
Την προηγούμενη σχολική χρονιά γονείς και μαθητές του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου – Λυκείου
Περιστερίου βρεθήκαμε αιφνιδιαστικά αντιμέτωποι με μια Υπουργική Απόφαση που έθετε εμπόδια
πρόσβασης των παιδιών μας στο σχολείο. Η με αριθμό  53883/4-10-18 ΚΥΑ ορίζει ότι για να δικαιού-
ται ένας μαθητής του Καλλιτεχνικού δωρεάν μεταφορά θα πρέπει να διαμένει σε απόσταση από
το σχολείο 3 χλμ. αν είναι μαθητής Γυμνασίου ή 5 χλμ. αν είναι μαθητής Λυκείου!!!!  Απόσταση που
πρέπει να διανύει πεζή φορτωμένος κουβαλώντας τα γνωστά σε όλους σχολικά βάρη και τον επι-
πλέον εξοπλισμό που χρειάζεται για τα καλλιτεχνικά του μαθήματα. Η μετακίνηση αυτή επιβαρύνει
την υγεία των παιδιών μας και θέτει τη ζωή τους σε τεράστιο κίνδυνο, καθώς πρέπει να διανύσουν
πεζή επικίνδυνες οδικές αρτηρίες (Κηφισός, Λ. Θηβών, Βιομηχανική Ζώνη Περιστερίου, διέλευση
από αφύλακτες διαβάσεις τρένων κ.α). 

Οι γονείς του Καλλιτεχνικού Περιστερίου μαζί με τους γονείς όλων των Μουσικών και Καλλιτε-
χνικών Σχολείων της Αττικής συντονίσαμε τη δράση, διοργανώσαμε πλήθος κινητοποιήσεων και
παρεμβάσεων  και πετύχαμε την αναστολή εφαρμογής της εν λόγω απόφασης για το σχολικό έτος
2018-2019 αλλά όχι την κατάργησή της.

Δυστυχώς, παρά τη διαβεβαίωση του απερχόμενου Υπουργού κ. Χαρίτση - διαβεβαίωση που δό-
θηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο στη Βουλή των Ελλήνων μετά από επερωτήσεις των κοινοβου-
λευτικών ομάδων - ότι θα πράξει τα δέοντα προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η μεταφορά
των μαθητών των Καλλιτεχνικών Σχολείων και για την σχολική χρονιά 2019-2020, και παρά τις δη-
λώσεις του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Πατούλη ότι: «θα εξαλειφθεί και το τελευταίο πρόβλημα που
μπορεί να υπάρχει στη μεταφορά των μαθητών. Η ασφάλεια και η απρόσκοπτη μετακίνηση των
μαθητών αποτελούν ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για την Περιφέρεια», τίποτε δεν έχει γίνει
ακόμη. Είμαστε και πάλι αντιμέτωποι με τους χιλιομετρικούς περιορισμούς, με αποτέλεσμα το 1/3
των μαθητών του σχολείου μας να εξαιρούνται από την δωρεάν μετακίνηση και να αντιμετωπίζουν
καθημερινά πλείστους κινδύνους προκειμένου να πράξουν το αυτονόητο: να πάνε με ασφάλεια
στο σχολείο.

Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς, πριν θρηνήσουμε θύματα, να λύσουν άμεσα το ζήτημα
και να ενταχθούν ΟΛΑ τα παιδιά στα λεωφορεία χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. 

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ 
ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.

Η ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ.

Περιστέρι,  2/10/2019

 
   

                                                           
                                            

Στο ίδιο έργο θεατές...

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

• https://artschoolparents.blogspot.com

• email: artschoolparents@gmail.com

• Facebook: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ


