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ΤΠΟΜΝΗΜΑ  - ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ 

ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΩΝ 

Μεταφορά Μαθητών 
 

   Κάζε ρξφλν κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ην δήηεκα ηεο κεηαθνξάο ησλ 

καζεηψλ απφ θαη πξφο ην ζρνιείν ηνπο παξνπζηάδεηαη φιν θαη πηφ νμπκέλν. 

Ιδίσο κεηά ηνλ Καιιηθξάηε, αιιά θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ απηφλνκνπ, 

απνθεληξσκέλνπ ζρνιείνπ ηεο αγνξάο γίλεηαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα λα 

κεηαθπιεζηεί ε επζχλε άξα θαη ην θφζηνο ηεο κεηαθνξάο ζηνπο γνλείο. 

  Απφ ην 2009 ε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ ζπλερίδεηαη κε παξαηάζεηο ησλ 

ζπκβάζεσλ ησλ δηαγσληζκψλ. πκβάζεσλ πνπ ζπλήζσο ιήγνπλ ζην ηέινο 

Φεβξνπαξίνπ ή ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Σν ίδην γίλεηαη θαη θέηνο. 

  Η πξνεγνχκελε ζπγθπβέξλεζε ΝΓ-ΠΑΟΚ, κε ηελ ΚΤΑ 24001/13 είρε 

“θξνληίζεη” γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ κε δεκφζηα ζχκβαζε, 

επίζεο κε ηελ ηξνπνπνηεηηθή ηεο, 32807/1-9-2014 θαζηέξσζαλ πηφ εχθνια ην εηδηθφ 

καζεηηθφ δειηίν, γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ (πνπ είραλ δηθαίσκα κεηαθνξάο) 

ρξπζψλνληαο ην ράπη κε θάξηα απεξηνξίζησλ δηαδξνκψλ. Σαπηφρξνλα κε ηελ ΚΤΑ 

32807/1-9-2014 δίλεηαη ην δηθαίσκα ζε νπνηνλδήπνηε έρεη απηνθίλεην λα κεηαθέξεη 

καζεηέο αξθεί λα έρεη δψλεο αζθαιείαο θαη λα έρεη πεξάζεη ΚΣΔΟ ην Ι.Υ. ηνπ, 

ιακβάλνληαο σο απνδεκίσζε ην 80% απηνχ πνπ ζα δηλφηαλ ζηα ηαμη!!! Έηζη ελλννχλ 

ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ καο. 

   Δηδηθά ηηο κεηαθνξέο ησλ καζεηψλ ηηο δηέπνπλ δεθάδεο ΚΤΑ θαη εθαηνληάδεο  

εγθχθιηνη ππάξρεη δειαδή κία πνιπλνκία θαη ν θαζέλαο ηελ θξίλεη φπσο ζέιεη θαη 

φπσο ηνλ βνιεχεη, (νη πεξηθεξεηαθέο αξρέο)   

π.ρ.:ελψ κφλν γηα θέηνο ππάξρεη ε άξζε ησλ ρηιηνκεηξηθψλ νξίσλ ηεο εθηξσκαηηθήο 

ΚΤΑ 24001/13, ε πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ 

αληηπεξηθεξεηάξρε Κπθιάδσλ επηθαιείηαη φηη “ε Πεξηθέξεηα δελ δχλαηαη λα 

κεηαθέξεη ηνπο καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ ηεο Θήξαο, φρη ιφγσ νηθνλνκηθήο 

δπζπξαγίαο αιιά επεηδή δελ ηνπο ην επηηξέπεη ε λνκνζεζία”. Έηζη νη γνλείο 

ππνρξεψλνληαη λα κεηαθέξνπλ ηα παηδηά ηνπο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη κέζν κε φηη 

απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ κφξθσζε ησλ καζεηψλ, γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιεηνπ θαη γηα ηελ ηζέπε ησλ γνληψλ. 

   Με ηελ ζπξξίθλσζε ησλ δξνκνινγίσλ (ιφγσ θφζηνπο γηα ηηο πεξηθέξεηεο) νη 

καζεηέο ηδηαίηεξα ησλ κηθξφηεξσλ, ηάμεσλ λεπηαγσγείσλ θαη δεκνηηθψλ, 

ππνρξεψλνληαη λα παξακέλνπλ ζην ζρνιείν ηνπο αθφκα θαη 90' ιεπηά ελψ έρνπλ 

ζρνιάζεη (ΚΤΑ 24001) ή αλαγθάδνληαη νη γνλείο λα πεγαίλνπλ λα ηνπο παίξλνπλ απφ 

ην ζρνιείν κηαο θαη ην δξνκνιφγην ηεο επηζηξνθήο αξγεί λα μεθηλήζεη, παξαδεηγκα: 

