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 Κάζε θνξά κε ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο, βξηζθόκαζηε κπξνζηά ζην 
πξόβιεκα ηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηώλ. Κάζε ρξόλν επαλαθέξνπκε αγσληζηηθά ηα ίδηα βαζηθά 
αηηήκαηα.  
Απνδείρζεθε όια απηά ηα ρξόληα, όηη νη γνλείο θαζπζηεξνύλ κε ηηο θηλεηνπνηήζεηο ηνπο 
ηελ θαηάξγεζε θαη εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηώλ. 
 Η εθηξσκαηηθή ΚΥΑ 24001 θαη ε ηξνπνπνηεηηθή ηεο 32807/1.9.2014, πεξηγξάθνπλ 
αθόκα ρεηξόηεξε ηελ θαηάζηαζε από ην 2015 θαη κεηά. Η ινγηθή ησλ ρηιηνκεηξηθώλ νξίσλ 
επηηξέπεη ζε ειάρηζηνπο καζεηέο λα κεηαθέξνληαη κε δεκόζηα ζύκβαζε, ε επζύλε κεηαθπιύεηαη 
ζηνπο γνλείο, νη νπνίνη κε έλα θνππόλη ή κε έλα πνζό, ζα ππνρξεώλνληαη λα κεηαθέξνπλ ηα 
παηδηά ηνπο πξνο θαη από ην ζρνιείν. Δίλεηαη ην δηθαίσκα  ζε νπνηνλδήπνηε έρεη απηνθίλεην 
πνπ έρεη πεξάζεη από ΚΤΕΟ θαη έρεη δώλεο αζθαιείαο, λα αλαιακβάλεη ην έξγν ηεο κεηαθνξάο 
ησλ καζεηώλ, θίλεζε εγθιεκαηηθή θαηά ηελ άπνςή καο. 
 

 Σήκεξα ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο δελ κεηαθέξεηαη θαλέλαο καζεηήο κε δεκόζηα 
ζύκβαζε. 4.000 καζεηέο ηεο εηδηθήο αγσγήο, θαη 2.000 καζεηέο ησλ κνπζηθώλ / θαιιηηερληθνύ, 
πέξα από ην πξόβιεκα ηεο έιιεηςεο εθπαηδεπηηθώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ, δελ έρνπλ δηθαίσκα 
πξόζβαζεο ζηα ζρνιεία ηνπο.  
 Ο Οξγαληζκόο Αζηηθώλ Σπγθνηλσληώλ Αζήλαο, αξλήζεθε λα κεηαθέξνληαη δσξεάλ νη 
καζεηέο, γηαηί είλαη Αλώλπκε Εηαηξία θαη δελ κπνξεί λα αζθήζεη θνηλσληθή πνιηηηθή, αλ δελ 
δνζεί εληνιή από ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ην Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ. Απηή ηε δύζθνιε 
ζηηγκή πνπ νη νηθνγέλεηέο καο έρνπλ γνλαηίζεη από ηνπο θόξνπο, ηελ αλεξγία θαη ηε θηώρεηα, ν 
Οξγαληζκόο Αζηηθώλ Σπγθνηλσληώλ, αξλείηαη ηελ πξόηαζή καο, λα κε θάλνπλ έιεγρν ζηνπο 
καζεηέο. Αξλείηαη λα ζηακαηήζεη λα θόβεη πξόζηηκα ζηα παηδηά καο.  
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 Σύκθσλα κε ηηο επηζηνιέο ησλ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ είλαη θαλεξό όηη δελ πξόθεηηαη λα 
δνζεί άκεζα ιύζε. Όια δείρλνπλ όηη δελ πξόθεηηαη λα θαιύςνπλ ην ζύλνιν ησλ αλαγθώλ. 
Αθόκα θαη ηα θαηαθπξσκέλα δξνκνιόγηα θνιιάλε ζην ειεγθηηθό ζπλέδξην, κε απνηέιεζκα ε 
έλαξμε ησλ δξνκνινγίσλ λα πξνβιέπεηαη λα μεθηλήζεη νύηε ιίγν νύηε πνιύ θνληά ζηα 
Φξηζηνύγελλα. Τν 2013 κε δεκόζηα ζύκβαζε κεηαθέξνληαλ 19.000 καζεηέο. Γηα ην 2014 ε 
πξόβιεςε είλαη γηα 12.000 καζεηέο. 7.000 καζεηέο βξίζθνληαη ζην ζρέδην ζύκβαζεο κεηαμύ 
ΟΑΣΑ θαη Πεξηθέξεηαο γηα ην Εηδηθό Μαζεηηθό Δειηίν, όπσο νξίδεη ε ΚΥΑ 24001, παξ’ όιν πνπ 
γηα θέηνο ππάξρεη άξζε ησλ ρηιηνκεηξηθώλ νξίσλ από ηελ πιεπξά ηνπ Υπνπξγείνπ 
Εζσηεξηθώλ.  
 
