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Αζήλα 17/2/2015 

ΤΠΟΜΝΗΜΑ 
 

Πξνο Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο, θ. Γνύξνπ 

         Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ, θ. Καξακάλν 

         Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Αηηηθήο 
 

 

Κάζε ρξόλν κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ην δήηεκα ηεο κεηαθνξάο 

ηωλ καζεηώλ από θαη πξνο ην ζρνιείν ηνπο παξνπζηάδεηαη όιν θαη πην νμπκέλν. 

Ιδίωο κεηά ηνλ Καιιηθξάηε, αιιά θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ απηόλνκνπ, απνθεληξωκέλνπ 

ζρνιείνπ ηεο αγνξάο γίλεηαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα λα κεηαθπιεζηεί ε επζύλε, 

άξα θαη ην θόζηνο ηεο κεηαθνξάο ζηνπο γνλείο. 

Από ην 2009 ε κεηαθνξά ηωλ καζεηώλ ζπλερίδεηαη κε παξαηάζεηο ηωλ 

ζπκβάζεωλ ηωλ δηαγωληζκώλ. Σπκβάζεηο πνπ ζπλήζωο ιήγνπλ ζην ηέινο 

Φεβξνπαξίνπ ή ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Έηζη θαη θέηνο ζηηο 28/2/2015 ζηελ 

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ιήγνπλ νη ζπκβάζεηο γηα 900 δξνκνιόγηα.  
Η πξνεγνύκελε ζπγθπβέξλεζε ΝΓ –ΠΑΣΟΚ, κε ηελ ΚΥΑ 24001/2013, είρε 

«θξνληίζεη» γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο κεηαθνξάο ηωλ καζεηώλ. Τειηθά θάηω από ηελ 

πίεζε θαη ηηο θηλεηνπνηήζεηο γνληώλ θαη καζεηώλ θαηαθέξακε λα κελ εθαξκνζηεί. 

Έηζη κόλν γηα θέηνο ππήξμε άξζε ηωλ ρηιηνκεηξηθώλ νξίωλ πνπ έβαδε ε ΚΥΑ, ε 

νπνία αλ εθαξκνδόηαλ ζα άθελε εθηόο δεκόζηαο ζύκβαζεο ηνπιάρηζηνλ 7.000 

καζεηέο, από ηνπο 19.000 πνπ κεηαθέξνληαλ ην 2013 κε δεκόζηα ζύκβαζε ζηελ 

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. 

Καηαθέξακε κε παξέκβαζε καο θαη κεηά από θηλεηνπνηήζεηο, ζηελ 

πξνεγνύκελε πεξηθεξεηαθή αξρή, όινη νη καζεηέο ηεο Α΄ Βαζκηαο εθπαίδεπζεο λα 

κεηαθέξνληαη κε δεκόζηα ζύκβαζε. Με ηελ απόθαζε αξηζκ. 149092/Γ2 ηνπ 

Υπνπξγείνπ Παηδείαο 24/9/2014, πεηύρακε λα κπνπλ ζην δηαγωληζκό κε δεκόζηα 

ζύκβαζε ηα Μνπζηθά θαη Καιιηηερληθά ζρνιεία πνπ ήηαλ εθηόο κε ηελ ΚΥΑ 24001. 

Παξ’ όιεο ηηο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη θαη ηηο πηέζεηο πνπ έρνπλ αζθεζεί πξνο 

όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο (Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ππνπξγεία Παηδείαο, Δζωηεξηθώλ, 

Οηθνλνκηθώλ), αξθεηά πξνβιήκαηα παξακέλνπλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: 

 Υπάξρνπλ αθόκα «άγνλα» ή θαη δηπιά δξνκνιόγηα π.ρ. ζηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή. 

 Σην Μνπζηθό Σρνιείν Πεηξαηά, ελώ νη αλάγθεο γηα κεηαθνξά κε δεκόζηα ζύκβαζε 

είλαη γηα 265 καζεηέο, απηή ηε ζηηγκή κεηαθέξνληαη κόλν 102 κε 3 δξνκνιόγηα. 

Η Αληηπεξηθέξεηα Πεηξαηά, επηθαιείηαη νηθνλνκηθό πξόβιεκα θαη θώιπκα ζην λα 

ππεξβεί ηηο δαπάλεο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο.  