3ν Νεπηαγσγείν Αηγηλίνπ Πηεξίαο ηηο ηξεηο απφ ηηο πέληε κέξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρνιείνπ ηα λήπηα ππνρξεψλνληαη λα παξακέλνπλ ζην λεπηαγσγείν επί κία ψξα γηαηί 
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νη καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζρνιάλε ζηηο 1:30 καδί κε φια ηα παηδηά ηνπ 

δεκνηηθνχ θαη επηπιένλ ρσξίο ζπλνδφ. Με απνηέιεζκα λα ππάξρεη ζνβαξφ πξφβιεκα 

γηα ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ λεπίσλ αθφκα θαη κέζα ζην πνχικαλ. ηελ 

παξέκβαζε πνπ έθαλαλ νη γνλείο ε απάληεζε απφ ηελ Πεξηθέξεηα ήηαλ φηη ν λφκνο 

ιέεη “πσο δελ δηθαηνινγείηαη άιιν δξνκνιόγην όηαλ δελ κεζνιαβεί δηάζηεκα 

κεγαιύηεξν ησλ 90 ιεπηώλ αλάκεζα ζηα δξνκνιόγηα ίδηνπ ζπγθξνηήκαηνο”. 
  πλνδφ νθείιεη λα έρεη ν ηδηψηεο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε  θαη 

κεηαθέξεη ηνπο καζεηέο. πλήζσο φκσο δελ ππάξρεη, γηαηη εηζη κεηψλεηαη ην θέξδνο 

ηνπ ηδηψηε θαη αθνπ δελ ειέγρεηαη απν θαλέλαλ δελ κπαηλεη πνηέ. 

   Δπίζεο ιφγσ ησλ ζπκπηχμεσλ ησλ δξνκνινγίσλ καζεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη 

λα βξίζθνληαη κέζα ζην πνχικαλ γηα 2 κε 2 
1/2

 ψξεο, απηφ ζπκβαίλεη ζην Δηδηθφ 

ζρνιείν Διεπζίλαο. 

  ηελ Κεθαινληά, νη καζεηέο απφ ηελ πεξηνρή Ληβαζφο πνπ πεγαίλνπλ ζην 

Γπκλάζην θαη Λχθεην Κεξακηψλ, είλαη ππνρξεσκέλνη λα μεθηλήζνπλ απφ ην ζπίηη 

ηνπο ζηηο 6 ην πξσί γηα λα είλαη ζηηο 8 ζην ζρνιείν ηνπο (ε απφζηαζε απηή είλαη 10 

κε 15 ιεπηά κε απηνθίλεην). 

ηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, κε ηε ζεδφλ λα μεθηλά λσξηο ηνλ Απξίιε θαη λα 

ηειεηψλεη ηνλ Οθηψβξε, ην πξνβήκα ηεο κεηαθνξάο είλαη πην νμπκελν γηαηί νη 

ηδησηεο ερνπλ κεγαιχηεξν θέξδνο φηαλ κεηαθέξνπλ ηνπξηζηεο, παξά φηαλ 

κεηαθεξνπλ ηα παηδηά καο. 

 Ιδηαίηεξα δξακαηηθή είλαη ε θαηάζηαζε ζηελ Δηδηθή αγσγή, ην “απνπαίδη” ηεο 

δεκφζηαο θαη δσξεάλ παηδείαο, φπσο ην ραξαθηήξεζε θαη ν Τπ.Παηδείαο θνο 

Κνπξάθεο ιφγσ ησλ νμπκέλσλ πξνβιεκάησλ θαηά ηελ ζπλάληεζε κε ηελ ΑΓΜΔ 

πξηλ ιίγεο εκέξεο. 

  Τπνινγίδεηαη ζήκεξα φηη κφλν ζηελ Αηηηθή πάλσ απν 800 καζεηέο δελ πάλε 

ζηα ζρνιεία ηνπο ιφγσ ειιείςεσλ πξνζσπηθνχ ζηα εηδηθά ζρνιεία ή ιφγσ ειιείςεσλ 

ζηα δξνκνιφγηα κεηαθνξάο. 

