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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

«ΜΕ ΜΠΑΛΩΜΑΣΑ ΠΡΟΠΑΘΟΤΝ ΝΑ ΛΤΟΤΝ ΣΗΝ ΑΝΑΓΚΗ  ΣΗ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ» 

Χκεσ πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ μεταξφ μελϊν τθσ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Μουςικϊν και 

Καλλιτεχνικϊν ςχολείων  και τθσ ΑΓΜΕ με τον αναπλθρωτι υπουργό εςωτερικϊν κο Λεονταρίδθ. 

 τθ ςυνάντθςθ ςυηθτικθκε για άλλθ μια φορά το πρόβλθμα τθσ μεταφοράσ των μακθτϊν και θ νζα 

τροπολογία που κατζκεςε  ςτθ βουλι το υπουργείο προσ  ψιφιςθ τθν Παραςκευι και κα ψθφιςκεί 

αφριο Σετάρτθ.  

Κατά τον υπουργό εςωτερικϊν: 

1.  Η τροπολογία δίνει διζξοδο ςτισ περιφζρειεσ με τθν απευκείασ ανάκεςθ από τουσ 

περιφερειάρχεσ διατθρϊντασ το περυςινό κόςτοσ.  

2. Η τροπολογία επειδι πολλζσ περιφζρειεσ κακυςτζρθςαν τθν προκιρυξθ των διεκνϊν 

διαγωνιςμϊν ϊςτε να δοκεί μια άμεςθ λφςθ. Αναιρεί τα χιλιομετρικά όρια ςφμφωνα με τθν 

ΚΤΑ 24001 μόνο τισ περιοχζσ  Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ. 

3. Η τροπολογία  αφορά μόνο τα δρομολόγια που ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτουσ διαγωνιςμοφσ από 

τισ περιφζρειεσ αλλά είναι επικυμία του υπουργείου να εκτελεςκοφν όλα τα δρομολόγια που 

ζγιναν πζρυςι. 

4. Σο υπουργείο κεςμοκετεί κάποιουσ νόμουσ και θ περιφζρεια είναι αρμόδια να τουσ 

εφαρμόςει. 

5. Η τροπολογία δεν δίνει λφςθ για τα μουςικά και καλλιτεχνικά ςχολεία, για να γίνει αυτό κα 

πρζπει οι περιφζρειεσ μζςω του οργάνου τουσ (ΕΜΠΕ) να ςυμφωνιςουν και να διακζςουν 

επιπλζον  το ποςό των 5 εκατομμυρίων  ευρϊ περίπου γιατί το υπουργείο οικονομικϊν δεν 

μπορεί λόγω μνθμονιακϊν δεςμεφςεων να βάλλει οφτε ζνα ευρϊ,. 

Από τθν πλευρά μα σ δθλϊςαμε: 

1. Για άλλθ μια φορά αυτοί που ευκφνονται για το πρόβλθμα προςπακοφν να το επιλφςουν με 

μπαλϊματα 

2. Ρίχνει τθν ευκφνθ ςτισ περιφζρειεσ χωρίσ το απαραίτθτο κονδφλι και τουσ ορίηει να 

διαπραγματευκοφν απευκείασ με τουσ μεταφορείσ για κάκε δρομολόγιο χωρίσ να ξεπεράςουν 

το περυςινό ςυνολικό κόςτοσ  ενϊ τθν ίδια ϊρα ζχουν προκφψει επιπλζον δρομολόγια  

3. Αν υποκζςουμε ότι θ τροπολογία δίνει κάποιεσ λφςεισ αυτζσ αφοροφν κυρίωσ τθν Αττικι και τθ 

Θεςςαλονίκθ και όχι τθν υπόλοιπθ Ελλάδα που και εκεί είναι το πρόβλθμα οξυμζνο. 

4. Οι διαγωνιςμοί κθρφςςονται άγονοι γιατί οι μεταφορείσ δεν ζχουν το επικυμθτό κζρδοσ, άρα τι 

διαπραγμάτευςθ κα κάνει ο περιφερειάρχθσ? 
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5. τθν Αττικι πζρςι εκτελζςτθκαν 916 δρομολόγια ενϊ φζτοσ προβλζπονται 560. Με ποιο τρόπο 

κα καλυφτοφν τα 344 δρομολόγια που είναι εκτόσ διαγωνιςμοφ? Μόνο θ επικυμία δεν αρκεί 

και θ τροπολογία όπωσ κατατζκθκε δεν το λφνει. 

6. ε  ότι αφορά τα μουςικά και καλλιτεχνικά ςχολεία,  πρζπει ςτθν τροποποίθςθ που κα 

ψθφιςτεί να αναφζρεται  ρθτά ότι  κα εξυπθρετοφνται με δθμόςια ςφμβαςθ χωρίσ 

χιλιομετρικά όρια. Άμεςα να  επιλυκεί  το ηιτθμα με προςωρινζσ ανακζςεισ, ωσ τθν προκιρυξθ 

και ανάκεςθ τθσ μεταφοράσ των μακθτϊν με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

 

Αγαπθτοί γονείσ , 

Δεν είμαςτε διατεκειμζνοι να γίνουμε  μπαλάκι  ςτα χζρια κανενόσ, οφτε εμεί σ οφτε τα παιδιά μασ. 

