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ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟ ΣΟΝ ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ  

κο ΝΣΙΝΟΠΟΤΛΟ 

 

Κε Τπνπξγέ, 

Καη’ απαξέγθιηηε εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ 24001/2013, ν δηαγσληζκόο «Μεηαθορά μαθηηών 

Πρωηοβάθμιας και Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης ηης Περιθέρειας Αηηικής, για ηα ζτολικά έηη 

2014-2015 και 2015-2016», πνπ αλαθνίλσζε ε πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαηάξγεζε δεθάδεο δξνκνιόγηα εηδηθά 

από ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, από 916 δξνκνιόγηα πνπ πξνέβιεπε ν 

πξνεγνύκελνο δηαγσληζκόο γηα ηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ν λένο πξνβιέπεη κόλν 560. Πην δξακαηηθά είλαη 

ηα πξνβιήκαηα ζηε Β’βάζκηα εθπαίδεπζε, όπνπ από 391 δξνκνιόγηα, ν λένο δηαγσληζκόο πξνβιέπεη κόλν 

171 (πεξηθνπή ηεο ηάμεο ηνπ 60%!).  

Όπσο καο θαηαγγέιινπλ ελώζεηο γνλέσλ, εηδηθά από ηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή απηέο νη πεξηθνπέο 

γίλνληαη ελώ ζηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή δελ ππάξρνπλ γεληθά αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο. Οξηζκέλα παξαδείγκαηα 

από ηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή: 

Ο δήκνο Ραθήλαο –Πηθεξκίνπ ν νπνίνο εμππεξεηείηαη απνθιεηζηηθά από ην ΚΣΔΛ πνπ ελώλεη ην 

θέληξν ηεο Αζήλαο κε ην ιηκάλη θαη ην αεξνδξόκην κε ζπρλόηεηα δξνκνινγίσλ πεξίπνπ θάζε ώξα θαη 

θηλείηαη κόλν ζηνλ άμνλα Λ.Μαξαζώλνο –Λ.Φιέκηγθ -Λ.Υξ. κύξλεο αθήλνληαο αθάιππην όιν ηνλ 

ππόινηπν Γήκν.  

ηελ Αξηέκηδα, (πνπ έρεη αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο ζην βαζηθό νδηθό άμνλα), απηέο δελ θαιύπηνπλ ζε 

θακηά πεξίπησζε ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ. ην Γήκν δελ ππάξρνπλ αζθαιηνζηξσκέλνη δξόκνη, δελ 

ππάξρνπλ πεδνδξόκηα κε απνηέιεζκα νη καζεηέο λα αλαγθάδνληαη λα πεξπαηάλε πνιιά ρηιηόκεηξα θάζε 

κέξα γηα λα πάλε ζην ζρνιείν, κε ζνβαξό θίλδπλν λα ηνπο ρηππήζεη θάπνην όρεκα ή λα δερηνύλ επίζεζε 

από αδέζπνηα δώα. Απηά είλαη γεγνλόηα πνπ έρνπλ ζπκβεί θαη’ επαλάιεςε, αιιά θαίλεηαη όηη ε πνιηηεία 

δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηε ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα ησλ παηδηώλ καο. 

Η θπβέξλεζε πνπ εμέδσζε πέξζη ην θαινθαίξη ηελ απαξάδεθηε ΚΤΑ 24001/2013, ζεσξεί όηη ηα 

παηδηά καο κπνξνύλ λα πεξπαηάλε (θαη κάιηζηα ζηηο ζπλζήθεο πνπ παξαπάλσ πεξηγξάςακε) θάζε κέξα 10 

ρηιηόκεηξα γηα λα πάλε θαη λα έξζνπλ ζην ζρνιείν εάλ είλαη καζεηέο Λπθείνπ, 7 ρηιηόκεηξα αλ είλαη 

καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη 2400 κέηξα αλ είλαη καζεηέο ηεο Α’ Γεκνηηθνύ!!!! Η ίδηα ΚΤΑ πξνβιέπεη όηη νη 

καζεηέο ηεο Α’ Γεκνηηθνύ κπνξνύλ λα πεξηκέλνπλ ζην ζρνιείν 90 ιεπηά κεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ 

πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ ην ζρνιηθό ιεσθνξείν!!!! Άξαγε όζνη ςήθηζαλ θαη πινπνηνύλ ηηο παξαπάλσ 

απνθάζεηο, κε απηόλ ηνλ ηξόπν αληηκεησπίδνπλ θαη ηα δηθά ηνπο παηδηά; 

αλ γνλείο απαηηνύκε ζύγρξνλν, ΑΦΑΛΗ θαη επαξθή ηξόπν γηα λα κεηαθέξνληαη ΓΩΡΔΑΝ νη 

καζεηέο πξνο θαη από ην ζρνιείν.  

Απαηηνύκε: 



 ΑΜΕΑ να προκηρστηεί νέος διαγωνιζμός για ηη μεηαθορά ηων μαθηηών με βάζη ηα 

δρομολόγια ποσ σπήρταν μέτρι και πρόπερζι, επιπλέον να καλσθηεί η ανάγκη για μεηαθορά 

μαθηηών όποσ προκύπηοσν νέα δρομολόγια. 

 Να θαηαξγεζεί ε απαξάδερηε ΚΤΑ 24001/2013 πνπ ζηελ πξάμε θαηαξγεί ηηο κεηαθνξέο ησλ 

καζεηώλ, λα κεησζνύλ ηα ρηιηνκεηξηθά όξηα, πξνζαξκνδόκελα θαη ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο θάζε 

πεξηνρήο. 

 Γσξεάλ κεηαθίλεζε όισλ ησλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ κε ηα ΜΜΜ. 

 Σν γνλετθό θίλεκα εδώ θαη πνιιά ρξόληα έρεη πξνηείλεη ζαλ κόληκε ιύζε, απνδνηηθόηεξε 

νηθνλνκηθά θαη βέιηηζηε κε γλώκνλα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηώλ καο ηε δεκηνπξγία εληαίνπ 

θξαηηθνύ θνξέα γηα απνθιεηζηηθά δεκόζην δσξεάλ θαη αζθαιέο ζύζηεκα κεηαθνξάο ησλ καζεηώλ 

ζηα ζρνιεία ηνπο κε θαηάιιεια δηακνξθσκέλα κέζα κεηαθίλεζεο, κε κόληκνπο εμεηδηθεπκέλνπο 

νδεγνύο θαη ζπλνδεγνύο θαη απεπζείαο θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε. 

 

Αζήλα 25/7/2014 

 

Ο Πξόεδξνο 

Γ. ΓΙΟΪΛΗ 

 


