ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα στις, 1 Ιουλίου 2021, ο Δημήτριος Σαρρής ως νόμιμος εκπρόσωπος της Τουριστικής επιχείρησης
«ΣΑΡΡΗΣ Δ & Α ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», που πραγματοποιεί μεταφορές προσώπων μέσω τουριστικών
λεωφορείων, καλούμενος στο εξής «ο εργολάβος» και ο γονέας ή κηδεμόνας του οποίου το όνομα αναγράφεται
στην επισυναπτόμενη απόδειξη είσπραξης κομίστρων, αποκαλούμενος στο εξής «ο αντισυμβαλλόμενος»,
συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο εργολάβος αναλαμβάνει δια της παρούσης σύμβασης, στο εξής αποκαλούμενης "η σύμβαση", την υποχρέωση να
παρέχει στον μαθητή ή τους μαθητές που ενδείκνυταιi ή ενδείκνυνται στην επισυναπτόμενη απόδειξη είσπραξης
κομίστρων, αποκαλούμενο ή αποκαλούμενους στο εξής "ο μαθητής" ή "οι μαθητές", υπηρεσίες μεταφοράς από την
περιοχή της κατοικία του(ς) που θα βρίσκεται στο λεκανοπέδιο Αττικής στις Σχολές και αντίστροφα όπως
λεπτομερώς καθορίζεται κατωτέρω.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η σύμβαση θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής από τα συμβαλλόμενα μέρη μέχρι της λήξης του σχολικού
έτους, 17 Ιουνίου 2022, εκτός και αν παραταθεί η λήξει πρόωρα σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ-ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το προσωπικό
Εκτός των οδηγών ο εργολάβος θα παράσχει για τα λεωφορεία κατάλληλους συνοδούς οι οποίοι θα επιβλέπουν
τους μαθητές κατά την μεταφορά τους. Οι συνοδοί πρέπει να ομιλούν ικανοποιητικά την Αγγλική γλώσσα. Οι σχολές
διατηρούν το δικαίωμα να απορρίψουν οποιοδήποτε άτομο το οποίο κατά την γνώμη τους, δεν έχει τα προσόντα να
εργαστεί ως συνοδός ή οδηγός.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ
•

Οι οδηγοί και σύνοδοι του σχολικού λεωφορείου θα πρέπει να πληροφορήσουν τους μαθητές και τους
γονείς να μην διασχίζουν τον δρόμο μπροστά η πίσω από το σχολικό λεωφορείο μετά την αποβίβαση τους.
θα πρέπει ο μαθητής να περιμένει πρώτα να αναχωρήσει το λεωφορείο ώστε να έχει καλύτερη ορατότητα
και μετά να διασχίσει τον δρόμο, διότι υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος ατυχήματος από τα άλλα αυτοκίνητα
που προσπερνούν με ταχύτητα το σταματημένο λεωφορείο.

•

Nα ομιλούν ικανοποιητικά την Αγγλική γλώσσα.

•

Να ομιλούν ευγενικά στους μαθητές.

•

Θα πρέπει να φοράνε κονκάρδες με το όνομα τους.

•

Να έχουν ευπρεπή εμφάνιση και να συμπεριφέρονται ευγενικά σε παιδία και γονείς.

•

Όλοι οι συνοδοί θα πρέπει να ντύνονται με τρόπο επαγγελματικό (μακρύ παντελόνι/φούστα, μπλούζα με
μανίκια, και να φοράνε παπούτσια που καλύπτουν και προστατεύουν τα πόδια τους).
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•

Θα πρέπει να φροντίζουν για την συμπλήρωση καθημερινής φόρμας για τις παρουσίες των μαθητών στα
λεωφορεία το πρωί και το μεσημέρι καθώς και συμπλήρωση καθημερινής αναφοράς με οποιοδήποτε
περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του δρομολογίου. Θα παραδίδονται καθημερινά στον υπάλληλο του
Γραφείου Κίνησης (Transportation Οffice) o οποίος και θα χειρίζεται τα ανάλογα θέματα.