 Κάζε ρξόλν ε πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ κε αλαπεξίεο πεγαίλνπλ ζηα 

ζρνιεία ηνπο από ηα κέζα Ννέκβξε θαη κεηά. ηηο ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθνληαη 

κε ηνπο κεηαθνξείο αλαθέξνπλ πσο “αλ ζπληξέρεη ιόγνο θηλδύλνπ ηνπ νδεγνύ ή 

ησλ ππνινίπσλ καζεηώλ ην παηδί δε ζα κεηαθέξεηαη”. Έηζη πνιινί καζεηέο 

γίλνληαη κπαιάθη από ην έλα πνύικαλ ζην άιιν. Η θάιπςε ηεο αλάγθεο γηα 

εμεηδηθεπκέλν ζπλνδό θαη γηα θαηάιιεια δηακνξθσκέλα κεηαθνξηθά κέζα 

απαξαίηεηε πξνππόζεζε  γηα ηνπο καζεηέο ηεο εηδηθήο αγσγήο. 

 

 ρεηηθά κε ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ Μνπζηθψλ θαη Καιιηηερληθψλ ζρνιείσλ 

παξφιν πνπ ν θαλνληζκφο ηνπο απφ ηδξχζεσο νξίδεη κεηαθνξά κε δεκφζηα ζχκβαζε 

(φγθνο, βάξνο θαη αμία κνπζηθψλ νξγάλσλ, πιηθά εηθαζηηθψλ, ρξήζε πέξαλ ηνπ ελφο 

κεηαθνξηθνχ κέζνπ αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο) παξφιν πνπ ππάξρεη ε απφθαζε ηνπ 

Τπ.Παηδείαο 149092/Γ2 ΦΔΚ 2545 (25-9-2014) 

“1.Απνθιεηζηηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο θξίλεηαη 

αλαγθαία ε κεηαθνξά καζεηή ή καζεηψλ ζε ζρνιεηα εθηφο ηεο πξνβιεπφκελεο 

ρσξνηαμηθήο θαηαλνκήο ε κεηαθνξά θαζνξίδεηαη κε απφθαζε πνπ εθδίδεηαη χζηεξα 

απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ δηεπζπληή. 2.Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο είλαη: α) ν δηεπζπληήο εθπαηδεπζεο φηαλ πξφθεηηαη γηα κεηαθνξά καζεηψλ 

εληφο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο αξκνδηνηήηαο ηνπ. .” 

 Σν πξφβιεκα παξακέλεη. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ζηελ Πεξηθέξεηα  Αηηηθήο 



ζηα 4 απν ηα 5 κνπζηθά θαιιηηερληθά ζρνιεία γίλεηαη ε κεηαθνξά ησλ  καζεηψλ ελψ  

ζην Μνπζηθφ ηνπ Πεηξαηά ππάξρεη πξφβιεκα (κεηαθέξνληαη κφλν 103 καζεηέο απφ 

ηνπο 265 πνπ ππάξρεη αλάγθε). Δπηπιένλ ζηα ζρνιεία φπσο ηεο Κνκνηελήο, ηνπ 

Βφινπ, ηεο Λακίαο, ηεο Καιακάηαο πνπ βξίζθνληαη ζην θέληξν ηεο πφιεο, έρεη δνζεί 

ζηνπο καζεηέο Δηδηθφ Μαζεηηθφ Γειηίν κε ηελ ρξήζε ηνπ νπνίνπ κεηαθέξνληαη 

πξψηα απφ ην ππεξαζηηθφ ΚΣΔΛ θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηνλ αζηηθφ νξγαληζκφ πξνο 

ην ζρνιείν ηνπο. Όιε απηή ε θαηάζηαζε νδεγεί ηα Μνπζηθά θαη Καιιηηερληθά 

ζρνιεία ζε απαμίσζε θαη ζε θιείζηκν. 
 Τπελζπκίδνπκε επίζεο φηη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα έρνπλ θαηαξγεζεί 

παλειιαδηθά πάλσ απφ 2.500 ζρνιεία έηζη ε αλάγθε γηα κεηαθνξα ησλ καζεηψλ κε 

δεκφζηα ζχκβαζε γίλεηαη αθνκα κεγαιχηεξε. Γπζηπρψο φκσο απηνί πνπ έθιεηζαλ ηα 

ζρνιεία θξφληηζαλ επηπιένλ λα δηψμνπλ θαη ηνπο καζεηέο αθνχ ζηελ ΚΤΑ 24001 

κπαίλεη αλώηαην όξην ζηελ ππνρξέσζε κεηαθνξάο κε δεκόζηα ζύκβαζε ηα 

20ρηι. Έηζη νη καζεηεο ζα κεηαθέξνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ή κε αζηηθέο 

ζπγθνηλσλίεο ή κε ηδία κέζα ησλ γνληψλ ηνπο. 