 Δπίζεο κε ηηο πεξηβόεηεο ιίζηεο βιέπνπκε όηη καζεηέο κε ηελ ίδηα δηεύζπλζε, ή 

καζεηέο πνπ κέλνπλ ζηελ ίδηα νδό, άιινη εμππεξεηνύληαη κε ηα πνύικαλ θαη άιινη 

όρη. Αλαξωηηόκαζηε κε ηη θξηηήξηα  δπν καζεηέο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα δηεύζπλζε, πάλε 

θαη νη δπν ζην ίδην γπκλάζην, ν έλαο λα είλαη ζηελ πεξηβόεηε ιίζηα θαη ό άιινο δελ 

δηθαηνύηαη κεηαθνξά κε ην πνύικαλ.  

 Με ηε ζπξξίθλωζε ηωλ δξνκνινγίωλ παξαηεξνύκε π.ρ. ζηελ πεξηνρή Αθαία –

Σθαξακαγθά, νη καζεηέο Νεπηαγωγείν, α΄ θαη β΄ ηάμε δεκνηηθνύ, πνπ πάλε ζε 

ζρνιείν ζην Γαθλί, ελώ ην πξωί κεηαθέξνληαη κε ην πνύικαλ, ην κεζεκέξη ζηηο 12.30 

πνπ ζρνιάλε, ππνρξεώλνληαη νη γνλείο ηνπο λα πεγαίλνπλ λα ηνπο παίξλνπλ από ην 

ζρνιείν γηαηί ην δξνκνιόγην ηεο επηζηξνθήο είλαη ζηηο 13.30. 
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 Δπίζεο νη καζεηέο από ην Δηδηθό Σρνιείν Διεπζίλαο, γηα λα πάλε από ην ζρνιείν 

ζην ζπίηη ηνπο θαη ην αληίζηξνθν, είλαη ππνρξεωκέλνη λα βξίζθνληαη κέζα ζην 

πνύικαλ 2 κε 2 ½ ώξεο!!! (θαηαιαβαίλνπκε ηη ζεκαίλεη απηό γηα παηδηά κε εηδηθέο 

αλάγθεο). 

 Δπηπιένλ γίλνληαη δηπιά δξνκνιόγηα κε απνηέιεζκα λα πεγαίλνπλ νη καζεηέο κε 

θαζπζηέξεζε ζην ζρνιείν ηνπο.  

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔ ΣΩΡΑ: 

1. Παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ππνγξάθηεθαλ κε ηζρύ κέρξη 28/2/2015 σο 

ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2014-2015. 

2. Να δνζνύλ επηπιένλ θνλδύιηα από ην πιεόλαζκα πνπ έρνπλ, ηόζν ε 

θπβέξλεζε, όζν θαη ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ώζηε λα θαιπθηεί ε αλάγθε 

ηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηώλ ρσξίο θσιύκαηα πεξί δεκνζηνλνκηθήο 

ξήηξαο θαη ππεξβάζεο ηνπ πξνεγνύκελνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο 

Πεξηθέξεηαο. 

3. Να θαιπθηνύλ όια ηα δξνκνιόγηα πνπ ππήξραλ ην 2013 ρσξίο θακία 

θαηάξγεζε θαη επηπιένλ λα θαιπθηεί ε αλάγθε όπνπ πξνθύπηνπλ λέα 

δξνκνιόγηα.  

4. Να δνζνύλ άκεζα ηα ρξήκαηα απνδεκίσζεο ζηνπο γνλείο γηα όιν ην 

δηάζηεκα πνπ κεηέθεξαλ ηα παηδηά ηνπο κε ηδία κέζα. 