•

Να βοηθούν τα παιδιά να ανεβαίνουν στο λεωφορείο και να τα συνοδεύουν ώσπου να καθίσουν στη θέση
τους και όχι να ψάχνουν μόνα τους για να βρουν θέση.

•

Να παρακολουθούν τους μαθητές ώστε να είναι ήσυχοι, να μην σηκώνονται από τη θέση τους, να μην
βγάζουν πράγματα από την τσάντα τους, να μην ανοίγουν τα παράθυρα και γενικά να είναι ήρεμοι.

•

Να φροντίζουν και να επιβάλουν την τάξη μέσα στο λεωφορείο και όχι να βάζουν τα παιδιά να προσέχουν τα
υπόλοιπα.

•

Να μιλάνε ευγενικά στους μαθητές και να μην χειροδικούν. Σε περίπτωση που οι μαθητές δε
συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της συνοδού θα αναφέρεται στο Γραφείο Κίνησης (Transportation Οffice).

•

Οι συνοδοί του λεωφορείου θα συνοδεύουν τα παιδιά του προ-νήπιου και του νηπιαγωγείο από την
καφετέρια στο λεωφορείο τους στις 15:40. Έπειτα οι συνοδοί θα πρέπει να βρίσκονται δίπλα στο λεωφορείο
και να ελέγχουν τους μαθητές που μπαίνουν, και γενικά να παρακολουθούν μήπως κάποιο παιδί μπει σε
λάθος σχολικό.

•

Μετά τη συγκέντρωση της πλειονότητας των μαθητών, η συνοδός θα πρέπει να κάθεται στη μέση του
λεωφορείου ώστε να μπορεί να παρακολουθεί καλύτερα τα παιδιά.

•

Να βοηθάνε τους μαθητές όταν κατεβαίνουν από το λεωφορείο και να προσέχουν να μην ξεκινά ο οδηγός αν
και ο τελευταίος μαθητής δεν έχει εξέλθει και απομακρυνθεί από αυτό.

•

Όταν τελειώνει το δρομολόγιο (το πρωί η το μεσημέρι) να ελέγχουν μήπως κάποιο παιδί έχει ξεχαστεί η
κοιμηθεί η ακόμα μήπως έχουν ξεχαστεί πράγματα παιδιών τα οποία πρέπει να παραδίδονται στο Γραφείο
Κίνησης (Τransportation Οffice).

•

Να ελέγχουν εάν ο κηδεμόνας βρίσκεται στη στάση για να παραλάβει το παιδί το μεσημέρι. Σε αντίθετη
περίπτωση πρέπει η συνοδός να το κρατήσει μέχρι την ολοκλήρωση του δρομολογίου και στη συνέχεια να
επικοινωνεί τηλεφωνικώς με τους γονείς. Αν δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τους γονείς, το παιδί θα
επιστρέψει στο σχολείο και θα επιτηρείται από το προσωπικό ασφάλειας . Σε τέτοια περίπτωση, η συνοδός
δεν θα συνοδεύει το παιδί στην επιστροφή του λεωφορείου.

•

Να μην παρέχουν πληροφορίες για θέματα που δεν έχουν αρμοδιότητα, αλλά να παροτρύνουν τους γονείς
να επικοινωνούν με το Γραφείο Κίνησης (Τransportation Οffice).

•

Να μην καπνίζουν.

•

Να συνεργάζονται αρμονικά με τους οδηγούς γιατί μόνο έτσι επιτυγχάνεται η ασφαλής μεταφορά των
παιδιών.

•

Να μην επιτρέπουν στους οδηγούς να επεμβαίνουν στα καθήκοντα τους, ιδιαίτερα σε ότι έχει σχέση με την
τάξη και την πειθαρχία των μαθητών μέσα στα λεωφορεία.

