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Δελτίο τύπου 

Ακινα 10 Ιουνίου 2015 

 Σε ςυνζχεια τθσ απόφαςθσ του ΔΣ τθσ Λευκάδασ και τθσ εκλογοαπολογιςτικισ μασ ςυνζλευςθσ 

ηθτιςαμε ςυνάντθςθ με τον υπουργό εςωτερικϊν κο Βοφτςθ.  Θ ςυνάντθςθ ζγινε τθν Τετάρτθ 

9/6/2015. Ο Υπουργόσ είχε άλλθ υποχρζωςθ ςτθ Βουλι και ςτθ ςυνάντθςθ παραβρζκθκε εκ μζρουσ 

του υπουργείου ο γενικόσ γραμματζασ κοσ Κϊςτασ Πουλάκθσ και θ ςφμβουλοσ του υπουργοφ κα 

Αγγελικι Παπάηογλου. Από μεριάσ τθσ Πανελλινιασ  Ζνωςθσ πιρε μζροσ ο πρόεδροσ  , θ αντιπρόεδροσ, 

και αντιπροςωπεία από τα υπόλοιπα ςχολεία τθσ Αττικισ. 

 Αφοφ δόκθκε ςχετικό υπόμνθμα (επιςυνάπτεται ςτο Δελτίο τφπου) ζγινε αναλυτικι 

τοποκζτθςθ από τον πρόεδρο  για όλα τα κζματα που απαςχολοφν τα Μουςικά και Καλλιτεχνικά 

ςχολεία και ακολοφκθςε ςυηιτθςθ. Το κφριο βάροσ δόκθκε ςε αυτά  που άπτονται τθσ  αρμοδιότθτασ 

του Υπουργείου Εςωτερικϊν, πιο ςυγκεκριμζνα ςυηθτικθκαν  τα πρόβλθματα τθσ μεταφοράσ, τθσ 

ςίτιςθσ, τθσ ςτζγαςθσ , και των  λειτουργικϊν  εξόδων.  

  Ιδιαίτερα τονίςτθκε θ  ανάγκθ άμεςθσ κατάργθςθσ ι τροποποίθςθσ  τθσ ΚΥΑ24001/2013 όπωσ 

ιςχφει ςιμερα, θ οποία  βάηοντασ χιλιομετρικά όρια  ςτθ δυνατότθτα μεταφοράσ μακθτϊν με δθμόςια 

ςφμβαςθ ςτερεί ςτα παιδιά μασ τθ πρόςβαςθ ςτο ςχολείο  που αγάπθςαν. Επίςθσ τονίςτθκε για το 

επόμενο διάςτθμα θ ανάγκθ δθμιουργίασ ενόσ νζου νομοκετικοφ πλαιςίου για τθν μεταφορά του 

ςυνόλου των μακθτϊν χωρίσ χιλιομετρικζσ δεςμεφςεισ. Διευκρινίςαμε τθ πάγια κζςθ του γονεϊκοφ 

κινιματοσ ότι μόνο θ δθμιουργία ενόσ ενιαίου δθμόςιου φορζα για τθν δωρεάν και αςφαλι ςχολικι  

μετακίνθςθ  με προχπολογιςμό και ζλεγχο από το κράτοσ  κα λφςει πραγματικά το πρόβλθμα, πρόταςθ 

που ζχει ιδθ δεςμευτεί να  διερευνιςει  το Περιφερειακό ςυμβοφλιο Αττικισ εξαγγζλλοντασ  τθ 

δθμιουργία ςχετικισ  επιτροπισ. 

 Μασ ενημζρωςαν ότι: 

 Μζχρι το τζλοσ Ιουνίου  κα κατατεκεί τροποποίθςθ τθσ εν λόγω ΚΥΑ που 

1. κα εξαιρεί  με ρθτι αναφορά  τα Μουςικά και Καλλιτεχνικά ςχολεία από τον περιοριςμό 

των χιλιομετρικϊν αποςτάςεων.  

2. Θα λφνει ηθτιματα διεξαγωγισ διαγωνιςμϊν δθλαδι κα δίνει τθ  δυνατότθτα διεξαγωγισ 

όχι μόνο ομαδοποιθμζνων αλλά και μεμονωμζνων διαγωνιςμϊν.  

3. Θα προβλζπει τον  περιοριςμό να μθ ξεπεραςκεί το φψοσ τθσ περυςινισ δαπάνθσ αλλά ςτο 

ςφνολο των περιφερειϊν  και όχι ανά περιφζρεια.  

4. Σε ςχζςθ με τα όρια των χιλιομετρικϊν περιοριςμϊν κα προβλζπει για τα υπόλοιπα 

ςχολεία τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ  αυτά τθσ ΚΥΑ 24001/2013. 

 Δεςμεφτθκαν  ότι τθν ερχόμενθ εβδομάδα κα μασ δϊςουν  το ςχζδιο τροπολογίασ ϊςτε να 

κάνουμε παρατθριςεισ 
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 Σχετικά με τα λειτουργικά ζξοδα είπαν ότι κα εξετάςουν τθ δυνατότθτα αυξθμζνθσ 

χρθματοδότθςθσ των διμων που φιλοξενοφν μουςικά ι καλλιτεχνικά ςχολεία. 

 Το φκινόπωρο προτίκενται  να δοφνε τθ μεταφορά ςυνολικότερα το κζμα. 

 Για τθ δθμιουργία του ενιαίου φορζα μασ ηιτθςαν  να το ξαναςυηθτιςουμε αφοφ ζχει λιξει θ 

διαπραγμάτευςθ με τουσ «κεςμοφσ». 

 

 Από τη  πλευρά μασ  δηλώςαμε ότι: 

 Θ εξαίρεςθ των ςχολείων μασ όςο ευχάριςτθ και να είναι δεν μασ αρκεί, και δεν κα μασ 

διαςπάςει  .  Όλο το προθγοφμενο διάςτθμα αγωνιςτικαμε με όλο το γονεϊκό και μακθτικό 

κίνθμα και τθν ΑΣΓΜΕ  για να ζχουν όλοι οι μακθτζσ δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτο ςχολείο  τουσ. 

 Ηθτιςαμε τθ κατάργθςθ των χιλιομετρικϊν ορίων και τθ δωρεάν και αςφαλή μεταφορά του 

ςυνόλου των μαθητών κάτι που ζγινε τθ χρονιά αυτι ςτθ περιφζρεια Αττικισ. 

Συνεχίηουμε αγωνιςτικά , ενθμερωνόμαςτε και κρατάμε ενιμερουσ το ςφνολο: γονείσ –μακθτζσ – 

κακθγθτζσ . Είμαςτε ςε επαγρφπνθςθ ! 


