
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

«Οι ποξζπάθειέπ μαπ για μειωμέμξ-μιζό ειζιηήοιξ, 

ζηα παιδιά κάηω ηωμ 18 εηώμ, έθεοαμ ηα ποώηα απξηελέζμαηα» 

     

        Αγαπεημί γμκείξ, 

Θεωοξύμε ιδιαίηεοα ικαμξπξιηηική ενέλινη ηεκ απμδμπή εθ μένμοξ ηεξ δημίθεζεξ ηςκ ΚΤΕΛ Ν. 

Αηηηθήξ ηεξ πνόηαζήξ μαξ γηα μείςζε ηςκ εηζηηενίςκ θαηά 50% ζημοξ μαζεηέξ πμο πνεζημμπμημύκ 

ηα ιεςθμνεία ηεξ εηαηνίαξ θαζ΄όιμ ημ 24ςνμ. 

Η ποόηαζή μαπ αθξοά όλα ηα παιδιά κάηω ηωμ 18 εηώμ θαη απεοζύκεηαη ζηεκ πμιηηεία, 

πνμθεημέκμο κα ηζπύζεη θαη ζηεκ Ακαημιηθή Αηηηθή ημ μέηνμ πμο εθανμόδεηαη ζηεκ Αζήκα θαη ζε 

άιιεξ πόιεηξ ηεξ πώναξ μαξ γηα ηηξ μεηαθηκήζεηξ ημοξ με μεηςμέκμ-μηζό εηζηηήνημ. 

Για ηξ θέμα αρηό ζρμαμηηθήκαμε με ημοξ ανμόδημοξ ζηα Υπμονγεία Παηδείαξ, Υπμδμμώκ, 

Εζςηενηθώκ θαη εθθνεμμύκ ζοκακηήζεηξ με ημ Υπ. Οηθμκμμηθώκ, Ενγαζίαξ θαη ηεκ Πενηθένεηα 

Αηηηθήξ δεηώκηαξ ε πνόηαζή μαξ κα γίκεη απμδεθηή θαη κα θαημπονςζεί κμμμζεηηθά με Κμηκή 

Τπμονγηθή Απόθαζε. Από ηηξ ζοκακηήζεηξ πμο είπαμε μέπνη ζήμενα δεκ πνμέθορε θάπμηα δέζμεοζε 

ή ζέιεζε γηα απμδμπή ημο αηηήμαηόξ μαξ θαη οιμπμίεζήξ ημο με κμμμζεηηθή νύζμηζε, αθμύ ε 

επηπεηνεμαημιμγία ημοξ ήηακ ε γκςζηή θαη αθμνμύζε ηεκ με ύπανλε πόνςκ πνεμαημδόηεζεξ μέζα 

από ημκ θναηηθό πνμϋπμιμγηζμό. Άιιςζηε αοηό ημ επηπείνεμα ημ ζοκακηάμε θάζε θμνά πμο  

δηεθδηθμύμε δημνηζμμύξ εθπαηδεοηηθώκ, θάιορε ηςκ θεκώκ ζηα ζπμιεία, πνεμαημδόηεζε ηςκ 

πηζηώζεςκ γηα ηηξ ζπμιηθέξ επηηνμπέξ, θ.ι.π., θαη ηεκ ίδηα ζηηγμή αοηή ε "μηθμκμμηθή ζηεκόηεηα" 

δεκ ζηέθεηαη εμπόδημ γηα ηεκ θοβένκεζε όηακ ελοπενεηεί μεγάια ζομθένμκηα θαη πνμπςνάεη ζε 

θμνμαπαιιαγέξ θαη ζε άιια πανόμμηα «δςνάθηα» … 

ηημ ζρμάμηηζη πξρ ποαγμαηξπξιήζαμε με ηημ διξίκηζη ηωμ «ΚΣΕΛ Ν. ΑΣΣΙΚΗ Α.Ε.» μαξ 

ακαθμηκώζεθε όηη, μεηά ηηξ γημνηέξ ημο Πάζπα, ζα ένζεη ζε ζοκεκκόεζε με ημοξ Δήμμοξ ηεξ 

Ακαημιηθήξ Αηηηθήξ ώζηε κα πνμπςνήζεη ζηεκ έθδμζε πνμζςνηκήξ θάνηαξ μεηςμέκμο-μηζμύ 

εηζηηενίμο γηα όιμοξ ημοξ μαζεηέξ, ε μπμία ζα ηζπύζεη μέπνη ηηξ ανπέξ ημο Σεπηέμβνε. Με ηεκ 

έκανλε δε ηεξ κέαξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ ζα εθδμζεί εηήζηα θάνηα. 

Η ενέλινη αρηή πιζηεύξρμε όηι δικαιώμει ηόζξ ηημ ξοθόηηηα ηξρ αιηήμαηόπ μαπ όζξ και ηημ 

δρμαμική παοξρζία και αγωμιζηικόηηηα ηωμ Εμώζεωμ μαπ και εμ γέμει ηξρ Γξμεϊκξύ Κιμήμαηξπ. 

Εοειπηζημύμε όηη αοηή μαξ ε θαηάθηεζε, ζηηξ ζεμενηκέξ δύζθμιεξ μηθμκμμηθέξ ζοκζήθεξ, είκαη μηα 

ακάζα γηα ηηξ μηθμγέκεηέξ μαξ. 

Θα ζρμεςίζξρμε ηιπ ποξζπάθειέπ μαπ ζηεκ θαηεύζοκζε ηεξ κμμμζέηεζεξ ημο μεηςμέκμο 

εηζηηενίμο γηα όια ηα παηδηά θάης ηςκ 18 εηώκ ηα μπμία μεηαθηκμύκηαη με ηεκ ΚΤΕΛ Α.Ε.. Δεκ μαξ 

ανθεί ε αιιαγή ηεξ ηημμιμγηαθήξ πμιηηηθήξ ηςκ ΚΤΕΛ γηα θέημξ θαη ημο πνόκμο, με ηεκ απόθαζε 

ηεξ ίδηαξ ηεξ εηαηνίαξ. Θα πνέπεη αοηή (ε ηημμιμγηαθή πμιηηηθή) κα είκαη θαη κμμμζεηηθά 

θαημπονςμέκε.  

Η δικαίωζη ζρμεπώπ ηξρ αιηήμαηόπ μαπ, έζης θαη με ηε μμνθή πμο ζήμενα γίκεηαη, δοκαμώκεη ηεκ 

αοημπεπμίζεζε μαξ γηα κα ζοκεπίζμομε ημκ αγώκαξ μαξ μαδί με ημοξ Σοιιόγμοξ Γμκέςκ, ηηξ άιιεξ 

Εκώζεηξ θαη ηεκ Ομμζπμκδία Γμκέςκ δηεθδηθώκηαξ ηεκ δςνεάκ μεηαθμνά ηςκ παηδηώκ. 

 

Σέλξπ καλξύμε ημοξ Δήμμοξ ηεξ Ακαημιηθήξ Αηηηθήξ κα ακηαπμθνηζμύκ θαη κα ζομβάιιμοκ έηζη 

ώζηε άμεζα, ζε ζοκενγαζία με ηεκ ΚΤΕΛ Α.Ε., κα εθδμζμύκ μη πνμζςνηκέξ θάνηεξ ηςκ μαζεηώκ. 
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