•

Να μην αλλάζουν τη διαδρομή και τις στάσεις των δρομολογίων χωρίς εντολή του Γραφείου Κίνησης
(Τransportation Οffice).

•

Να μην επιτρέπουν την επιβίβαση στο σχολικό λεωφορείο σε άλλο πρόσωπο εκτός από τους μαθητές που
έχει ορισθεί να μεταφέρονται με αυτό.
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•

Για κάθε απορία η συμπληρωματική πληροφορία να απευθύνονται στο γραφείο κίνησης (Τransportation
Οffice).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
•

Κύριο μέλημα των οδηγών θα πρέπει να είναι η κόσμια και επαγγελματική συμπεριφορά τους κατά τη
διάρκεια του δρομολογίου και όσο βρίσκονται μέσα στο χώρο-parking του σχολείου. Οποιοδήποτε
πρόβλημα δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια του δρομολογίου θα διευθετείται από τη συνοδό και μόνο από
εκείνη. Ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να παραμείνει αμέτοχος.

•

Να ομιλούν ευγενικά στους μαθητές.

•

Θα πρέπει να φοράνε κονκάρδες με το όνομα τους.

•

Το κάπνισμα απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά και οι οδηγοί που το παραβλέπουν θα αντιμετωπίζουν
αυστηρά πρόστιμα.

•

Η αμφίεσή τους θα πρέπει να είναι ευπρεπής και προσεγμένη.

•

Όλοι οι οδηγοί θα πρέπει να ντύνονται με τρόπο επαγγελματικό (μακρύ παντελόνι, πουκάμισο, και γραβάτα,
και να φοράνε παπούτσια που καλύπτουν και προστατεύουν τα πόδια τους για ασφαλή οδήγηση).

•

Αποφυγή της χρήσης κινητού τηλεφώνου παρά μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης και πάντοτε με τη χρήση του
Bluetooth.

•

Εντάσεις και εκνευρισμοί με άλλους οδηγούς στο δρόμο θα είναι απαγορευτικοί κατά τη διάρκεια του
δρομολογίου. Οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν την ποινή της απόλυσης.

•

Ρητή απαγόρευση προσπεράσεων και χρήση της κόρνας μέσα στο χώρο του σχολείου.

•

Όλοι οι οδηγοί θα είναι υποχρεωμένοι να υπακούν στις οδηγίες των σχολικών φυλάκων καθώς εκείνοι είναι
υπεύθυνοι για χωροταξικά και άλλα θέματα μέσα στο parking του σχολείου.

•

Οι οδηγοί θα είναι υπεύθυνοι για την καλή κατάσταση των λεωφορείων τους τόσο από πλευράς
καθαριότητας όσο και από λειτουργικής πλευράς ώστε όλα τα συστήματα να λειτουργούν άριστα. Το
παραμικρό πρόβλημα θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα στον υπεύθυνο του γραφείου ώστε να
προγραμματίζεται η άμεση επιδιόρθωση του.

