
 
 
 
 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΜΑΣΟ  ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ Α. ΑΣΙΙΚΗ 
 ΓΙΑ ΜΔΙΩΜΔΝΟ ΔΙΗΣΗΡΙΟ ΜΑΘΗΣΩΝ Δ ΚΣΔΛ  
 
Κνηλό Υπόκλεκα ππέβαιιαλ ζην Υπνπξγείν Παηδείαο ηελ Τξίηε 19 Απξηιίνπ 16, εθπξόζσπνη ησλ 
Δλώζεσλ Γνλέσλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, κε αίηεκα ηελ παξνρή κεησκέλνπ εηζηηεξίνπ από ηα ΚΤΔΛ 
γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηώλ. Τν Υπόκλεκα θαηαηέζεθε ζηνλ θν Αιεμίνπ, Γηεπζπληή ηνπ 
Γξαθείνπ ηνπ ΓΓ /Υπ Παδείαο θνπ Παληή. Βαζηθόο εηζεγεηήο ηνπ Υπνκλήκαηνο  ήηαλ ν Πξόεδξνο 
εο Έλσζεο Γνλέσλ Μαξαζώλα. Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, ν θνο Αιεμίνπ  δηαβεβαίσζε ηνπο 
εθπξνζώπνπο ησλ Δλώζεσλ όηη, σο ρεηξηζηήο ησλ ζπκβάζεσλ κε ηα ΚΤΔΛ, ζα αξρίζεη ακέζσο 
ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ δίθαηνπ απηνύ αηηήκαηνο. Τν Υπόκλεκα, ην πεξηερόκελν ηνπ 
νπνίνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ,  ζα θαηαηεζεί πξνο ηελ Πεξηθέξεηα θαη ζε άιια Υπνπξγεία, κε 
επόκελν ην Υπνδνκώλ (η. Σπγθνηλσληώλ).  
 

Ππορ:  Τποςπγείο Τποδομών, Μεηαθοπών και Γικηύων  
          Τποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ και Θπηζκεςμάηων 
          Τπ. Οικονομικών 
          Πεπιθέπεια Αηηικήρ 
          Κοινό Σαμείο Διζππάξεων Λεωθοπείων (ΚΣΔΛ) Ν. Αηηικήρ Α.Δ.                                      
          Οπγανιζμόρ Αζηικών ςγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α..Α.) 
                  

ΤΠΟΜΝΗΜΑ 
  Με ην ππόκλεκα απηό νη Δλώζεηο Σπιιόγσλ Γνλέσλ Αλαη. Αηηηθήο, ζέινπλ λα επηζεκάλνπλ έλα 
ζνβαξό δήηεκα πνπ άπηεηαη ηεο κεηαθίλεζεο ησλ καζεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 24ώξνπ, κε ηελ 
ζπγθνηλσλία ησλ ΚΤΔΛ Αηηηθήο. 
  Γλσξίδνπκε όηη ζηελ Αζήλα όια ηα λέα παηδηά, θάησ ησλ 18 εηώλ, δηθαηνύληαη ζηηο κεηαθηλήζεηο 
ηνπο κε ηα Μ.Μ.Μ. κεησκέλν-κηζό εηζηηήξην γηα όιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο. 
  Γπζηπρώο, δελ έρνπκε θάηη αλάινγν ζηελ Αλαη. Αηηηθή! Πνιύ πεξηζζόηεξν πνπ ε κεηαθνξά 
κέζσ ησλ ΚΤΔΛ είλαη ε κόλε επηινγή Μ.Μ.Μ. θαη κε πνιύ πςειό θόζηνο. Σπγθεθξηκέλα ε 
κεηαθνξά κέζα ζηελ πόιε θνζηίδεη 1,8 επξώ θαη γηα ηελ Αζήλα θηάλεη κέρξη ηα 4,8 επξώ!! Σ’ απηή 
ηε δύζθνιε επνρή γηα ηνλ ιαό καο, ζπλππνινγίδνληαο ηηο κεγάιεο ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο πνπ 
αθνξνύλ ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηώλ ηεο Αλαη. Αηηηθήο … ην απνηέιεζκα είλαη δπζβάζηαθην γηα 
ηνπο ίδηνπο αιιά θαη γηα ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.  
  Η ιύζε γηα ην νμπκκέλν πξόβιεκα ηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηώλ ζηελ Αλαη. Αηηηθή, πηζηεύνπκε 
όηη είλαη ε επέθηαζε ησλ δεκόζησλ αζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ θαη ζηηο πεξηνρέο καο. Η ζέζε ηεο 
Οκνζπνλδίαο Γνλέσλ Αηηηθήο γηα δσξεάλ ρξήζε ησλ Μ.Μ.Μ. γηα όινπο ηνπο καζεηέο, καο βξίζθεη 
ζύκθσλνπο θαη απηό ζα ζπλερίζνπκε  λα δηεθδηθνύκε. 
  Μέρξη όκσο απηό λα πινπνηεζεί θαη λα γίλεη απνδεθηό από ηελ Πνιηηεία, εμείρ ζηηάμε από ηοςρ 
απμόδιοςρ θοπείρ άμεζα να ιζσύζει και ζηιρ πεπιοσέρ μαρ ηοςλάσιζηον η ιζόηιμη 
μεηασείπιζη ηων παιδιών μαρ και η αξιοποίηζη ηων Μ.Μ.Μ. από ηα παιδιά κάηω ηων 18 
εηών με μειωμένο/μιζό ειζιηήπιο. 
 
ΔΝΩΗ ΤΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΜΑΡΑΘΩΝΑ                     
(Ππόεδπορ, Δςάγγελορ Κςπαπίζηρ, ηηλ. 6983506747) 
ΔΝΩΗ ΤΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ              
(Ππόεδπορ, Υπήζηορ Παθύλαρ,  ηηλ. 6974836542) 
ΔΝΩΗ ΤΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΡΑΦΗΝΑ-ΠΙΚΔΡΜΙΟΤ    
(Ππόεδπορ, Υπιζηίνα ακελλαπίδος,  ηηλ. 6942295397) 
ΔΝΩΗ ΤΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΑΡΩΝΙΚΟΤ                     
(Ππόεδπορ, Υάπηρ Κςνηγαλάκηρ,   ηηλ. 6936140400) 
 
 


