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ΑΘΗΝΑ 19/2/2015 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Σηηο 17-2-2015 κεηά απφ αίηεκα ηεο Οκνζπνλδίαο Γνλέσλ Αηηηθήο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε κε ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθψλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

Σηε ζπλάληεζε παξαβξέζεθαλ εθπξφζσπνη απφ ηα Γ.Σ ησλ κνπζηθψλ θαη 

θαιιηηερληθψλ ζρνιείσλ (Παιιήλε - 'Ίιην – Άιηκνο – Πεηξαηάο - Γέξαθαο), 

εθπξφζσπνο ηνπ Δληαίνπ Σπιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ΑΜΔΑ Αηηηθήο θαη 

Νήζσλ, θαζψο θαη εθπξφζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηα Κέληξα Δηδηθήο Αγσγήο 

ζηελ Αηηηθή. 

 Σηε ζπλάληεζε θαηαζέζακε ππφκλεκα κε ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ 

αθφκα ζηηο ζρνιηθέο κεηαθνξέο θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο γηα ηεο 

επίιπζή ηνπο. Σηελ ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε, ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο 

Οηθνλνκηθψλ καο ελεκέξσζε φηη νη ζπκβάζεηο πνπ ιήγνπλ ζηηο 28-2-2015 

αθνξνχλ 627 δξνκνιφγηα, καο επαλέιαβε γηα άιιε κηα θνξά φηη ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα γηλφηαλ πάξηη ζηηο ζρνιηθέο κεηαθνξέο θαη φηη ν ζρεδηαζκφο ηεο 

πξνεγνχκελεο Γηνίθεζεο ήηαλ λα “αλαηηλαρηεί ε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ” θαη πσο 

ζήκεξα κεηαθέξνληαη 17.000 καζεηέο κε δεκφζηα ζχκβαζε θαη 503 κε εηδηθφ 

καζεηηθφ δειηίν. 

Σρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηα δξνκνιφγηα δέρηεθε λα 

μαλαδεί απηέο ηηο πεξηπηψζεηο θαη κε βάζε ηα αηηήκαηα ησλ Σπιιφγσλ Γνλέσλ, φζν 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα πξνρσξήζεη ζε αλάινγεο ηξνπνπνηήζεηο 

δξνκνινγίσλ. Μαο ελεκέξσζε φηη ππάξρεη κεγάιν πξφβιεκα δηεμαγσγήο λέσλ 

δηαγσληζκψλ δηφηη ππάξρνπλ απιήξσηνη ιεσθνξεηνχρνη. 

 Όζνλ αθνξά ην πξφβιεκα κε ην Μνπζηθφ Σρνιείν ηνπ Πεηξαηά ηζρπξίζηεθε 

φηη νπδέπνηε ππήξμε αίηεκα γηα κεηαθνξά ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ ηνπ 

ζρνιείνπ, θάηη πνπ αληέθξνπζαλ κε έληνλν ηξφπν ηφζν ε Πξφεδξνο ηνπ Μνπζηθνχ 

Σρνιείνπ Πεηξαηά, φζν θαη ε Οκνζπνλδία Γνλέσλ, ζεψξεζε δε απαξάδεθην λα 

κεηαθέξνληαη κφλν 103 καζεηέο κε ηξία πελεληάξηα πνχικαλ. Τέινο δεζκεχηεθε 

γηα ηελ πιήξε θάιπςε ησλ καζεηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ.    

Αλαθνξηθά κε ηα άκεζα αηηήκαηα πνπ θαηαζέζακε κέζσ ηνπ ππνκλήκαηφο 

καο, δεζκεχηεθε πσο φιεο νη ζπκβάζεηο πνπ ιήγνπλ ζηηο 28-2-2015 ζα 

παξαηαζνχλ κέρξη ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

 Σρεηηθά κε ηηο απνδεκηψζεηο ησλ γνληψλ δεζκεχηεθε πσο ζα επηθνηλσλήζεη 

κε ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ψζηε λα δνζεί εληνιή ζηνπο 

Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ γηα λα πξνρσξήζνπλ ηελ δηαδηθαζία. 

http://www.omosp-goneon-athinas.org/


 Δλεκεξσζήθακε γηα άιιε κηα θνξά φηη ππάξρεη πιεφλαζκα 340 

εθαηνκκχξηα επξψ, πξνηείλακε κέξνο ηνπ πνζνχ λα δηαηεζεί γηα ηηο αλάγθεο 

(κεηαθνξά) ησλ καζεηψλ θαη επαλέιαβε  πσο ε Πεξηθέξεηα δελ κπνξεί λα δψζεη 

νχηε 1 επξψ απφ απηά. 