Διαδρομές και αριθμός λεωφορείων
Οι διαδρομές και τα σημεία επιβίβασης και αποβίβασης των μαθητών για το σχολικό έτος 2021-2022, θα
προγραμματιστούν αφού ο αριθμός των συμβαλλομένων μαθητών και οι διευθύνσεις τους θα έχουν
οριστικοποιηθεί (περίπου 2 εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς).
Η διαμόρφωση των δρομολογίων είναι μια χρονοβόρος διαδικασία, καθώς η κάθε αλλαγή έχει επιπτώσεις στις
στάσεις και την διάρκεια της υπόλοιπης διαδρομής. Ο γονέας που γνωρίζει ότι θα χρησιμοποιήσει την υπηρεσία του
λεωφορείου, καλείται να ενημερώσει τον εργολάβο όσο δυνατόν νωρίτερα.
Αλλαγές στα δρομολόγια που γίνονται σε συμφωνία των γονέων με τον εργολάβο θα πρέπει να παραδοθούν στο
σχολείο εγγράφως και θα υπόκεινται στην έγκριση των σχολών. Παρεκκλίσεις από τις ως λόγω διαδρομές δεν
επιτρέπονται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των σχολών.
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Ο εργολάβος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει προσωρινά το πρόγραμμα και τις στάσεις των δρομολογίων εφόσον
παραστεί ανάγκη (π.χ.: απεργίες, διαδηλώσεις, έργα σε δρόμους, δυσμενείς καιρικές συνθήκες κτλ) κατόπιν
τηλεφωνικής ενημέρωσης από την συνοδό του λεωφορείου στον γονέα.
Για πρακτικούς λόγους, το λεωφορείο δεν μπορεί να εξυπηρετεί μαθητές με δρομολόγια από “πόρτα σε πόρτα”.
Γενικά, οι στάσεις των λεωφορείων θα γίνονται σε κεντρικά σημεία και σε κυκλικούς κόμβους μέχρι δύο με τρία
τετράγωνα από το σπίτι του μαθητή και σε σημεία που έχει την σήμανση του STOP η στις διαβάσεις πεζών. Αυτό θα
καθορίζεται από τα ακόλουθα: α) συνολικό δρομολόγιο του σχολικού λεωφορείου και β) το πλάτος και την
κατάσταση του δρόμου στην περιοχή κατοικίας του μαθητή.

Αλλαγές Διεύθυνσης
Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας μετά την έναρξη της παρούσης συμβάσεως, θα καταβάλλεται κάθε
δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση του μαθητή με το ίδιο ή λεωφορείο άλλης διαδρομής.

Προσωρινή αλλαγή λεωφορείου από μαθητές
Μεταφορά μαθητών μέσω άλλου λεωφορείου για ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται μόνο με γραπτή προειδοποίηση
από τον γονέα, (όχι τον μαθητή), προς το γραφείο κίνησης, τουλάχιστον 24 ώρες πριν την αλλαγή και εάν υπάρχουν
κενές θέσεις. Ο υπεύθυνος του γραφείου κίνησης πρέπει να εγκρίνει προκαταβολικά την παροχή αυτής της
εξυπηρέτησης.
Για το σχολικό έτος 2021-2022 και για όσο διάστημα ισχύουν τα μέτρα προστασίας κατά του COVID-19, δεν θα
επιτρέπονται αλλαγές λεωφορείων από μαθητές καθώς οι θέσεις που κάθεται ο κάθε μαθητής είναι συγκεκριμένες
και προκαθορισμένες.

Επισκέπτες μαθητές
Δεν επιτρέπονται μαθητές που δεν πληρώνουν για την χρήση του σχολικού λεωφορείου να επιβιβάζονται κάτα
περίσταση σαν επισκέπτες.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
•

Η εταιρεία μεταφοράς πρέπει να ακολουθεί όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής / ασφάλειας που παρέχονται από
τις Εθνικές αρχές (Υπουργείο Υγείας).

•

Οι γονείς θα πρέπει να βρίσκονται στην προκαθορισμένη στάση τουλάχιστον 10 λεπτά νωρίτερα από την
ώρα επιβίβασης και αποβίβασης, ανάλογα με την κυκλοφορία την απόσταση και τις καιρικές συνθήκες. Σε
περίπτωση σοβαρής καθυστέρησης του λεωφορείου, η συνοδός η το γραφείο κίνησης πρέπει να ειδοποιεί
τον γονέα.

•

Τα σχολικά λεωφορεία δεν θα είναι σε θέση να περιμένουν αν οι μαθητές δεν βρίσκονται στην στάση τους
την ώρα που έχει καθοριστεί. Σε αυτή την περίπτωση είναι ευθύνη των γονέων και όχι του εργολάβου να
φέρουν τον μαθητή στο σχολείο.

