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Αθήνα, 26/9/2014 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
ΚΑΝΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Δέκα πέντε μέρες λειτουργίας των σχολείων και δεν έχουν διαθέσει ούτε πατίνι για τη 

μεταφορά των μαθητών. Οι τσέπες και η υπομονή των γονιών αδειάζουν, καραδοκούν 

ατυχήματα και οι μαθητές απογοητεύονται από τη διαδικασία της γνώσης. 

 Η Κυβέρνηση, πέραν της υποκριτικής της συμπάθειας στην έναρξη της σχολικής χρονιάς 

και την παραπληροφόρηση που επιδιώκει μέσω των ΜΜΕ, έσπευσε να περάσει σχετική ρύθμιση, 

για την “επίλυση” του προβλήματος και μόνο για το σχολικό έτος 2014-2015, πετώντας την 

«καυτή πατάτα» στην περιφέρεια. 

 

 Η Περιφερειάρχης Αττικής, κα Δούρου από την άλλη, αρκείται σε διατυπώσεις όπως 

«είναι δικαίωμα των μαθητών η μεταφορά». Κάνει επισκέψεις για επικοινωνιακούς λόγους στα 

μουσικά σχολεία, υποσχόμενη ότι θα … λύσει το πρόβλημα, τη στιγμή που αρνείται συστηματικά 

συνάντηση με την Ομοσπονδία Γονέων Αττικής για το ζήτημα, επικαλούμενη «φόρτο 

εργασίας». Πάντως ούτε η ίδια, ούτε οι Αντιπεριφερειάρχες που δέχονται την πίεση των 

Ενώσεων Γονέων, απαντούν στην ουσία: πότε και με ποιο τρόπο θα ξεκινήσει η μεταφορά των 

μαθητών. 

 

 Οι μεταφορείς, βλέποντας ως εμπόρευμα τη μεταφορά των παιδιών μας και αφού δεν 

έχουν το ανάλογο κέρδος που επιθυμούν, δεν δείχνουν ενδιαφέρον για τα δρομολόγια, με 

αποτέλεσμα οι διαγωνισμοί να καταλήγουν άγονοι.  

 Έτσι, για άλλη μια φορά βρισκόμαστε μπροστά στα αδιέξοδο της πολιτικής που 

εφαρμόζεται στο ζήτημα της μεταφοράς αλλά και στην εκπαίδευση γενικότερα (π.χ. κλείσιμο 

σχολείων). Η ταλαιπωρία μας δεν θα τελειώσει με την άρση κάποιων αστοχιών ή 

γραφειοκρατικών κωλυμάτων. Το πρόβλημα έχει ΒΑΘΟΣ! Αφού με το πέρας αυτού του 

σχολικού έτους 2014-2015, θα εφαρμοστεί η γνωστή ΚΥΑ 24001 και η οποία ούτε λίγο – ούτε 

πολύ, καταργεί τη μεταφορά των μαθητών με δημόσια σύμβαση. Η νέα τροποποιητική ΚΥΑ 

32807/1-09-2014 που υπογράφηκε στις 5/9/2014 (και κρατήθηκε κρυφή μέχρι πρόσφατα) για 

να καθιερώσει πιο εύκολα  το Ειδικό Μαθητικό Δελτίο για την πλειοψηφία των μαθητών το 

αντικαθιστά με κάρτα απεριορίστων διαδρομών. Ταυτόχρονα  δίνεται το δικαίωμα σε 

οποιονδήποτε έχει αυτοκίνητο, και ας μην είναι γονιός, να μεταφέρει μαθητές, αρκεί να έχει 

ζώνες ασφαλειας και να έχει περάσει  ΚΤΕΟ το Ι.Χ. του, λαμβάνοντας ως αποζημίωση το 80% 

αυτού που δινότανε στα ΤΑΞΙ. Έτσι εννοούν την ασφαλή μεταφορά μαθητών!!! 
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Αποδεικνύεται ξανά ότι η πρότασή μας, για δημιουργία ενιαίου κρατικού φορέα για 

Αποκλειστικά Δημόσιο, Δωρεάν και Ασφαλές σύστημα μεταφοράς των μαθητών στα 

σχολεία τους, με κατάλληλα διαμορφωμένα και ασφαλή μέσα μετακίνησης, με εξειδικευμένους 

μόνιμους οδηγούς και συνοδούς και απευθείας επαρκή κρατική χρηματοδότηση, είναι η μόνη 

ουσιαστική και μόνιμη λύση. 

  

 Αγαπητοί γονείς, 

 Θέλουν να καταργήσουν τη δωρεάν μεταφορά των μαθητών. Αν μέχρι σήμερα 

συνεχίστηκε η όποια δωρεάν μεταφορά, αυτό έγινε κάτω από την πίεση και τις δυναμικές 

κινητοποιήσεις γονιών - μαθητών - εκπαιδευτικών και μόνο. Το δικαίωμα των παιδιών μας το 

κρατήσαμε σε ισχύ με το δικό μας δυναμικό αγώνα. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα! 

 

 Απαιτούμε από την κυβέρνηση και από την Περιφέρεια: 

 Να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες και να συνεχιστεί η μεταφορά των μαθητών 

χωρίς καμία καθυστέρηση. Να καλυφθούν όλα τα δρομολόγια που υπάρχουν, χωρίς 

καμία κατάργηση και επιπλέον να καλυφθεί η ανάγκη για μεταφορά των μαθητών, όπου 

προκύπτουν νέα δρομολόγια.  

 Πάσο δωρεάν μεταφοράς για όλους του μαθητές, όσο δεν μπαίνουν δρομολόγια. 

 Να δοθεί μόνιμη λύση μπροστά από την νέα σχολ. χρονιά, με τη δημιουργία ενιαίου 

κρατικού φορέα για Αποκλειστικά Δημόσιο, Δωρεάν και Ασφαλές σύστημα 

μεταφοράς των μαθητών. 

 

Επισημαίνουμε την ευθύνη τόσο των διευθυντών των σχ. μονάδων όσο και των 

Δήμων να ζητήσουν – να αιτηθούν άμεσα δρομολόγια σε σχέση με πέρυσι, αφού με 

βάση την τροπολογία είναι αυτοί που θα τεκμηριώσουν την αναγκαιότητά τους.  

Για τον λόγο αυτό απαιτούμε τις εκθέσεις που θα εισηγηθούν και ζητάμε όλα τα δρομολόγια 

που είναι απαραίτητα για την πλήρη κάλυψη των αναγκών. 

 

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ. θέλουμε ΤΩΡΑ ΑΣΦΑΛΗ ΔΩΡΕΑΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ των παιδιών μας! 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ – ΜΑΘΗΤΕΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

 

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014 
 στις 12.00 συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία στη 

βουλή. 

 Στις 15.30 Παράσταση διαμαρτυρίας στο περιφερειακό συμβούλιο Αττικής που 

θα συζητηθεί το θέμα  της μεταφοράς των μαθητών, απαιτούμε α) άμεση λύση 

του προβλήματος της μεταφοράς και β) σχεδιασμός μόνιμης λύσης. 

 

Στις κινητοποιήσεις καλούν, μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία της ΑΣΓΜΕ την Τετάρτη, 29/9/2014, τα μουσικά σχολεία Αλίμου, Ιλίου, 

Παλλήνης, Πειραιά, το καλλιτεχνικό σχολείο του Γέρακα και ο Ενιαίος Σύλλογος Γονέων 
και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Αττικής και νήσων. 


