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Επιβεβαιϊκθκαν οι φόβοι μασ για τθν ζλλειψθ ουςιαςτικισ, δθμόςιασ και 
δωρεάν, αςφαλοφσ  μεταφοράσ των μακθτϊν από τθν ζναρξθ τθσ νζασ ςχολικισ 

χρονιάσ. 

 
 
Κατατζκθκε ςτισ 4/7/2014, τροπολογία για τισ μεταφορζσ (ποφ ΨΘΦΜΗΕΣΑΛ ΘΜΕΡΑ ΔΕΤΣΕΡΑ 
7.7.2014, ςτο κερινό τμιμα τθσ Βουλισ), και αφορά ςφμφωνα με τθν παραδοχι του Τπουργείου 
Εςωτερικϊν 200.000 μακθτϊν και πλζον. 
τθν τροπολογία άρκρο 2, «ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΜΑΚΘΣΩΝ ΔΘΜΟΛΩΝ ΧΟΛΕΛΩΝ»  αναφζρεται ότι «με 
τθν προβλεπόμενθ ρφκμιςθ δίνεται θ δυνατότθτα να ξεπεραςτοφν τα ςθμαντικότερα από τα 
προβλιματα που δθμιουργοφνται λόγω τθσ κακυςτερθμζνθσ δθμοςίευςθσ των διαγωνιςμών 
των Περιφερειών για το ςχολ. ζτοσ2014-15», και κάποιοσ κα μποροφςε να πει ότι νοιάςτθκαν να 
λφςουν τθν κακυςτζρθςθ αυτι.   

ΨΕΜΑ! 

τθν ουςία θ τροπολογία αυτι: 

α/ απαγορεφει τισ παρατάςεισ που είχαμε μζχρι ςιμερα ςτισ ςυμβάςεισ που είχαν καταρτιςτεί 
με τθν παλιότερθ ΚΤΑ, 35415/7.20111, θ οποία προζβλεπε τθ δθμόςια μεταφορά των μακθτϊν με 
ευνοϊκότερεσ ςχετικά προβλζψεισ για τισ χιλιομετρικζσ αποςτάςεισ και είχε ειδικι μζριμνα για τα 
διαδθμοτικά ςχολεία (ΕΠΑΛ, ΜΟΤΛΚΩΝ - ΚΑΛΛΛΣΕΧΝΛΚΩΝ).  
(ςελ. 19, ΠΕΡΛΛΘΠΣΛΚΘ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟ ΠΕΡΛΕΧΟΜΕΝΟ ΣΘ ΣΡΟΠΟΛΟΓΛΑ «… η μεταφορά μζχρι ςήμερα 
γίνεται με παράταςη των ςυμβάςεων που ζχουν παραταθεί ή ςυςταθεί κατά το παρελθόν» ),  

β/διευκολφνει ςθμαντικά τισ περιφζρειεσ ςτθν εφαρμογι τθσ κατάπτυςτθ ΚΤΑ 24001/6.2013, 
από τθν ζναρξθ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ, αφοφ τουσ επιτρζπει να κάνουν απευκείασ 
ανακζςεισ με τουσ προςωρινοφσ μειοδότεσ (όπου ζχουν εξαγγελκεί νζοι διαγωνιςμοί), ι 
πρόχειρουσ διαγωνιςμοφσ. (άρκρο 2,ςελ.2-3) 
 

Αποτζλεςμα:  
1. ΕΛΑΧΙΣΟΙ, ςυντριπτικά λιγότεροι ακόμα και από πζρυςι, μακθτζσ κα μεταφζρονται με 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (ΜΛΚΩΜΕΝΑ ΠΟΤΛΜΑΝ), κακϊσ: 
α/ κα απαιτοφνται μεγαλφτερεσ χιλιομετρικζσ αποςτάςεισ για τθν δευτεροβάκμια : για τα 
Γυμνάςια (από 2,5χλ. απαιτοφνται 3χλμ) και για τα Λφκεια (4χλμ. απαιτοφνται 5χλμ.) Πιςτεφουμε 
ότι αυτό κα ευνοιςει τθν αφξθςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ. Π.χ. για το 3ο γυμνάςιο Περάματοσ όπου 
θ χιλιομετρικι απόςταςθ από τον κεντρικό ιςτό τθσ πόλθσ είναι 2.800m  
β/ το άρκρο 1Α γίνεται λόγοσ για ειδικά μακθτικά δελτία και αναφζρει ςτο α. 1200 μζτρα για 
μακθτζσ πρωτοβάκμιασ, δθλαδι τα παιδιά του δθμοτικοφ κα πθγαίνουν ςτο ςχολείο τουσ με το 
ΚΣΕΛ και τθν ΕΚΕΛ επιδεικνφοντασ το ΕΜΔ.  Αυτό εννοείτε αςφαλι μεταφορά; 
γ/ Οι μακθτζσ που φοιτοφν ςε διαδθμοτικά ςχολεία ΜΟΤΙΚΑ- ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ κα 
αντιμετωπίςουν επιπλζον προβλιματα που ςθμαίνει ότι κα αλλάξει ο χαρακτιρασ και το πλικοσ 