•

Σε περίπτωση που το λεωφορείο αργήσει πολύ η δεν θα μπορέσει να φθάσει το πρωί στη προκαθορισμένη
στάση, ο εργολάβος θα ειδοποιήσει και σε συνεννόηση με τον γονέα θα πρέπει να κάνει άλλες ρυθμίσεις για
να προσέλθει ο μαθητής στο σχολείο. Αν χρησιμοποιηθεί ταξί, το κόστος θα επιστραφεί από τον εργολάβο.
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•

Σε περίπτωση που γνωρίζετε εκ των προτέρων ότι ο μαθητής δεν θα ταξιδέψει με το σχολικό λεωφορείο μία
η περισσότερες ημέρες λόγω ασθένειας η άλλης αιτίας (συμμετοχή σε δραστηριότητες μετά το σχολείο),
απαιτείται γραπτή ειδοποίηση από τον γονέα προς το γραφείο του εκάστοτε σχολείου (Δημοτικό, Γυμνάσιο,
Λύκειο). Για ξαφνική ασθένεια του μαθητή, ο γονέας πρέπει να επικοινωνήσει με το γραφείο κίνησης στο
210 6393200 εσω. 239, η απευθείας στο 2106070239, και με τον εκάστοτε σχολείο (Δημοτικό, Γυμνάσιο,
Λύκειο).

•

Όλοι οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να φοράνε τις ζώνες ασφαλείας κατά την διάρκεια όλης της διαδρομής.
Η συνοδός του σχολικού λεωφορείου είναι υποχρεωμένη να αναθέσει μία θέση στον κάθε μαθητή. Οι
μαθητές θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίνει η συνοδός του λεωφορείου και το σχολείο.
Κατά την διάρκεια του δρομολογίου, οι μαθητές θα πρέπει να παραμείνουν καθιστοί στις θέσεις τους μέχρι
να φτάσουν στο προορισμό τους.

•

Η χρήση συσκευών ήχου, παιχνιδομηχανών, κτλ., μέσα στο λεωφορείο θα γίνεται με ευθύνη των παιδιών, τα
οποία θα πρέπει να είναι προσεκτικά με τα αντικείμενα αξίας που φέρουν μαζί τους. Εάν απολεσθεί
οτιδήποτε στο λεωφορείο θα πρέπει να ενημερωθεί το συντομότερο δυνατόν ο εργολάβος για να
αναζητηθεί. Οι συνοδοί στην αρχή και στο τέλος του δρομολογίου θα είναι υποχρεωμένες να ελέγχουν το
λεωφορείο για τυχόν ξεχασμένα αντικείμενα.

•

Ο καταμερισμός των θέσεων στα λεωφορεία θα γίνεται ως εξής:
o

Πίσω μέρος λεωφορείου: Μαθητές Λυκείου (H.S. students)

o

Μεσαίο μέρος λεωφορείου: Μαθητές Γυμνασίου (M.S. students)

o

Μπροστά μέρος λεωφορείου: Μαθητές Δημοτικού (Ε.S. students)

•

Η συνοδός, αφού έχει μαζευτεί οι πλειοψηφία των μαθητών του δρομολογίου, θα κάθεται στη μέση του
λεωφορείου για να ελέγχει καλύτερα τα παιδιά, εκτός και αν χρειάζεται να δώσει οδηγίες στον οδηγό για την
πορεία του δρομολογίου.

•

Αν χρειαστεί, οι συνοδοί διατηρούνε το δικαίωμα να αλλάξουνε την συγκεκριμένη θέση που έχουνε
αναθέσει στον μαθητή και όλοι θα πρέπει να τηρούν της οδηγίες της συνοδού.

•

Οι μαθητές δεν θα επιτρέπεται να αποβιβαστούν σε οποιοδήποτε άλλο σημείο από εκείνο που
συμφωνήθηκε, εκτός αν υπάρχει έγγραφη ειδοποίηση από τον γονέα προς τον εργολάβο που να ενημερώνει
για την σχετική αλλαγή.

