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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 

 

1) Χρήστες της υπηρεσίας σχολικών μεταφορών 

 

Θεωρούνται χρήστες της υπηρεσίας σχολικών μεταφορών οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στην 
υπηρεσία αυτή, μέσω της πλατφόρμας EDUKA.  

Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για να επωφεληθεί ο μαθητής της σχολικής μεταφοράς. Πριν από κάθε 
έναρξη νέας σχολικής χρονιάς, οι οικογένειες πρέπει να υποβάλουν ή να ανανεώσουν το αίτημα 
μεταφοράς στην πλατφόρμα EDUKA, τηρώντας τις ισχύουσες διαδικασίες. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης της εγγραφής (μετά τις 15 Ιουλίου), το γραφείο μεταφορών δεν θα είναι 
σε θέση να εγγυηθεί ανταπόκριση πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 

 

2) Δαπάνες σχολικών μεταφορών 

 

Οι δαπάνες μεταφορών τιμολογούνται από το LFHED μέσω της πλατφόρμας EDUKA. 

Οι δαπάνες μεταφορών οφείλονται από την στιγμή που ένας μαθητής είναι εγγεγραμμένος για 
τακτική χρήση των σχολικών μεταφορών.  

Οι τιμές είναι ετήσιες και κατ’αποκοπή, δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με ιδιαίτερες 
καταστάσεις και ορίζονται βάσει της απόστασης. 

Η μη καταβολή δύναται να έχει ως συνέπεια την απαγόρευση χρήσης των σχολικών μεταφορών. 

 

Η ευκαιριακή μεταφορά είναι εφικτή: 

- Για τους μη εγγεγραμμένους, είναι εφικτή με αγορά εισιτηρίου μιας διαδρομής (5 €). Η 
δυνατότητα αυτή παρέχεται για μια συγκεκριμένη διαδρομή και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες 
θέσεις στην σχετική διαδρομή. Τα εισιτήρια αγοράζονται στο ταμείο της εταιρείας μεταφορών και 
τιμολογούνται από το ταμείο του LFHED για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για 
τους μαθητές της πρωτοβάθμιας, πρέπει να αποσταλεί ένα email στην εταιρεία μεταφορών που 
το διαβιβάζει στο ταμείο για τιμολόγηση. 

- Η ετήσια τιμολόγηση για 1 επιστροφή, 2 επιστροφές ή 3 επιστροφές το πολύ, εβδομαδιαία, είναι 
εφικτή. Στην περίπτωση αυτή, η τιμολόγηση γίνεται στην πλατφόρμα EDUKA βάσει ποσοστού 
10% , 20% ή 50 % του ετήσιου κατ’αποκοπή ποσού για την σχετική ζώνη (Προσοχή: η 
δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνον από τις 12 Σεπτεμβρίου και μετά). 

 
3) Στάσεις και ωράρια και αλλαγές λεωφορείων 

 

Οι στάσεις και τα ωράρια δύνανται να τροποποιηθούν από την εταιρεία μεταφορών ή να 
προσαρμοστούν ανάλογα με τις εξελίξεις στον αριθμό επιβαινόντων ή τις τεχνικές ανάγκες που 
συνδέονται με το οδικό δίκτυο. 

 

Οι αλλαγές λεωφορείου δεν επιτρέπονται παρά μόνο κατ’ εξαίρεση. 
- Οι συνήθεις χρήστες έχουν προτεραιότητα. 

- Οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να ζητείται τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα και επιτρέπεται μόνον 
με την επιφύλαξη της ύπαρξης διαθέσιμων θέσεων στο σχετικό λεωφορείο. 

- Τα λεωφορεία επιστροφής στις 17.30 δύνανται να αντικατασταθούν με ταξί όταν οι 
επιβαίνοντες είναι σε πολύ μικρό αριθμό (κάτω των 9 μαθητών ανά λεωφορείο).  

  

4) Ασφάλεια 
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Κατά την διάρκεια της υπηρεσίας μεταφοράς, οι μαθητές καλύπτονται από την ασφάλεια του 
σχολείου και του μεταφορέα. 

 

5) Ρόλος της συνοδού 

 

- Είναι επιφορτισμένη με την επίβλεψη της τήρησης από τους μαθητές του συνόλου των οδηγιών 
ασφάλειας κατά την επιβίβαση και αποβίβαση από το λεωφορείο και εντός του λεωφορείου. Οι 
μαθητές οφείλουν σεβασμό και υπακοή προς αυτήν. 

- Φροντίζει, πριν από την αναχώρηση, όλοι οι μαθητές να είναι καθισμένοι και να φορούν ζώνη 
ασφαλείας. 

