
 

 

 

     

 

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 τον Υπουργό Εσωτερικών 

 τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 

  

 

Θέμα:  Ανάγκη εξίσωσης του δικαιώματος μεταφοράς των μαθητών στα 

καλλιτεχνικά με τα μουσικά σχολεία  

 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Καλλιτεχνικού Σχολείου Κερατσινίου -

Δραπετσώνας με επιστολή του αναδεικνύει το ζήτημα της εξίσωσης του 

δικαιώματος μεταφοράς των μαθητών στα καλλιτεχνικά με τα μουσικά σχολεία.  

 

Όπως συγκεκριμένα αναφέρεται στην εν λόγω επιστολή:  

 

Σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία περί δωρεάν μετακίνησης μαθητών με 

δημόσια σύμβαση, που ισχύει για τα Μουσικά σχολεία (δηλ. χιλιομετρικό 

περιορισμό 1.500 μέτρων και άνω για μαθητές που δεν μεταφέρουν βαριά και 

ογκώδη μουσικά όργανα και κανένα χιλιομετρικό περιορισμό για τους 

υπόλοιπους), η δωρεάν μεταφορά των μαθητών των Καλλιτεχνικών σχολείων 

κατά παράβαση της ισονομίας στη χώρα μας, ισχύει υπό τον χιλιομετρικό 

περιορισμό των 3.000 μέτρων για τα γυμνάσια και των 5.000 μέτρων για τα 

λύκεια.  

 

Παρά το γεγονός ότι οι μαθητές των Καλλιτεχνικών σχολείων έχουν, όπως και 

των Μουσικών, 8ωρο πρόγραμμα διδασκαλίας καθημερινά, παρότι καθημερινά 

μεταφέρουν (εκτός από την τσάντα με τα βιβλία -τετράδια για τα μαθήματα 

γενικής εκπαίδευσης, που ζυγίζει περίπου 5 κιλά), ανάλογα με την κατεύθυνση 

σπουδών τους και τσάντες με κασετίνες χρωμάτων, πινέλα, βιβλία τέχνης, 
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καβαλέτα ή τελάρα ζωγραφικής, είδη ένδυσης & υπόδησης εκγύμνασης,  

πετσέτες, βιβλία σεναρίων ή βαλίτσα-φάκελο σχεδίων κτλ που έχουν όγκο και 

επιπλέον βάρος περίπου 3-5 κιλά, ωστόσο δεν τους αναγνωρίζεται από την 

πολιτεία το ίδιο δικαίωμα στην δωρεάν μετακίνηση που έχουν οι μαθητές των 

Μουσικών σχολείων. 

 

Κατόπιν των παραπάνω,  

 

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:  

 

1. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθενται να λάβουν ώστε να εφαρμοστεί άμεση και 

πλήρης εξίσωση του δικαιώματος δωρεάν μετακίνησης των μαθητών από τον 

τόπο διαμονής τους στο σχολείο τους και αντίστροφα; 

2. Ποια βήματα θα γίνουν ώστε να ικανοποιηθεί το πάγιο αίτημα της Πανελλήνιας 

Ένωσης Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών σχολείων για δωρεάν μεταφορά 

όλων των μαθητών των Καλλιτεχνικών & Μουσικών σχολείων χωρίς κανένα 

χιλιομετρικό περιορισμό;  

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

 Φωτεινή Μπακαδήμα 

 