•

Σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών (χιόνι, πλημμύρες, κλπ...) όπου το λεωφορείο δεν είναι σε θέση
να εκτελέσει το δρομολόγιο, το σχολείο η/και ο εργολάβος θα ενημερώσει τον γονέα.

•

Για λόγους ασφάλειας δεν επιτρέπεται γονείς και μαθητές να ομιλούν στον οδηγό του λεωφορείου
προσωπικά η μέσω τηλεφώνου κατά την διάρκεια της διαδρομής.

•

Εάν κατά την γνώμη ενός γονέα, ο οδηγός δεν ενήργησε σωστά σε κάποια περίπτωση, ένα γράμμα
περιγράφοντας την κατάσταση πρέπει να σταλεί στην διεύθυνση του εργολάβου και του σχολείου.

•

Οι γονείς θα πρέπει να κατευθύνουν πρώτα στον εργολάβο και μετά στην διοίκηση του σχολείου τυχόν
ερωτήσεις που αφορούν τις ρυθμίσεις των δρομολογίων των σχολικών λεωφορείων. Με τη βοήθεια του
εργολάβου, το σχολείο θα προσπαθήσει να βοηθήσει στην αποτελεσματική λειτουργία των λεωφορείων και
ασφαλή δρομολόγια.
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•

Προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερομένων, το σχολείο έχει το δικαίωμα να αποσύρει ένα μαθητή από το
λεωφορείο χωρίς επιστροφή χρημάτων σε οποιαδήποτε περίπτωση κατάχρησης του κανονισμού λειτουργίας
του σχολικού λεωφορείου.

•

Βανδαλισμοί: Οι γονείς είναι υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες που προκαλούνται από τον μαθητή (πληρωμή για
το κόστος ζημιών). Οι μαθητές θα αντιμετωπίσουν τις συνεπείς, σύμφωνα με τους κανόνες του Student
Handbook.

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
1. Σε περίπτωση βλάβης του σχολικού λεωφορείου για οποιοδήποτε λόγο, ο εργολάβος υποχρεούται να
παράσχει μεταφορικό μέσο (λεωφορείο, ταξί, ή ιδιωτικό αυτοκίνητο) τα οποία ανήκουν και
χρησιμοποιούνται από την εταιρεία για να μεταφέρει με ασφάλεια τους μαθητές στο σχολείο. Πρέπει να
σημειωθεί πως σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ιδιωτικό αυτοκίνητο ή ταξί για τη μεταφορά των μαθητών
λόγω εκτάκτου περιστατικού, η συνοδός και ο οδηγός του λεωφορείου δεν είναι δυνατόν να συνοδεύσει
όλους τους μαθητές. Όμως ο οδηγός του ταξί η του ιδιωτικού αυτοκινήτου θα πρέπει να είναι υπάλληλοι του
εργολάβου.
2. Σε περίπτωση που κατά την ώρα του δρομολογίου συμβεί ατύχημα ή χτυπήσει κάποιος μαθητής, ο
οδηγός/συνοδός είναι υποχρεωμένοι να ειδοποιήσουν αμέσως την εταιρία και τους γονείς.
3. Η επιβίβαση και η αποβίβαση των μαθητών στις προκαθορισμένες στάσεις των δρομολογίων, θα μπορεί να
γίνεται μόνο από γονείς ή από τρίτους εξουσιοδοτημένους, όπως θα έχει ζητηθεί γραπτώς από τους γονείς
προς την εταιρία μεταφορών. Η συνοδός του λεωφορείου θα πρέπει να ελέγχει την ταυτότητα των ατόμων
που παραλαμβάνουν τους μαθητές με βάση την λίστα εξουσιοδοτημένων ατόμων από τους γονείς. Οι γονείς
θα πρέπει να παρέχουν γραπτή εξουσιοδότηση στην εταιρεία μεταφορών, εάν επιθυμούν το παιδί(ια) τους
που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ηλικία (που έχουν ολοκληρώσει την 6η τάξη να επιβιβαστούν και να
αποβιβαστούν από το σχολικό λεωφορείο χωρίς επίβλεψη από ενήλικες.
4. Εάν κατά την επιστροφή οι γονείς η το εξουσιοδοτημένο άτομο αμελήσει να πάρει τον μαθητή από τη στάση
του σχολικού λεωφορείου, ο οδηγός θα συνεχίσει τη διαδρομή του μέχρι τον τελικό του προορισμό. Οι
γονείς θα ειδοποιηθούν από τη συνοδό του λεωφορείου. Εάν οι γονείς και η συνοδός για οποιοδήποτε λόγο
δεν κανονίσουν ένα νέο σημείο παραλαβής μέσα στο προκαθορισμένο δρομολόγιο του λεωφορείου, ο
μαθητής θα μεταφερθεί πίσω στο σχολείο και θα μείνει υπό την επιτήρηση του προσωπικού ασφάλειας του
σχολείου. Και πάλι, σε τέτοια περίπτωση, η συνοδός δεν θα συνοδεύει το παιδί στην επιστροφή του
λεωφορείου.
5. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής θα χρειαστεί να αλλάξει λεωφορείο λόγο έκτακτης ανάγκης, το γραφείο
κίνησης θα πρέπει να ενημερωθεί το πρωί από τον γονέα (μέχρι τις 10:00 π.μ.), και η αλλαγή θα μπορεί να
γίνει μόνο κατόπιν επιβεβαίωσης από το γραφείο κίνησης ως εξής: Το γραφείο κίνησης θα τηλεφωνήσει στον
αριθμό κινητού που έχει αναφέρει ο γονέας στο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ γονέα και εργολάβου για
επιβεβαίωση της αλλαγής.