- Ελέγχει, για την επιστροφή, την παρουσία των γονέων στην στάση, για τους μαθητές έως την 6η 
τάξη (χωρίς την παρουσία τους, δεν μπορεί να αφήσει το παιδί να κατέβει). 

-  Μπορεί να επιβάλλει ορισμένες θέσεις στους μαθητές (οι μικρότεροι μπροστά, αδέλφια, κ.λπ.). 

-  Συνοδεύει τους μαθητές του δημοτικού από το λεωφορείο στο σχολείο και από το σχολείο στο 
λεωφορείο. (Οι μαθητές γυμνασίου και λυκείου πηγαίνουν αυτόνομα στο σχολείο ή στο 
λεωφορείο). 

- Για την αναχώρηση των 14.45 και 14.50, κρατά το παιδί στο λεωφορείο έως το τέλος της 
διαδρομής κι επιστρέφει στο LFH όταν, στην στάση, ο γονέας ή ένας εξουσιοδοτημένος ενήλικος 
δεν ήταν εκεί για να παραλάβει ένα παιδί του δημοτικού. Εάν δεν υπάρχει σοβαρή αιτία, η 
περίπτωση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό από την υπηρεσία μεταφορών. 

- Για την αναχώρηση των 16.45 και 16.50, το λεωφορείο δεν επιστρέφει στο LFHED, συνεπώς η 
συνοδός παραμένει με το παιδί στην τελευταία στάση έως την άφιξη ενός εξουσιοδοτημένου 
υπεύθυνου ο οποίος θα πρέπει να καταβάλει τα έξοδα ταξί για την επιστροφή της (η περίπτωση 
αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό από την υπηρεσία μεταφορών). 

 

Ο ρόλος αυτός είναι αυστηρά περιοριστικός. Δεν μπορεί να της ζητηθεί να επικοινωνήσει με τους 
γονείς σε περίπτωση καθυστέρησης, να μεταφέρει τις σχολικές τσάντες (εκτός από τα παιδιά του 
νηπιαγωγείου), κλπ. 

 

6) Υποχρεώσεις των γονέων ή των υπεύθυνων των παιδιών χρηστών της υπηρεσίας 

 

Οι γονείς πρέπει να παρουσιάσουν και να εξηγήσουν στα παιδιά τους τις υποχρεώσεις των μαθητών 
σχετικά με την συμπεριφορά και την ασφάλεια και να τους ζητήσουν να τις τηρούν αυστηρά. 

 

Δεν επιτρέπεται στους γονείς να ανεβαίνουν στο λεωφορείο, εκτός εξαιρέσεων (εκδρομές, κ.λπ.) ή με 
την σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης του σχολείου. 

 

Οι γονείς πρέπει να φροντίζουν ώστε το παιδί τους να βρίσκεται στην συμφωνημένη στάση τουλάχιστον 
5 λεπτά πριν από την ώρα άφιξης του λεωφορείου, το πρωί.  

 

Οι γονείς πρέπει να βρίσκονται στην στάση 5 λεπτά πριν από την άφιξη του λεωφορείου για να 
παραλάβουν το παιδί τους. 

 

Οι γονείς δεν πρέπει να σταθμεύουν στις ζώνες που προορίζονται για τα λεωφορεία. 

 



 

 

3 

 

Οι γονείς πρέπει να συνοδεύουν το παιδί τους ή να ρυθμίζουν την συνοδεία του από 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (για τους μαθητές κάτω των 12 ετών), ο μαθητής είναι υπό την ευθύνη 
των γονέων του στην διαδρομή από το σπίτι έως την στάση καθώς και από την στάση έως το σπίτι 
του (μετά τα 12 έτη). 

 

Εάν οι γονείς επιθυμούν τα παιδιά τους να επιστρέφουν μόνα τους (μετά τα 12 έτη), πρέπει να 
στείλουν στην εταιρεία μεταφορών ένα μήνυμα όπως το παρακάτω: 

«Σημειώστε ότι επιτρέπουμε στον/την –– να επιστρέφει μόνος/η στο σπίτι μας όταν κανείς από μας 
δεν είναι παρών στην στάση, κατά την επιστροφή.» 

 

Για τους μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου, οι γονείς πρέπει να αναφέρουν οποιαδήποτε 
αλλαγή στον τρόπο παραλαβής του μαθητή πριν από τις 11 το πρωί, με αποστολή μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ακόλουθες διευθύνσεις (secaes@lfh.gr, lfh@panolympia.gr) 

 

Οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από τους μαθητές στο εσωτερικό του λεωφορείου δεσμεύει την 
ευθύνη των γονέων. 

