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Αζήλα, 23/10/2014 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

40 μέπερ χωπίρ μεηαθοπά και η πεπιθέπεια δεν ξέπει ηι πάει ζηπαβά…!  
 

Δελ έρεη ηειεησκό ε ηαιαηπσξία ησλ καζεηώλ θαη ην άδεηαζκα ηεο ηζέπεο ησλ γνληώλ. 
Φζεο, 22/10/2014, κεηά από 2κελε απαίηεζε ηεο Οκνζπνλδίαο Γνλέσλ Αηηηθήο, ησλ 
Μνπζηθώλ Σρνιείσλ Αηηηθήο θαη ηνπ Εληαίνπ ζπιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ΑΜΕΑ 
Αηηηθήο θαη Νήζσλ, έγηλε ηειηθά ζπλάληεζε κε ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θ. 
Καξακάλν, γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηώλ θαη ην ζρέδην ζίηηζήο ηνπο. 
Παξ’ όιν πνπ είρακε ελεκεξώζεη εγγξάθσο γηα ηα ζέκαηα ηεο ζπλάληεζεο (κεηαθνξά θαη 
ζίηηζε), δελ πήξακε ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο θαη δεζκεύζεηο. 

Δελ μέξσ … ςάμηε εζείο ηνπο πνπικαηδήδεο! 

Ο θ. Αληηπεξηθεξεηάξρεο δήισζε αλέηνηκνο λα απαληήζεη ζην πόζα δξνκνιόγηα έρνπλ 
μεθηλήζεη – πόζα βξίζθνληαη ζε εθθξεκόηεηα θαη πόηε ζα μεθηλήζνπλ – πνηεο πεξηνρέο 
αθνξνύλ – πόζνη καζεηέο κεηαθέξνληαη απηή ηε ζηηγκή – πόζνη καζεηέο δελ κεηαθέξνληαη- 
πόηε ζα νξηζηεί ε ζπδήηεζε ζην Πεξηθεξεηαθό Σπκβνύιην γηα ηνλ Εληαίν Κξαηηθό Φνξέα 
Μεηαθνξάο ησλ καζεηώλ.   