ΚΟΜΙΣΤΡΑ
Για τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν με αυτό το συμφωνητικό για το σχολικό έτος 2021-2022 για τα καθημερινά
τακτικά δρομολόγια που αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό θα ισχύσει η τιμή των:
•

€ 1.320 για την ζώνη Α (Χαλάνδρι, Αγ.Παρασκευή, Ν.Ψυχικό)

•

€ 1.755 για την ζώνη Β (Ψυχικό, Φιλοθέη, Παπάγου, Χολαργός, Βριλήσσια, Αθήνα-Χίλτον)
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•

€ 1.980 για την ζώνη Γ (Υπόλοιπες περιοχές)

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.
Το συνολικό αυτό ποσό είναι καταβλητέο από τον αντισυμβαλλόμενο στον εργολάβο σε δύο δόσεις, μία κατά
την υπογραφή της σύμβασης και μία πριν την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου του σχολικού έτους.
Σε περίπτωση που ο γονέας επιθυμεί να καταβάλει τα κόμιστρα μέχρι στις 30/09/2021 τότε ισχύει ο ΦΠΑ
13%.
Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το λεωφορείο για μονή διαδρομή και το
δηλώσει από την αρχή του σχολικού έτους, υποχρεούται να καταβάλλει για κόμιστρα το 65%, αλλιώς αν
διακόψει απροειδοποίητα υποχρεούται να καταβάλλει όλα τα κόμιστρα.
Σε περίπτωση καταγγελίας του παρόντος λόγω αποχώρησης του μαθητού από τις σχολές ή για οποιονδήποτε
άλλο λόγο, δεν γίνεται επιστροφή κομίστρων.
Σε περίπτωση μη καταβολής των κομίστρων από μέρους των γονέων, ο μεταφορέας δικαιούται να απαιτήσει
δικαστικά την εξόφληση. Αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε περίπτωση που τα σχολεία παραμείνουν κλειστά με κρατική εντολή για
τον περιορισμό της Πανδημίας, δεν χρεώνονται μεταφορικά κόμιστρα για το συγκεκριμένο διάστημα. Εάν τα
κόμιστρα του εξαμήνου έχουν ήδη καταβληθεί, θα συμψηφιστούν /μεταφερθούν στο επόμενο εξάμηνο/σχολικό
έτος. Εάν ο μαθητής αποφοιτήσει / αποχωρήσει από το σχολείο, τα χρήματα επιστρέφονται εντός 30 ημερών σε
τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί στον εργολάβο.
Δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων στην περίπτωση που κάποιος μαθητής νοσήσει η παραμείνει σε
προληπτική καραντίνα εφόσον το σχολείο παραμένει ανοιχτό και τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά.