 

7) Υποχρεώσεις των μαθητών 

 

- Να συμπεριφέρονται σωστά και να απευθύνονται στο προσωπικό μεταφορών και στους 
συμμαθητές τους με σεβασμό κι ευγένεια 

- Να παραμένουν καθιστοί και φορώντας την ζώνη ασφαλείας τους μόλις επιβιβαστούν στο λεωφορείο 

- Να μην παίζουν στις ζώνες στάθμευσης των λεωφορείων 

- Να μην τρέχουν όταν φθάνει το λεωφορείο 

- Να αφήνουν ν’ ανεβούν πρώτα τα μικρότερα παιδιά 

- Να μην εμποδίζουν το άνοιγμα και το κλείσιμο των θηρών 

- Να μην παραμένουν κοντά στο λεωφορείο μετά την αποβίβαση 

- Να μην περνούν ποτέ μπροστά από το λεωφορείο 

- Να μην απευθύνονται στον οδηγό παρά μόνο εάν υπάρχει σοβαρή ανάγκη 

- Να μην προκαλούν ζημίες 

- Να μην φωνάζουν, να μην πετούν αντικείμενα  

- Να μην χειρίζονται αντικείμενα των οποίων ο χειρισμός μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνος (σπίρτα, 
αναπτήρες, κλπ.) 

- Να μην καταναλώνουν τροφή ή ποτά (με εξαίρεση το νερό, με την άδεια της συνοδού). 
 
Οι ψηφιακές συσκευές επιτρέπονται σε σιωπηλή λειτουργία, μόνο για την ακρόαση μουσικής και 
χωρίς εικόνες (η λήψη φωτογραφιών ή βίντεο απαγορεύεται). Σε περίπτωση μη τήρησης της οδηγίας 
αυτής, οι συσκευές μπορεί να κατασχεθούν έως την αποβίβαση από το λεωφορείο. 
 

Οποιοσδήποτε μαθητής γυμνασίου ή λυκείου χάσει το λεωφορείο της επιστροφής καλείται να 
παρουσιαστεί στο γραφείο Σχολικής Ζωής για να το αναφέρει. Σε περίπτωση που το γραφείο είναι 
κλειστό, θα πρέπει να παρουσιαστεί στο θυρωρείο. 

 

 

8) Προβλεπόμενες ποινές σε περίπτωση παράβασης των κανόνων 

 

Η συνοδός που είναι υπεύθυνη για την πειθαρχία κατά την διάρκεια των μεταφορών δύναται να 
συντάξει αναφορά σε περίπτωση συμβάντος ή μη τήρησης των οδηγιών ασφαλείας.  Σε αυτήν την 
περίπτωση, θα σταλεί στην οικογένεια προειδοποιητική επιστολή υπογραμμένη από τον διευθυντή. 

mailto:secaes@lfh.gr
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Ένας προσωρινός αποκλεισμός από την υπηρεσία μεταφορών μπορεί να αποφασιστεί από τον 
διευθυντή του σχολείου αν ο μαθητής έχει ακατάλληλη συμπεριφορά κατά την μεταφορά. 

 
Οριστικός αποκλεισμός από την υπηρεσία μεταφορών μπορεί να αποφασιστεί από τον διευθυντή 
του σχολείου άμεσα, σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος ή αν ο ίδιος μαθητής εμπλέκεται σε 
επαναλαμβανόμενα συμβάντα.  
 
 

9) Υποχρεώσεις της εταιρείας μεταφορών 
 
Η εταιρεία μεταφορών είναι υπεύθυνη για τους μαθητές από την επιβίβασή τους στο 
λεωφορείο έως την αποβίβασή τους. 
 

Κατά την άφιξη, ο οδηγός βεβαιώνεται ότι όλοι οι μαθητές αποβιβάστηκαν και ότι δεν ξέχασαν τίποτε. 

 

Αν το λεωφορείο φθάσει νωρίτερα από την προβλεπόμενη ώρα (που αναφέρεται στην πλατφόρμα 
EDUKA), είναι υποχρεωμένος να περιμένει την προβλεπόμενη ώρα πριν να φύγει. 
 

Η υπηρεσία σχολικών μεταφορών δεν φέρει ευθύνη για την απώλεια προσωπικών αντικειμένων που 
τα παιδιά φέρουν μαζί τους. 

 
10) Γεωεντοπισμός των λεωφορείων 

 

Ένας σύνδεσμος αποστέλλεται στους γονείς στην αρχή της χρονιάς. Ο σύνδεσμος αυτός τους 
επιτρέπει να παρακολουθούν την πορεία του λεωφορείου μέσω γεωεντοπισμού. 