Μαο έδσζε γεληθέο απαληήζεηο: 
 Έρνπκε δξνκνιόγηα δύν γεληώλ: 
α)Απηά ηνπ θαινθαηξηνύ κε βάζε ηελ ΚΥΑ 24001, ηα νπνία ηζρύνπλ σο 28/2/2015. 
β)Απηά κεηά ηελ άξζε ησλ ρηιηνκεηξηθώλ νξίσλ ηεο ΚΥΑ 24001. 
Σηελ α πεξίπησζε ππάξρνπλ πεξίπνπ 650 δξνκνιόγηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 45 είλαη αδηάζεηα, 
ηα 50 έρνπλ ειιείςεηο θαη εθθξεκόηεηεο θαη από ηα ππόινηπα 550 πεξίπνπ, θάπνηα έρνπλ 
μεθηλήζεη θαη θάπνηα ζα μεθηλήζνπλ. 
Σηελ εξώηεζε γιαηί δεν έσοςν ξεκινήζει οι μεηαθοπείρ ηο έπγο, καο πξνέηξεςε λα πνύκε 
ζηνπο Δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ, λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο κεηαθνξείο θαη καο 
έδσζε θαη ηηο ιίζηεο κε ηα νλόκαηα ησλ εηαηξηώλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηα δξνκνιόγηα. 
Σηε β πεξίπησζε είλαη ηα δξνκνιόγηα πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηηο ηξνπνινγίεο ηνπ 
Σεπηεκβξίνπ, θάπνηα απ’ απηά έρνπλ αλαηεζεί, θάπνηα δελ έρνπλ κπεη θαλ ζηε δηαδηθαζία 
ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Τν απόιπην ράνο! 
 Σρεηηθά κε ηηο αηηήζεηο απνδεκίσζεο ησλ γνληώλ, καο απάληεζε όηη ζα γίλνπλ κε 
ηελ επζύλε ησλ Δηεπζπληώλ ησλ ζρνιείσλ, όηαλ μεθηλήζνπλ ηα δξνκνιόγηα. 
 Σην αίηεκά καο λα ππνγξαθεί ζύκβαζε κεηαμύ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ ΟΑΣΑ, 
ώζηε λα δνζεί Εηδηθό Μαζεηηθό Δειηίν ζηνπο καζεηέο ησλ ΕΠΑΛ θαη ζηνπο καζεηέο ηεο 
δεπηεξνβάζκηαο, πνπ ππνρξεώλνληαη λα κεηαθηλνύληαη κε ηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο, καο 
πξνέηξεςε λα θάλνπκε γξαπηό ην αίηεκά καο πξνο ηελ Πεξηθέξεηα θαη λα πξνηείλνπκε 
πώο κπνξεί λα γίλεη…!; Δελ ππάξρεη επνκέλσο θακηά ζύκβαζε έζησ θαη σο ζθέςε 
απηή ηε ζηηγκή! 
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 Σρεηηθά κε ηε ζίηηζε ησλ καζεηώλ, ν θ. Αληηπεξηθεξεηάξρεο καο είπε όηη ππάξρεη 
θνλδύιη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο πεξηθέξεηαο, ύςνπο 1 εθαη.€, γηα ζίηηζε 
επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ δνκώλ αιιειεγγύεο 
θαη ηελ εθθιεζία, αιιά δελ καο δηεπθξίληζε ην πώο ζα γίλεη απηό θαη πνηνη ζα είλαη νη θνξείο.  
- Εκείο επηκείλακε όηη ζην πιαίζην ηνπ θνηλσληθνύ έξγνπ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη κε ηελ 
πνιηηηθή επζύλε πνπ έρεη απέλαληη ζ’ όζνπο αληηκεησπίδνπλ πξόβιεκα επηβίσζεο, πξέπεη 
λα δνζεί άκεζα έλα δεθαηηαλό γηα θάζε καζεηή, κε ηελ επζύλε ηεο Πεξηθέξεηαο, κε πνζά 
από ηα πξνγξάκκαηα ΕΣΠΑ ή ην απνζεκαηηθό πνπ έρεη, αιιά ρσξίο ηελ αλάκεημε ΜΚΟ – 
θηιάλζξσπσλ – εθθιεζίαο, αμηνπνηώληαο ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο ζηνπο δήκνπο θαη ηελ 
πεξηθέξεηα, αιιά θαη δεκηνπξγώληαο λέεο ππνδνκέο, κε πξνηεξαηόηεηα ηηο ηαιαηπσξεκέλεο 
πεξηνρέο. 
Ο θνο Αληηπεξηθεξεηάξρεο όκσο δελ θαιύθηεθε θαη δήηεζε λα ηνπ δώζνπκε ηερλνθξαηηθή 
πξόηαζε ζπγθεθξηκέλε!! 
 
Ελ θαηαθιείδη, ζε θάζε εξώηεκά καο ή θάζε καο αίηεκα, ν θνο Αληηπεξηθεξεηάξρε, 
αδπλαηνύζε λα ηνπνζεηεζεί ζπγθεθξηκέλα, θαη δεηνύζε λα θαηαξηίζνπκε εκείο πξόηαζε 
ηερλνθξαηηθή ιεο θαη νη γνλείο έρνπλ ηα λνκηθά ή ζεζκηθά εθείλα εξγαιεία γηα θάηη ηέηνην.  
 Τν ζέκα ζα ζπδεηεζεί θαη ζήκεξα ζην έθηαθην Δ.Σ. ηεο Οκνζπνλδίαο γηα λα δνύκε 
ηα επόκελα καο βήκαηα. 