Σο γονεϊκό κίνθμα ζχει εκφράςει από τθν αρχι τθν αντίκεςι του ςτθν κατάπτυςτθ ΚΤΑ 24001 και ηθτάει 

τθν απόςυρςι τθσ. Αυτό το ξζρουν πολφ καλά τόςο τα υπουργεία που τθν ζχουν ςυνυπογράψει όςο και 

οι περιφζρειεσ οι οποίεσ επιβεβαιϊνουν ότι είναι το μακρφ χζρι του κράτουσ. 

 Η πρόταςι μα σ για δθμιουργία ενιαίου κρατικοφ φορζα για αποκλειςτικά δθμόςιο και αςφαλζσ 

ςφςτθμα μεταφοράσ των μακθτϊν ςτα ςχολεία τουσ, με κατάλλθλα διαμορφωμζνα μζςα μετακίνθςθσ, 

με μόνιμουσ ειδικευμζνουσ οδθγοφσ και ςυνοδθγοφσ  και με απευκείασ κρατικι χρθματοδότθςθ είναι θ 

μόνθ λφςθ που λφνει το πρόβλθμα που δθμιουργεί θ πολιτικι τουσ. Είναι θ μόνθ λφςθ που δεν 

αποκλείει τα παιδιά μα σ από το δικαίωμα ςτθ μόρφωςθ και ςτθ ηωι. Αντίκετα αποκλείει τισ  

«λαμογιζσκαι λοβιτοφρεσ» που κάκε φορά επικαλοφνται οι υπουργοί και οι περιφερειάρχεσ για να 

κάνουν το επόμενο χειρότερο νομοςχζδιο. Αυτι θ πρόταςθ, όπωσ παραδζχονται ακόμα και ςτελζχθ  

των ςυναρμόδιων υπουργείων, είναι και οικονομικά ςυμφζρουςα. 

Αγαπθτοί γονείσ , 

Η εμπειρία μασ λζει ότι μζχρι ςιμερα ςυνεχίςτθκε θ μεταφορά των μακθτϊν κάτω από τθν πίεςθ και 

πραγματοποίθςθ  δυναμικϊν κινθτοποιιςεων γονιϊν –μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν. Με τον δικό μασ 

αγϊνα  καταφζραμε και κρατιςαμε ςε ιςχφ το δικαίωμα των παιδιϊν μασ χωρίσ ποτζ να χαριςτοφμε ςε 

κανζνα. Σο ίδιο κα ξανακάνουμε και τϊρα. 

 ΚΑΛΟΤΜΕ: γενικζσ ςυνελεφςεισ γονζων ςε όλα τα ςχολεία και ενθμερϊνουμε όλουσ τουσ γονείσ, 

ςυηθτάμε και προετοιμάηουμε ςχολικά ςυμβοφλια  ςυναντιόμαςτε με τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων και 

όλουσ τουσ εργαηόμενουσ μζςα ςτα ςχολεία, τοπικζσ ενϊςεισ γονζων ακόμθ και ςυνδικαλιςτικζσ 

οργανϊςεισ και ςε ςυνεργαςία με τα 15μελι ςυηθτάμε και ενθμερϊνουμε τουσ μακθτζσ. Οργανϊνουμε 

τθ διαμαρτυρία μασ και τθν αντίδραςι μασ ςτα προωκοφμενα μζτρα και πολιτικζσ από τθν πρϊτθ 

θμζρα λειτουργίασ των ςχολείων, τθν θμζρα του Αγιαςμοφ διοργανϊνοντασ ςυγκεντρϊςεισ 

διαμαρτυρίασ ζξω από τα ςχολεία και παραςτάςεισ ςτισ οικείεσ διευκφνςεισ τθσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ και περιφζρειεσ. 

 ε ςυνεργαςία με τθν ΑΓΜΕ και τθν πανελλινια κακορίηουμε μζρα πανελλαδικισ δράςθσ με μαηικζσ 

κινθτοποιιςεισ  ςε περιφζρειεσ και υπουργεία προσ το τζλοσ του μθνόσ. 

Ωσ εδϊ και μθ παρζκει, δεν κα περιμζνουμε μζχρι να πειςκοφν οι περιφερειάρχεσ να δϊςουν χριματα, 

οφτε μζχρι να αποςφρει θ κυβζρνθςθ τθν ΚΤΑ 24001, θ αςφάλεια και θ ςωματικι ακεραιότθτα των 



παιδιϊν μασ δεν μπαίνει ςε καμιά ηυγαριά κόςτουσ. Για εμάσ του γονείσ νόμοσ είναι το δικαίωμα των 

παιδιϊν μασ ςτθ μόρφωςθ και τθ ηωι. Δεν κα  επιτρζψουμε ςε κανζνα να ςτεριςει αυτό το δικαίωμα 

από τα παιδιά μασ   

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ ΑΜΕΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΣΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ 

Να καλυφτοφν όλα τα δρομολόγια και αυτά που ίςχυαν πζρυςι και τα  νζα δρομολόγια. 

Κατάργθςθ τθσ ΚΤΑ 24001 
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