σε δύο διαδοχικά κύματα, των μαθητών που κάνουν χρήση της υπηρεσίας
σχολικής μεταφοράς. Τα λεωφορεία που πρέπει να καλύψουν τις μεγαλύτερες αποστάσεις ή για τη
διαδρομή των οποίων απαιτείται ο περισσότερος χρόνος, αναχωρούν πρώτα.
Με το χτύπημα του κουδουνιού, οι μαθητές του δημοτικού που χρησιμοποιούν τα σχολικά,
συνοδεύονται από τη δασκάλα τους στο χολ, όπου τα παραλαμβάνουν οι συνοδοί.
Οι μαθητές του κολεγίου/ γυμνασίου και του λυκείου (γαλλικό και ελληνικό τμήμα) που θα
χρησιμοποιήσουν τα ήδη σταθμευμένα λεωφορεία (δείτε το επισυναπτόμενο πλάνο) πηγαίνουν
απευθείας στο χώρο επιβίβασης.
Για προφανείς λόγους ασφαλείας, η ζώνη αυτή πρέπει να είναι εντελώς άδεια ανάμεσα στην
αναχώρηση του πρώτου κύματος λεωφορείων και την άφιξη του δεύτερου.
Για το λόγο αυτό:

Οι μαθητές που χρησιμοποιούν το δεύτερο κύμα λεωφορείων περιμένουν στο χολ, στον
αριθμό γραμμής του λεωφορείου τους, έως ότου δοθεί το σήμα επιβίβασης, ανάλογα με την
ηλικία των παιδιών, είτε από τις συνοδούς, είτε από τους επιτηρητές.
Οι μαθητές που δεν χρησιμοποιούν τις σχολικές μεταφορές δεν πρέπει να κυκλοφορούν
στους χώρους στάθμευσης των λεωφορείων στο ύψος της οδού Τρικάλων.
Οι γονείς που έχουν παιδιά στο νηπιαγωγείο μπορούν να περάσουν απευθείας στην αυλή που
προορίζεται αποκλειστικά για τους μαθητές αυτούς.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να καλέσετε στο 211 300 91 44 - 6940 282075
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