                                                           
1
 Βεβαίωσ θ ΚΤΑ 35415/7.2011 ςτο ςκζλοσ τθσ μεταβίβαςθσ τθσ ευκφνθσ από τουσ Διμουσ ςτισ 

περιφζρειεσ είχε αναιρεκεί, μεταφζροντασ τθν ευκφνθ ςτισ Περιφζρειεσ. 
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των ΜΟΤΛΚΩΝ – ΚΑΛΛΛΣΕΧΝΛΚΩΝ ΧΟΛΕΛΩΝ. υγκεκριμζνα, μπαίνει ανϊτατο όριο ςτθν 
υποχρζωςθ μεταφοράσ τα 20χλμ. Ζτςι κα μεταφζρονται ςχεδόν αποκλειςτικά ι με αςτικζσ 
ςυγκοινωνίεσ ι ιδία μζςα των οικογενειϊν. Θ  αποηθμίωςθ που προβλζπεται (και ςτισ δυο ΚΤΑ) 
είναι είτε των 85€/μθνα για τυχοφςα μετεγκατάςταςθ του μακθτι δίπλα ςτο ςχολείο, είτε τα 
0,35€/χλμ. Και δεν καλφπτουν τα όποια ζξοδα τθσ οικογζνειασ. Π.χ. μακθτζσ που εγγράφονται ςτο 
μουςικό ςχολείο του Λλίου και είναι από τθ Νζα Πζραμο ι του Ηωγράφου (αποςτάςεισ άνω των 20 
χλμ) δεν ζχουν δικαίωμα να πάνε ςτο παραπάνω μουςικό ςχολείο. 
δ/ και ζχει μειωκεί θ ΚΑΠ κατά 25-30% (και ο μακθματικόσ τφποσ αποηθμίωςθσ) π.χ. Αττικι (θ 
μείωςθ είναι κατά 5 εκ., κακϊσ από 17εκ. για το ςχολικό ζτοσ 2013-14ςτα 12,9εκ. για το ςχολικό 
ζτοσ 2014-15). ε αρκετζσ περιπτϊςεισ θ μείωςθ φτάνει ςτο 30% π.χ. περιφζρεια ΠΕΛΟΠΟΝΙΟΤ.  
2. Διευρφνεται το κακεςτϊσ των ΕΔΜ (ειδικό δελτίο μακθτι) για τθν μεταφορά των μακθτϊν με 
αςτικζσ και υπεραςτικζσ ςυγκοινωνίεσ.  
3. τθν ΚΤΑ 24001/2013 μειϊνεται θ επιδότθςθ των Περιφερειϊν αν χρθςιμοποιιςουν ίδια μζςα 
από 80% (ΚΤΑ 35415/2011) του κόςτουσ μεταφοράσ ςτο 65%. Οι περιφζρειεσ δεν επιλζγουν 
ςυνειδθτά τθν εξαςφάλιςθ ιδίων μζςων παρότι οικονομικά κα αποςβεςτεί θ δαπάνθ τουσ) 
4. κα αυξθκεί θ δυνατότθτα παραμονι των μακθτϊν ζωσ και 90ϋςτον χϊρο του ςχολείου ζωσ 
ζρκει το δρομολόγιο (ΠΟΤΛΜΑΝ) (άρθρο 2 Παρ.4 “ζσμπληρωμαηική ανάγκη ανηιμεηώπιζης ηης 

μεηαθοράς ηοσς εθόζον σποτρεώνονηαι να περιμένοσν περιζζόηερο ηων 90 λεπηών ως ηο επόμενο 

δρομολόγιο”). Π.χ. ιδθ 1ο-5ο Δθμοτικό χολείο Αρτζμιδοσ κόπθκαν τα 3 δρομολόγια (12.30-13.30-
14.00) που γίνονταν ανά μία ϊρα και πραγματοποιείται από πζρυςι (εφαρμόηοντασ τθ νζα ΚΤΑ) 1 
δρομολόγιο για 100 παιδιά! Επίςθσ οι μακθτζσ τθσ Α και Β τάξθσ που τελειϊνουν ςτισ 12.30 
παραμζνουν ςτο ςχολείο  1 επιπλζον ϊρα μζχρι να επιςτρζψουν ςπίτι τουσ. Οι μακθτζσ τθσ Ε και 
Σ  τάξθσ που δφο φορζσ τθν εβδομάδα ζχουν 7ωρο και ςχολάνε ςτισ 14.00 μάλλον … κα βρουν 
μόνοι τουσ λφςθ! 
5 . Παραλείπεται … θ υποχρζωςθ μεταφοράσ των μακθτϊν α’ βάκμιασ εκπαίδευςθσ να γίνεται 
και παρουςία ςυνοδοφ (ΚΤΑ35415/7.2011 το προζβλεπε ςτο άρκρο1, παρ.2). 
 

