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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στη  συνάντηση  που  πραγματοποιήθηκε  την   Τετάρτη  19  Σεπτεμβρίου  στο 

Υπουργείο  Εσωτερικών  με  θέμα  «μεταφορά  μαθητών  στη  Λέσβο  και  Λήμνο» 

παραβρέθηκαν,  εκ  μέρους  του  Υπουργείου  ο  Αναπληρωτής  Υπουργός  κ.  Χαράλαμπος 

Αθανασίου,  υπηρεσιακοί  παράγοντες  του  Υπουργείου  αρμόδιοι  για  τις  μεταφορές  των 

μαθητών,  εκ  μέρους  της  Περιφέρειας  Β.  Αιγαίου ο  Περιφερειάρχης  Νάσος  Γιακαλής,  ο 

Αντιπεριφερειάρχης  Ηρακλής  Βερβέρης,  ο  Εντεταλμένος  Περιφερειακός  Σύμβουλος 

Σάββας Βαρελτζής και ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Κωνσταντίνος  Γανιάρης καθώς και οι 

πρόεδροι  του ΚΤΕΛ και των ΤΑΞΙ Λέσβου.     

Τα συμπεράσματα από την συνάντηση συνοψίζονται ως εξής :

1. Εντός  της  ημέρας  θα  κατατεθεί  για  ψήφιση  Νομοθετική  Πράξη 

ώστε οι παλιές οφειλές προς τα  ΚΤΕΛ και τα ΤΑΞΙ Λέσβου και Λήμνου, να ξοφληθούν 

άμεσα   εντός των προσεχών ημερών. 

2. Ειδικότερα για τη Λήμνο:

     α) Η γραπτή πρόταση του ΚΤΕΛ Λήμνου προς το Δήμο Λήμνου, είναι η μόνη ορατή  

λύση στη μεταφορά των μαθητών, αφού οι κακές συμβάσεις της παλιάς Νομαρχίας Λέσβου, 

κάνουν ασύμφορες νέες συμφωνίες με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στα πλαίσια της 

τελευταίας εγκυκλίου. Ο Δήμος Λήμνου, όπως τονίστηκε από τους αρμόδιους φορείς του 

Υπουργείου, κακώς κήρυξε άγονο το διαγωνισμό «μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 

2012-2013», αφού δεν έγινε πρόσκληση στους μεταφορείς για δεύτερη και τρίτη φορά, όπως 

προβλέπεται από την Νομοθεσία. Άλλωστε επί της ουσίας δεν έχει ουδεμία σημασία ποιος 

έχει  την  αρμοδιότητα  της  μεταφοράς,  αλλά  να  γίνει  η   μεταφορά  των  μαθητών  το 

συντομότερο δυνατόν στα σχολεία τους. 

     β) Για τα ΤΑΞΙ Λήμνου, τα οποία δεν σύναψαν καμία συμφωνία με το Δήμο Λήμνου, 

και όπου υπήρχαν διαφορετικές συμφωνίες ανά γραμμή, είναι  προσιτή μια συμφωνία με 

την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και σύμφωνα με τις οδηγίες της τρέχουσας Κ.Υ.Α. 

  

                                                                           Από την Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου  

Μύρινα,  20 Σεπτεμβρίου   2012
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