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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον κο. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 

 

 

Θέμα: «Σημαντικότατο πρόβλημα μετακίνησης των μαθητών και 

μαθητριών του ΕΠΑΛ Λαυρίου» 

 

 

Αξιότιμε κε. Υπουργέ, 

 

 

 Όπως ενημερωνόμαστε από τον διαδικτυακό ιστότοπο 

http://www.notioanatolika.gr/, οι μαθητές του ΕΠΑΛ Λαυρίου, βιώνουν 

πρωτόγνωρες δυσκολίες από την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021, 

αναφορικά με την πρόσβασή τους, στο σχολείο που φοιτούν. 

 

Παρά της επανειλημμένες προσπάθειες τόσο της Διεύθυνσης του ΕΠΑΛ 

όσο και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, οι συγκεκριμένοι μαθητές, οι 

οποίοι προέρχονται από τις περιοχές του Μαρκοπούλου, του Πόρτο Ράφτη, των 

Καλυβίων, του Κουβαρά και αρκετών οικισμών της Κερατέας και άλλων 

περιοχών (Πλάκα, Πόρτο Εννιά, Σάκα, Σπηλαζέζα, Χαμολιά, Χάρβαλο Βγέθι, 

Δασκαλειό), βιώνουν ακόμη και έμμεσο αποκλεισμό από τα μαθήματά τους, 

αφού κανείς από τους εμπλεκόμενους φορείς, δεν έχει δώσει λύση ώστε να 

μετακινούνται απρόσκοπτα, προς και από, το σχολείο τους. Το αποτέλεσμα είναι 

να επιστρατεύονται σε καθημερινή βάση γονείς και συγγενείς, για να τους 

μεταφέρουν στο Λαύριο. 

 

Οι μαθητές, αν δεν έχουν οικογενειακό μεταφορικό μέσο, πρέπει να 

φτάνουν στο σχολείο τους στις 7.30 το πρωί (αφού βέβαια έχουν ξυπνήσει από 

τις 5 για να πάρουν το λεωφορείο που ξεκινά στις 6.45 από το Μαρκόπουλο) και 

να περιμένουν μέχρι τις 8.10 (40 ολόκληρα λεπτά πολλές φορές υπό αντίξοες 

καιρικές συνθήκες) οπότε και αρχίζει το μάθημά τους. Παρόμοια δοκιμασία 

όμως τους περιμένει και μετά το σχόλασμα, το οποίο είναι γύρω στις 2.10 το 

μεσημέρι, αφού το λεωφορείο προς τα σπίτια τους, ξεκινά από Λαύριο στις 4 το 
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απόγευμα και εάν δεν μετακινηθούν και πάλι με γονείς και συγγενείς, χάνουν 

πολύτιμο χρόνο από τη μελέτη και τις υπόλοιπες δραστηριότητές τους. 

 

 

Κύριε Υπουργέ, η αδιαφορία των εμπλεκόμενων φορέων είναι 

εξοργιστική, αφού δείχνουν να μην λαμβάνουν υπόψη τους, ακόμη και τις 

συμβατικές υποχρεώσεις τους στο όλο θέμα και βέβαια παιδιά 15, 16 και 17 

ετών, βιώνουν απίστευτες δοκιμασίες για το θεωρητικά τουλάχιστον, δικαίωμά 

τους στη μόρφωση. Και βέβαια δεν αποτελεί δικαιολογία, αυτή που προβάλλει 

η ΚΤΕΛ Αττικής ΑΕ για μείωση των δρομολογίων λόγω της πανδημίας, αφού 

δεν είναι δυνατόν να γίνονται τέτοιου είδους «εκπτώσεις», σε παιδιά που 

πασχίζουν να αποκτήσουν μορφωτικά και ηθικά εφόδια για το μέλλον τους. 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,  

 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 Πώς προτίθεστε να επιλύσετε το μείζονος σημασίας πρόβλημα, 

αναφορικά με τη μεταφορά των μαθητών και μαθητριών του ΕΠΑΛ 

Λαυρίου; 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο στην ίδρυση λεωφορειακής γραμμής, που 

θα ταυτίζεται η λειτουργία της, με την ώρα έναρξης και λήξης του 

σχολικού ωραρίου του ΕΠΑΛ Λαυρίου, ώστε να μεταφέρονται οι 

μαθητές και οι μαθήτριες, με ασφάλεια και συνέπεια στα σπίτια τους; 

 

 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

Μαρία Απατζίδη, 

    

   Βουλευτής Ανατολικής Αττικής  

 

ΜέΡΑ25 
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