 Σην εξψηεκα γηα ην ηη ζα ηζρχζεη απφ ηελ λέα ζρνιηθή ρξνληά γηα ηηο 

κεηαθνξέο καο αλέθεξε φηη ζηηο αξρέο Μαξηίνπ ζα θιεζνχλ  νη θνξείο πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ην αληηθείκελν φπσο Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, Οκνζπνλδία 

Ιδηνθηεηψλ Πνχικαλ, Σπγθνηλσληαθφο Φνξέαο Αηηηθήο, ΓΟΔ, ΟΛΜΔ, ΠΔΓΑ, 

Οκνζπνλδία Γνλέσλ θαη ζα ζπδεηήζνπλ γηα ην πσο πξέπεη λα αλαδηαξζξσζεί ην 

δεκφζην ζχζηεκα κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ, θαηφπηλ ζα βγνπλ νκάδεο εξγαζίαο 

πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε ηηο πξνηάζεηο γηα έλα λέν ζχζηεκα. 

 Γελ δεζκεχηεθε γηα ηνλ εληαίν θνξέα, γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ ΚΥΑ θαη 

παξέπεκςε ζηηο απνθάζεηο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο πνπ ζα ζπζηαζνχλ κεηά ηελ 

ζχζθεςε. 

 Απφ ηελ πιεπξά καο αλαθέξακε φηη φζν ηνπο θαλφλεο ζηελ κεηαθνξά ησλ 

καζεηψλ ηνπο βάδεη ε αγνξά, ην πξφβιεκα δελ πξφθεηηαη λα ιπζεί αιιά 

απελαληίαο ζα δηνγθψλεηαη. Καηαζέζακε ηελ πξφηαζε ηνπ γνλετθνχ θηλήκαηνο γηα 

ηελ δεκηνπξγία εληαίνπ θξαηηθνχ θνξέα απνθιεηζηηθά δεκφζηνπ θαη δσξεάλ πνπ ζα 

αλήθεη ζηελ απνθιεηζηηθή  επζχλε ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο κε απεπζείαο 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή 

ππνρξέσζε απφ Γήκνπο, Πεξηθέξεηα θαη γνλείο. 

Τνλίζακε επίζεο φηη πξέπεη λα θαιπθηνχλ φια ηα δξνκνιφγηα πνπ ππήξραλ 

ην 2013 ρσξίο θακία θαηάξγεζε θαη επί πιένλ λα θαιπθηεί ε αλάγθε γηα λέα 

δξνκνιφγηα. Δπίζεο λα ππνγξαθεί ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

ηνπ ΟΑΣΑ ψζηε λα δνζεί εηδηθφ καζεηηθφ δειηίν ζηνπο καζεηέο ησλ ΔΠΑΛ θαη 

ζηνπο καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο πνπ ππνρξεψλνληαη λα κεηαθηλνχληαη κε ηα 

ΜΜΜ. 
 

Καινχκε φινπο ηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ, ηηο Δλψζεηο ηεο Αηηηθήο κέζα απφ 
απνθάζεηο Γ.Σ. θαη γεληθψλ ζπλειεχζεσλ λα πάξνπλ καδηθά κέξνο ζηελ 
παξάζηαζε δηακαξηπξίαο ηελ Πέκπηε 26 Φιεβάρε ζηης 14.00 ζηο 
Τποσργείο Εζφηερηθώλ(ηαδίοσ 27) θαη ζηε ζσλέτεηα ζηο Τποσργείο 
Τγείας (Αρηζηοηέιοσς 17) ώζηε λα δηεθδηθήζοσκε: 
 Να δοζεί εδώ θαη ηώρα έλα γεύκα γηα όια ηα παηδηά 
 Πιήρε ηαηροθαρκαθεσηηθή περίζαιυε γηα όιοσς ηοσς καζεηές κε 

εσζύλε ηοσ θράηοσς. 
 Δφρεάλ κεηαθορά ηφλ καζεηώλ κε ηα Μέζα Μαδηθής Μεηαθοράς 
 

 