 Πνηά είλαη ε θαηάζηαζε ζήκεξα: 

Παξφιν πνπ ζα ππάξμεη παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ, παξφιν πνπ ε δαπάλε ζα νξηζηεί 

ζην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο θαη φρη αλα αληηπεξηθέξεηα επηζεκαίλνπκε γηα άιιε κηα 

θνξά φηη ε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ είλαη ζηνλ αέξα εάλ δελ δνζεί νξηζηηθή ιχζε εδψ 

θαη ηψξα. Γηαηί: 

Α) Τπάξρνπλ αθφκα “άγνλα” δξνκνιφγηα. Γειαδή ππάξρνπλ καζεηέο πνπ δελ 

κεηαθέξνληαη κε δεκφζηα ζχκβαζε ελψ έρνπλ απηφ ην δηθαίσκα. Δίλαη δξνκνιφγηα 

πνπ δελ ζπκθέξνπλ ηνπο κεηαθνξείο θαη έηζη παξακέλνπλ αδηάζεηα. π.ρ.  

Γελάξε κήλα ε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Κεθαινληάο έρεη πξνθεξχμεη δηαγσληζκφ 

γηα 95 καζεηέο απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ. Σν ίδην θαη ζηελ Πεξηθέξεηα 

Αηηηθήο (452 καζεηέο). 

ΠΔΡ.ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΑΡΙΑ 25/2/2015 πξφρεηξνο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο( 3 

καζεηέο ΣΔΔ εηδηθήο αγσγήο- 2καζεηέο Δηδηθφ ζρνιείν Λάξηζαο -4 καζεηέο 

ΝΗΠ/ΓΔΙΟ Γνκελίθνπ). 

ΠΔΡ.ΔΝΟΣΗΣΑ  ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ 9/2/2015 Αλάζεζε κε δηαπξαγκάηεπζε 

ΠΔΡ.ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΤΚΛΑΓΩΝ 29/1/2015 Πξφρεηξνο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο γηα ην 

ζρνιηθφ έηνο 2014-2015. 

Β) Τπάξρνπλ δξνκνιφγηα πνπ έγηλαλ κε αλάζεζε κεηά ηε δηαδηθαζία 

δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ησλ κεηαθνξέσλ θαη ηα νπνία έρνπλ 

ηζρχ κέρξη ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. 

Γ) Τπάξρνπλ ηα δξνκνιφγηα πνπ έγηλαλ κε πξφρεηξνπο δηαγσληζκνχο κεηά ηελ άξζε 

ησλ ρηιηνκεηξηθψλ νξίσλ ε νπνία ηζρχεη κφλν γηα θέηνο. 

Γ) Τπάξρνπλ ηα δξνκνιφγηα κε ηνπο πξνζσξηλνχο κεηνδφηεο γηα ηνπο νπνίνπο δίλεηαη 

θαη ε παξάηαζε κέρξη ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. 

Δ) Τπάξρνπλ θαη ηα δξνκνιφγηα πνπ έρνπλ γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 24001 

Γηεζλήο Γηαγσληζκφο θαη έρνπλ δνζεί ζηνπο κεηνδφηεο γηα 2 ζρνιηθά έηε.    

Απνδεηθλύεηαη γηα πνιινζηή θνξά όηη ην πξόβιεκα ηεο κεηαθνξάο ησλ 

καζεηώλ ζα δηνγθώλεηαη, όζν ηνπο θαλόλεο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ καζεηώλ ζα 

ζπλερίδεη λα ηνπο βάδεη ε αγνξά. Καη άγνλα δξνκνιόγηα ζα ππάξρνπλ θαη νη 

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

θαη εκέηεξνη ζα εμππεξεηνύληαη θαη “ξεκνύιεο” ζα ζπλερίζνπλ λα γίλνληαη, είηε 

λόκηκεο είηε παξάλνκεο θαη ε ζρνιηθή δηαξξνή δελ ζα ζηακαηήζεη θαη ε ηζέπε 



ησλ γνληώλ ζα επηβαξύλεηαη. 

 Δθηηκψληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη θάζε ρξφλν κε ηηο αδηέμνδεο 

πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζην δήηεκα ηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ θαζψο επίζεο 

θαη ηε δξακαηηθή επηδείλσζε ησλ φξσλ δηαβίσζεο ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ 

ζεσξνχκε απαξαίηεην: 

 Σελ θαηάξγεζε φισλ ησλ ΚΤΑ 

 Να θαιπθζεί ε αλαγθε κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ ρσξίο θσιχκαηα πεξί 

δεκνζηνλνκηθήο ξήηξαο θαη ππέξβαζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θάζε 

πεξηθέξεηαο. 

