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Δερηέοα, 28 Μαοηίξρ 2016 

 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

  Με ημ οπόμκεμα αοηό μη Εκώζεηξ Σοιιόγςκ Γμκέςκ Ακαη. Αηηηθήξ, ζέιμοκ κα επηζεμάκμοκ έκα 

ζμβανό δήηεμα πμο άπηεηαη ηεξ μεηαθίκεζεξ ηςκ μαζεηώκ θαηά ηε δηάνθεηα ημο 24ώνμο, με ηεκ 

ζογθμηκςκία ηςκ ΚΤΕΛ Αηηηθήξ. 

  Έπμομε πιενμθμνεζεί όηη ζηεκ Αζήκα όια ηα κέα παηδηά, θάης ηςκ 18 εηώκ, δηθαημύκηαη ζηηξ 

μεηαθηκήζεηξ ημοξ με ηα Μ.Μ.Μ. μεηςμέκμ-μηζό εηζηηήνημ γηα όιεξ ηηξ εμένεξ ηεξ εβδμμάδαξ. 

  Δοζηοπώξ, δεκ έπμομε θάηη ακάιμγμ ζηεκ Ακαη. Αηηηθή! Πμιύ πενηζζόηενμ πμο ε μεηαθμνά 

μέζς ηςκ ΚΤΕΛ είκαη ε μόκε επηιμγή μέζς Μ.Μ.Μ. θαη με πμιύ ορειό θόζημξ. Σογθεθνημέκα ε 

μεηαθμνά μέζα ζηεκ πόιε θμζηίδεη 1,8 εονώ θαη γηα ηεκ Αζήκα θηάκεη μέπνη ηα 4,7 εονώ!! Σ’ αοηή 

ηε δύζθμιε επμπή γηα ημκ ιαό μαξ, ζοκοπμιμγίδμκηαξ ηηξ μεγάιεξ πηιημμεηνηθέξ απμζηάζεηξ πμο 

αθμνμύκ ηηξ μεηαθηκήζεηξ ηςκ μαζεηώκ ηεξ Ακαη. Αηηηθήξ … ημ απμηέιεζμα είκαη δοζβάζηαθημ 

γηα ημοξ ίδημοξ αιιά θαη γηα ηηξ μηθμγέκεηέξ ημοξ.  

  Η ιύζε γηα ημ μλομμέκμ πνόβιεμα ηεξ μεηαθμνάξ ηςκ μαζεηώκ ζηεκ Ακαη. Αηηηθή, πηζηεύμομε 

όηη είκαη ε επέθηαζε ηςκ δεμόζηςκ αζηηθώκ ζογθμηκςκηώκ θαη ζηηξ πενημπέξ μαξ. Η ζέζε ηεξ 

Ομμζπμκδίαξ Γμκέςκ Αηηηθήξ γηα δςνεάκ πνήζε ηςκ Μ.Μ.Μ. γηα όιμοξ ημοξ μαζεηέξ, μαξ 

βνίζθεη ζύμθςκμοξ θαη αοηό ζα ζοκεπίζμομε  κα δηεθδηθμύμε. 

  Μέπνη όμςξ αοηό κα οιμπμηεζεί θαη κα γίκεη απμδεθηό από ηεκ Πμιηηεία, εμείπ ζηηάμε από 

ηξρπ αομόδιξρπ θξοείπ άμεζα μα ιζςύζει και ζηιπ πεοιξςέπ μαπ ηξρλάςιζηξμ η ιζόηιμη 

μεηαςείοιζη ηωμ παιδιώμ μαπ και η ανιξπξίηζη ηωμ Μ.Μ.Μ. από ηα παιδιά κάηω ηωμ 18 

εηώμ με μειωμέμξ/μιζό ειζιηήοιξ. 
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