ΓΛΩΣΣΑ
Η γλώσσα σύνταξης αυτού του συμβολαίου είναι η ελληνική και θα υπερισχύσει έναντι κάθε μετάφρασης.

Ο εργολάβος ΣΑΡΡΗΣ Δ & Α Α.Ε.

Ο αντισυμβαλλόμενος ΟNOMATEΠΩΝΥΜΟ/ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
•

Οι κανόνες του Σχολικού Κώδικα Συμπεριφοράς Mαθητών καθώς και οι συστηνώμενες ενέργειες που
περιγράφονται στο “Student/Parent Handbook” του ACS Athens, ισχύουν και μέσα στο σχολικό λεωφορείο.

•

Οι μαθητές οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες της συνοδού του λεωφορείου και των οδηγών γενικότερα.

•

Απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό και το κάπνισμα.

•

Οι μαθητές οφείλουν να κάθονται στις καθορισμένες γι αυτούς θέσεις να φορούν τις ζώνες ασφαλείας και να
παραμένουν πειθαρχημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

•

Πρέπει να μιλούν ευπρεπώς καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

•

Οι μαθητές οφείλουν να έχουν τα χέρια και το κεφάλι εντός του σχολικού λεωφορείου καθ’ όλη τη διάρκεια
της διαδρομής.

•

Απαγορεύονται τα όπλα/όπλα παιχνίδια ή εμπρηστικά υγρά.

Οι μαθητές που αδυνατούν να τηρήσουν τους κανόνες θα αναφέρονται στο Γραφείο Κίνηση (Transportation Office)
και στον αρμόδιο Σχολικό Διευθυντή. Παραβίαση των κανόνων και /ή του Κανονισμού Συμπεριφοράς του Μαθητή
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τοv αποκλεισμό του μαθητή από το σχολικό λεωφορείο για κάποιες ημέρες. Σοβαρές
ή επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις των κανόνων μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα το μόνιμο αποκλεισμό του
μαθητή από το σχολικό λεωφορείο.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γραφείου Κίνησης (TRANSPORTATION OFFICE): Μάριος Νικολής
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6393200 x 239 – ΚΙΝΗΤΟ 6948301940 • Email: transportationoffice@acs.gr
‘Έχω διαβάσει και συμφωνώ με αυτό το συμφωνητικό λειτουργίας των σχολικών λεωφορείων. Μη συμμόρφωση μου
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μου από το σχολικό λεωφορείο.
Όλα τα παρακάτω πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά:
Ημερομηνία:
Ονοματεπώνυμο Μαθητή (κεφαλαία):

Τάξη:

Υπογραφή Μαθητή:
Ονοματεπώνυμο Γονέα/Κηδεμόνα (κεφαλαία):
Υπογραφή Γονέα/Κηδεμόνα:
Διεύθυνση Κατοικίας:
Σταθερό Τηλέφωνο Κατοικίας/Εργασίας:

Κινητό:

Παρακαλώ να επιστρέψετε αυτό το συμφωνητικό στη συνοδό του λεωφορείου ή στον εργολάβο, ή να το αποστείλετε
υπογεγραμμένο μέσω email στο transportationoffice@acs.gr ή στο info@sarristours.gr. Οι μαθητές έχουν στη
διάθεση τους μία εβδομάδα από την έναρξη του δρομολογίου για να το επιστρέψουν υπογεγραμμένο, έτσι ώστε να
έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το σχολικό λεωφορείο.
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