 Να θαιπθζνχλ κε δεκφζηα ζχκβαζε νη αλάγθεο γηα κεηαθνξά ησλ καζεηψλ φπνπ 

ππάξρνπλ αηηήκαηα θαζψο θαη φπνπ πξνθχπηνπλ λέα δξνκνιφγηα. 

 Να δνζνχλ θάξηεο απεξηνξίζησλ δηαδξνκψλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο ηεο Β'βαζκηαο 

εθπαίδεπζεο  Γπκλάζηα, Λχθεηα, ΔΠΑΛ (ζχκθσλα κε ελεκέξσζε απφ ηελ 

πεξηθέξεηα Αηηηθήο θάζε θάξηα ζηνηρίδεη γχξσ ζηα 9€). Σα παηδηά καο δελ 

δηακνξθψλνληαη θαη δελ νινθιεξψλνληαη σο πξνζσπηθφηεηεο κφλν κέζα ζηα 

ζρνιεία έρνπλ αλάγθε λα αζιεζνχλ, λα ςπραγσγεζνχλ. Δπηπιένλ ην 28% ησλ 

παηδηψλ ειηθίαο 0-17 εηψλ βηψλνπλ ζηε θηψρεηα.  

 Να δνζνχλ ηα ρξήκαηα απνδεκίσζεο ζηνπο γνλείο γηα φζν δηάζηεκα κεηέθεξαλ ηα 

παηδηά ηνπο κε φζν πην απιφ ηξφπν γίλεηαη παξαθάκπηνληαο φιε απηή ηε 

γξαθεηνθξαηία πνπ ππάξρεη. ηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο είλαη αλαγθαίν λα 

επηζηξαθνχλ απηά ηα ρξήκαηα ζηνπο γνλείο. 

Η ΠΡΟΣΑΗ ΜΑ 

 
 

 Σα ηειεπηαία 10 ρξόληα, νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο έρνπλ ηαΐζεη ηνπο 

ηδηώηεο κε ηνπιάρηζηνλ 2δηο επξώ (300 εθαη επξώ ην 2009, 250εθαη επξώ ην 

2010 θ.ν.θ.) γηα λα ιπζεί ην πξόβιεκα ηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηώλ δελ αξθνύλ 

νη θαιέο  πξνζέζεηο θαη ηα ιόγηα ζπκπάζεηαο. 
 

 Η κόλε απάληεζε ζην άζιην, αλεπαξθέο θαη επηθίλδπλν ζεκεξηλό ζύζηεκα είλαη 

ε δεκηνπξγία Δληαίνπ Κξαηηθνύ Φνξέα γηα Απνθιεηζηηθά Γεκόζην, Γσξεάλ θαη 

Αζθαιεο ζύζηεκα κεηαθνξάο ησλ καζεηώλ ζηα ζρνιεία ηνπο κε θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλα θαη αζθαιή κέζα κεηαθίλεζεο, εμεηδηθεπκέλνπο κόληκνπο 

νδεγνύο θαη ζπλνδεγνύο θαη απ' επζείαο θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε. Ο θνξέαο 

απηόο ζα έρεη θαη ηελ επζύλε γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο (πνπ απνηειεί 

κόληκν βξαρλά γηα ηηο ιατθέο νηθνγέλεηεο θαη ηα παηδηά ηνπο ιόγσ νηθνλνκηθήο 

αδπλακίαο αιιά θαη ιόγσ ηεο ειιηπνύο αζθάιεηαο) εθδξνκέο ζε κνπζεία, 

ζέαηξα, ρώξνπο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο , αξραηνινγηθά κλεκεία θαη  πεξηνρέο  

ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ θάιινπο, γηα ηνπο πεξηπάηνπο θαη ηηο πνιπήκεξεο  εθδξνκέο. 

 
 

Απηόο ν θνξέαο ζα κπνξεί λα έρεη ηελ επζύλε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ  

θαινθαηξηλώλ δηαθνπώλ ηεο κεηαθνξάο όισλ ησλ παηδηώλ ζηα δεκόζηα θέληξα 

αλαςπρήο θαη ζηηο θαηαζθελώζεηο ζε όιε ηελ Διιάδα, ηελ δηεμαγσγή  

εκεξεζίσλ εθδξνκώλ ζηηο θνληηλέο παξαιίεο θ.ι.π. (ζε αληίζεζε κε ηα city  

camps, ηηο θαινθαηξηλέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα παλεγπξάθηα δεκηνπξγηθήο  

θύιαμεο πνπ έρνπλ ζηήζεη δήκνη, ΜΚΟ θαη ηδησηηθέο εηαηξίεο ζε όιε ηελ ρώξα 

 θαη ρξπζνπιεξώλνπλ νη γνλείο). 