ΑΝΑΛΓΗΣΟΙ ΠΟΛΙΣΙΚΑΝΣΗΔΕ ΚΑΙ ΤΠΟΝΟΜΕΤΣΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΓΑΘΟΤ ΣΗ 
ΠΑΙΔΕΙΑ 

Κάκε χρόνο με τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ το ηιτθμα τθσ μεταφοράσ των μακθτϊν από και 
προσ το ςχολείο παρουςιάηεται όλο και πιο οξυμζνο. Ιδίωσ μετά τον Καλλικράτθ αλλά και τθν 
εφαρμογι του αυτόνομου αποκεντρωμζνου ςχολείου τθσ αγοράσ γίνεται ςυςτθματικι 
προςπάκεια να μεταφερκεί θ ευκφνθ, άρα και το κόςτοσ τθσ μεταφοράσ ςτουσ γονείσ. 

Φζτοσ, κα επιδεινωκεί αυτό που ιδθ ςυμβαίνει φτάνοντασ τθν μεταφορά ςε οριακά ςθμεία: 
χιλιάδεσ μακθτζσ που οι αποςτάςεισ από το ςπίτι τουσ είναι κάτω των 1,2 χλμ (για δθμοτικά) 2,5 
χλμ (για γυμνάςια) ι 4 χλμ (για Λφκεια), είναι υποχρεωμζνοι αν δεν πάνε με τα πόδια, να 
πλθρϊνουν μιςό ειςιτιριο. π.χ. Κφκθρα δεν υπάρχει ΚΣΕΛ ι άλλοσ δθμόςιοσ ςυγκοινωνιακόσ 
φορζασ. Χιλιάδεσ μακθτζσ φορτωμζνοι με υπζρβαρεσ τςάντεσ αλλά και άλλα όργανα – εργαλεία 
του ςχολείου τουσ, πθγαίνουν με Λεωφορεία των ΚΣΕΛ ι των αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν. Χιλιάδεσ 
νιπια και μικροί μακθτζσ αναμζνουν ζωσ και 1 ϊρα μζςα ςτο ςχολείο! Ενϊ, θ τροχαία 
καταγράφει πολλά περιςτατικά τροχαίων ατυχθμάτων που εμπλζκουν ανιλικουσ μακθτζσ τθν 
ϊρα μετακίνθςισ τουσ από και προσ το ςχολείο με ακατάλλθλα μζςα. 

Σθν ίδια ςτιγμι όμωσ, οι ανάγκεσ μεταφοράσ αυξάνουν λόγω τθσ μείωςθσ των αςτικϊν 
δρομολογίων, τθσ αφξθςθσ των μακθτϊν προσ τα ΕΠΑΛ, των ςυγχωνεφςεων, τθσ φπαρξθσ 
διαφόρων τφπων δθμοτικϊν ςχολείων π.χ. ολοιμερο, κλαςικό, ΕΑΕΠ, αλλά και τθσ εςωτερικισ 
μετανάςτευςθ προσ τθν επαρχεία. Κυρίωσ όμωσ λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ που ζχει καταςτιςει 
απαγορευτικό αυτό το κόςτοσ για τθ λαϊκι οικογζνεια. Ιδθ, ηοφμε καταςτάςεισ βίαιου διωξίματοσ 
των νεαρϊν μακθτϊν παραβατϊν από τουσ ελεγκτζσ των αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν.    
 



Και όλα αυτά μετά από δζκα νόμουσ, πζντε εγκυκλίουσ του Τπ. Εςωτερικϊν τα τελευταία δφο 
χρόνια και φςτερα από δφο ΚΤΑ. Μετά από δεκάδεσ κινθτοποιιςεισ μζςα ςε ζνα μόνο χρόνο από 
γονείσ – μακθτζσ για το κζμα αυτό … 
ΠΩ ΑΠΑΝΣΗΕ Η ΚΤΒΕΡΝΗΗ; 
Προεκλογικά ταξίματα … 
Ο δε νζοσ Τπουργόσ Εςωτερικϊν κοσ Αργφρθσ Ντινόπουλοσ, και ενϊ ζχει δεχτεί τθν επίςκεψθ του 
Δ.. τθσ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Γονζων Μακθτϊν Μουςικϊν και Καλλιτεχνικϊν ςχολείων και μοίραηε 
αφειδϊσ υποςχζςεισ εξζδωςε εντολι προσ τισ περιφζρειεσ ςτισ 18.6.2014 που ανζφερε 
τελειώνεται με τουσ νζουσ διαγωνιςμοφσ. Ενώ ιξερε (ο ίδιοσ και τα ςτελζχη του Υπουργείο) ότι το 
γονεϊκό κίνθμα ηθτοφςε τθν απόςυρςι τθσ ΚΥΑ (24001) και τθν κακιζρωςθ αποκλειςτικά 
δθμόςιασ, δωρεάν και αςφαλοφσ μεταφοράσ! 
ΑΠΟ ΚΟΝΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΤΝ ΟΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΜΑΚΡΤ ΧΕΡΙ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ! 
 

