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ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΤΑΞΗ 
 

  

ΛΥΚΕΙΟ/ ΙΒ -ΤΑΞΗ 
 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 

Ον/μο Γονέα ή Κηδεμόνα   

   

Διεύθυνση κατοικίας Οδός _________________________ αριθμ._____ Τ.Κ.________ 

   

Τηλέφωνο κατοικίας   

   

Κινητό τηλέφωνο    

   

Όνομα Μαθητή/τριας   

   

Κωδικός Μαθητή/τριας   
 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι επιλέγω το λεωφορείο Νο. .................. και την στάση Νο. ............. ως σημείο 

επιβίβασης και αποβίβασης του/της ανωτέρω μαθητή/τριας. Κατανοώ και αποδέχομαι ότι καμία 

παρέκκλιση ή μεταφορά στάσης δεν μπορεί να γίνει δεκτή και ότι αναλαμβάνω την υποχρέωση να 

καταβάλω τα σχετικά κόμιστρα για την μεταφορά  του/της μαθητή/τριας. 

Ώρα πρωινής στάσης…….. Ώρα μεσημεριανής στάσης ….…. Ώρα απογευματινής στάσης…….. 

 

Σε περίπτωση, μη έγκαιρης καταβολής των κομίστρων και μη εκπλήρωσης των εν γένει 

υποχρεώσεών μου προς το Κολλέγιο, αναγνωρίζω το δικαίωμα του τελευταίου να διακόψει 

την παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς από και προς το Κολλέγιο του/της ανωτέρω 

μαθητή/τριας και για όσο διάστημα διαρκεί η υπερημερία μου. 

 

Έχω υπόψη μου και αποδέχομαι ότι:  

1. Το σχολείο δεν φέρει ευθύνη πριν από την άνοδο και μετά την κάθοδο του/της μαθητή/τριας 

από το σχολικό λεωφορείο στην στάση την οποία έχει επιλέξει ο γονέας ή κηδεμόνας. 

2. Οι στάσεις έχουν καθοριστεί στις κυριότερες οδικές αρτηρίες εξυπηρετώντας τις ανάγκες 

του ευρύτερου πληθυσμού των μαθητών. 

3. Ο απόλυτα ακριβής καθορισμός της ώρας προσέλευσης των λεωφορείων στις αφετηρίες και 

στάσεις είναι εκ των πραγμάτων κάποιες φορές αδύνατος, λόγω των συνθηκών που 
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επικρατούν στην οδική κυκλοφορία, για τον λόγο αυτό οι μαθητές/τριες θα βρίσκονται στη 

στάση τους πέντε λεπτά νωρίτερα από την συνήθη ώρα άφιξης των λεωφορείων. 

4. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διακίνηση των μαθητών/τριών με τα σχολικά λεωφορεία 

για λόγους ανωτέρας βίας (απεργίες, βλάβη, έκτακτα καιρικά φαινόμενα, τροχαίο ατύχημα 

κ.λ.π.) τότε υποχρεούμαι να μεταφέρω το παιδί μου με δικό μου μέσο και δαπάνη. 

5. Κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών εξετάσεων οι μαθητές της Γ’ Λυκείου προσέρχονται 

και αποχωρούν από το εξεταστικό κέντρο με δικό τους μέσο. 

6. Το κόστος των περιπάτων και εκπαιδευτικών εκδρομών των μαθητών Γυμνασίου-Λυκείου 

δεν καλύπτεται από το Κολλέγιο. 

7. Ειδικά για την Γ’ Λυκείου, τις ημέρες Τετάρτη και Παρασκευή, τα δρομολόγια αποχώρησης 

από το σχολείο λειτουργούν τροποποιημένα (αποχώρηση στις 13:00 μ.μ. χωρίς πρόσθετο 

κόστος). 

8. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα μικρής αλλαγής του ωραρίου, της διαδρομής και των 

στάσεων των σχολικών λεωφορείων. 

9. Οι στάσεις της επιστροφής ή ακόμα και ολόκληρη η διαδρομή επιστροφής δεν είναι 

απαραίτητα η ίδια με την πρωινή. 

10. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της προσωρινής ή οριστικής διακοπής της μεταφοράς 

μαθητών/τριών μη συμμορφούμενων με τον κανονισμό του σχολείου. 

11. Η χρήση του σχολικού λεωφορείου μόνο για την άφιξη ή μόνο για την αναχώρηση, 

χρεώνεται με το 75% του συνόλου των κομίστρων. 

12. Εάν, μετά την επιλογή σχολικού λεωφορείου, επιλέξετε να προβείτε σε διαγραφή, θα πρέπει 

να στείλετε email στο gkarademos@acg.edu, για να μην υπάρξουν χρεώσεις. 

 

Δηλώνω ότι ο παραπάνω  μαθητής/τρια θα χρησιμοποιεί το σχολικό λεωφορείο: 

 ΑΦΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ/ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (χρέωση 100%)   

ΜΟΝΟ ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (χρέωση 75%)      

 ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (χρέωση 75%)        

 ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ           

Αγία Παρασκευή  ......../......../........ 

 

...................................... 

Ο/Η Γονέας ή Κηδεμόνας 
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