 
Πέξπζη ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο γηλόληνπζαλ 916 δξνκνιόγηα. Φέηνο ν ζρεδηαζκόο είλαη γηα 
560, εθ ησλ νπνίσλ αξθεηά είλαη άγνλα, αθνύ νη ηδηώηεο κεηαθνξείο δελ έρνπλ ην αλάινγν 
θέξδνο πνπ επηζπκνύλ θαη ηα δξνκνιόγηα παξακέλνπλ αδηάζεηα. 334 δξνκνιόγηα είλαη εθηόο 
δηαγσληζκνύ. 
 Απνδείρζεθε γηα άιιε κηα θνξά όηη ην πξόβιεκα ζα δηνγθώλεηαη, όζν ηνπο 
θαλόλεο γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηώλ ηνπο βάδεη ε αγνξά! 
 
 Απαηηνύκε ηόζν από ηελ Κπβέξλεζε, όζν θαη από ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, άκεζε 
ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 Να μεθηλήζνπλ ΣΩΡΑ ηα θαηαθπξσκέλα δξνκνιόγηα ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε. 

 Να μεθηλήζεη ΣΩΡΑ ε δηαδηθαζία γηα ηα 344 δξνκνιόγηα πνπ είλαη εθηόο δηαγσληζκνύ, 
ιόγσ ηεο ΚΤΑ 24001 (έηζη θαη αιιηώο κόλν γηα θέηνο ππάξρεη άξζε ησλ ρηιηνκεηξηθώλ 
νξίσλ). 

 Να ζηακαηήζεη ν ειεγθηηθόο κεραληζκόο ηνπ ΟΑΑ, λα θόβεη πξόζηηκα ζηνπο 
καζεηέο πνπ δελ έρνπλ εηζηηήξην. 

 Να δώζνπλ επηπιένλ θνλδύιηα από ην πιεόλαζκα πνπ έρνπλ, ηόζν ε θπβέξλεζε, 
όζν θαη ε Πεξηθέξεηα, γηα λα θαιύςνπλ ηελ αλάγθε ηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηώλ.  

 Άκεζα λα πξνρσξήζνπλ ζηελ θαηάζεζε λένπ λνκνζρεδίνπ γηα ηε κεηαθνξά ησλ 
καζεηώλ, ρσξίο ηελ εκπινθή ησλ ηδησηώλ. 

 
 Επαλαθέξνπκε γηα άιιε κηα θνξά ηελ πξόηαζή καο γηα δεκηνπξγία Εληαίνπ Κξαηηθνύ 
Φνξέα, γηα Απνθιεηζηηθά Δεκόζην, Δσξεάλ θαη Αζθαιέο ζύζηεκα κεηαθνξάο ησλ καζεηώλ, κε 
θαηάιιεια δηακνξθσκέλα κέζα κεηαθίλεζεο, κε κόληκνπο εμεηδηθεπκέλνπο νδεγνύο θαη 
ζπλνδεγνύο θαη απεπζείαο θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε.  
Είλαη ε κόλε ξεαιηζηηθή πξόηαζε πνπ δίλεη ιύζε ζην ζεκεξηλό άζιην θαη αλεπαξθέο ζύζηεκα 
πνπ ππάξρεη. 
 Τα ηειεπηαία δέθα ρξόληα νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο έρνπλ ηαΐζεη ηνπο ηδηώηεο κε 
ηνπιάρηζηνλ 2 δηο επξώ (ην 2009 300 εθαη. επξώ, ην 2010 250 εθαη. επξώ).  

Ωο εδώ θαη κε παξέθεη! 
πλερίδνπκε ηνπο αγώλεο!  

Δηεθδηθνύκε  
ην δηθαίσκα ησλ παηδηώλ καο ζηε κόξθσζε ζε έλα δεκόζην  

θαη δσξεάλ ζρνιείν. 