 

Δθηηκώληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη θάζε ρξόλν κε ηηο αδηέμνδεο 

πνιηηηθέο πνπ εθαξκόδνληαη ζην δήηεκα ηεο κεηαθνξάο ηωλ καζεηώλ, θαζώο θαη ηε 

δξακαηηθή επηδείλωζε ηωλ όξωλ δηαβίωζεο ηωλ ιαϊθώλ νηθνγελεηώλ, ζεσξνύκε 

απαξαίηεην ηελ θαηάξγεζε ηεο εθηξσκαηηθήο ΚΤΑ 24001, ε νπνία νύηε ιίγν, 

νύηε πνιύ, θαηαξγεί ηελ κεηαθνξά ησλ καζεηώλ κε δεκόζηα ζύκβαζε. Καζώο 

επίζεο θαη ηελ ηξνπνπνηεηηθή ηεο, 32807/1-9-2014, ε νπνία θαζηεξώλεη πην 

εύθνια ην εηδηθό Μαζεηηθό Γειηίν, γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ (πνπ είραλ 

δηθαίσκα κεηαθνξάο) ρξπζώλνληαο ην ράπη κε θάξηα απεξηνξίζησλ δηαδξνκώλ. 

Ταπηόρξνλα δίλεηαη ην δηθαίωκα ζε νπνηνλδήπνηε έρεη απηνθίλεην, θαη αο κελ 

είλαη γνληόο λα κεηαθέξεη καζεηέο, αξθεί λα έρεη δώλεο αζθάιεηαο θαη λα έρεη πεξάζεη 

ΚΤΔΟ ην Ι.Φ. ηνπ, ιακβάλνληαο ωο απνδεκίωζε ην 80% απηνύ πνπ ζα δηλόηαλ ζηα 

ηαμί!! 

Απνδεηθλύεηαη γηα πνιινζηή θνξά όηη ην πξόβιεκα ηεο κεηαθνξάο ηωλ καζεηώλ 

ζα δηνγθώλεηαη, όζν ηνπο θαλόλεο γηα ηελ κεηαθνξά ηωλ καζεηώλ ζα ζπλερίδεη λα 

ηνπο βάδεη ε αγνξά, (θαη άγνλα δξνκνιόγηα ζα βγαίλνπλ θαη νη καζεηέο ζα 

θαζπζηεξνύλ λα πάλε ζην ζρνιείν ηνπο θαη εθβηαζκνί ζα γίλνληαη θαη εκέηεξνη ζα 

εμππεξεηνύληαη θαη ε ηζέπε ηωλ γνληώλ ζα επηβαξύλεηαη θαη ε ζρνιηθή δηαξξνή δε ζα 

ζηακαηήζεη).  

Τα ηειεπηαία 10 ρξόληα, νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο έρνπλ ηαΐζεη ηνπο ηδηώηεο κε 

ηνπιάρηζηνλ 2 δηο επξώ (300 εθαη. επξώ ην 2009, 250 εθαη. επξώ ην 2010 θ.ν.θ.).  

Γηα λα ιπζεί ην πξόβιεκα ηεο κεηαθνξάο δελ αξθνύλ νη θαιέο πξνζέζεηο θαη 

ηα ιόγηα ζπκπάζεηαο. Υξεηάδεηαη: 

 Η δεκηνπξγία Δληαίνπ Κξαηηθνύ θνξέα γηα απνθιεηζηηθά Γεκόζην, δσξεάλ 

θαη αζθαιέο ζύζηεκα κεηαθνξάο ησλ καζεηώλ ζηα ζρνιεία ηνπο κε θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλα θαη αζθαιή κέζα κεηαθίλεζεο, εμεηδηθεπκέλνπο κόληκνπο νδεγνύο 

θαη ζπλνδνύο θαη απεπζείαο θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε.  

 Καηάξγεζε ηεο ΚΤΑ 24001/2013 θαη ηεο ΚΤΑ 32807/2014. 

 Η κεηαθνξά ησλ καζεηώλ είλαη ππνρξέσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, θαη όρη 

ησλ Γήκσλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ γνληώλ. 

 Να γίλεη ππνρξεσηηθή ε θάιπςε από ην θξάηνο ηεο κεηαθνξάο ζην ζρνιείν 

γηα ην ζύλνιν ησλ καζεηώλ αλεμάξηεηα από ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο. 

 Να ππνγξαθεί ζύκβαζε κεηαμύ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηνπ ΟΑΑ, 

ώζηε λα δνζεί εηδηθό καζεηηθό δειηίν ζηνπο καζεηέο ησλ ΔΠΑΛ θαη ζηνπο 

καζεηέο ηεο Β΄ βαζκηαο πνπ ππνρξεώλνληαη λα κεηαθηλνύληαη κε ηα ΜΜΜ. 