 Δεν μασ επιτρζπεται κανζνασ εφθςυχαςμόσ τουσ Καλοκαιρινοφσ μινεσ. Καλοφμε όλεσ τισ 
Ομοςπονδίεσ να καταγράψουν το πρόβλθμα όπωσ αυτό περιγράφεται ςτθν κάκε περιοχι και 
να ενθμερϊςουν τουσ γονείσ μζςα ςτο διάςτθμα αυτό προετοιμάηοντασ κινθτοποιιςεισ μαηικζσ 
πριν ξεκινιςει το νζο ςχολικό ζτοσ. 

 

Για μασ τουσ γονείσ νόμοσ είναι το δικαίωμα των παιδιϊν μασ ςτθ μόρφωςθ και τθ ηωι. 
Δεν κα επιτρζψουμε ςε κανζναν να ςτεριςει αυτό το δικαίωμα από τα παιδιά μασ.  

Απαιτοφμε από τθν Κυβζρνθςθ και τισ Περιφζρειεσ: 
1. Δθμιουργία  ενιαίου κρατικοφ φορζα για  Αποκλειςτικά Δθμόςιο, Δωρεάν και αςφαλζσ 

ςφςτθμα μεταφοράσ των μακθτϊν ςτα ςχολεία τουσ, με κατάλλθλα διαμορφωμζνα μζςα 

μετακίνθςθσ, με μόνιμουσ εξειδικευμζνουσ οδθγοφσ και ςυνοδοφσ και απ’ ευκείασ κρατικι 

χρθματοδότθςθ. 

2. Να μθν εφαρμοςτοφν τα χιλιομετρικά όρια τθσ νζασ ΚΤΑ τα όποια καταργοφν ουςιαςτικά και 

ςτθν πράξθ το δικαίωμα των μακθτϊν να μεταφζρονται δωρεάν και με αςφάλεια ςτα ςχολεία 

τουσ. Να καλυφτοφν όλα τα δρομολόγια που ιδθ υπάρχουν χωρίσ καμία κατάργθςθ. Επιπλζον να 

καλυφκεί θ ανάγκθ για μεταφορά μακθτϊν όπου προκφπτουν νζα δρομολόγια. Κατάργθςθ όλων 

των Κ.Τ.Α. 

3. Θ μεταφορά του μακθτι είναι υποχρζωςθ του Κράτουσ και όχι των γονιϊν.  Όχι ςτθν 

αποκζντρωςθ και τθ μεταφορά κεντρικϊν αρμοδιοτιτων του κράτουσ ςτισ τοπικζσ διοικιςεισ.  

4. Όχι ςτισ νζεσ ςυγχωνεφςεισ - καταργιςεισ των ςχολείων, όχι ςτθ ςυρρίκνωςθ των μουςικϊν και 

καλλιτεχνικϊν ςχολείων. Άμεςα μζτρα για τθν ςχολικι διαρροι. 

5. Δωρεάν μετακίνθςθ των μακθτϊν με τα ΜΜΜ. 

6. Οι περιφζρειεσ να αξιοποιιςουν όλουσ τουσ πόρουσ που μποροφν να διατεκοφν (από τουσ 
υπάρχοντεσ ΚΑΠ, προγράμματα ΕΠΑ, ζκτακτθ κρατικι χρθματοδότθςθ) για να αποκτιςουν ίδια 
μζςα για τθν αςφαλι μεταφορά όλων των μακθτϊν. Να προβοφν ςε διαπιςτϊςεισ πράξεισ για να 
μπουν τα απαραίτθτα δρομολόγια χωρίσ καμία κακυςτζρθςθ.  

7. Οφτε ζνα ευρϊ από τθν τςζπθ των γονιϊν, θ δθμόςια αςφαλι δωρεάν μεταφορά των 
μακθτϊν είναι κοινωνικό δικαίωμα και δεν χωράει ςτθ λογικι τθσ ανταποδοτικότθτα. 


