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   ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
 

Η Ανώτατθ Συνομοςπονδία Γονζων Μακθτών Ελλάδασ (ΑΣΓΜΕ) απαιτεί να 
αποςυρκεί άμεςα το άρκρο 40 ςτο ςχζδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείασ «Συνζργειεσ 
Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Γεωπονικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, 
Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ με τα Τ.Ε.Ι. Θεςςαλίασ και Στερεάσ Ελλάδασ, Παλλθμνιακό Ταμείο   
και άλλεσ διατάξεισ» που επιφζρει επικίνδυνεσ αλλαγζσ ςτθ λειτουργία και τον χαρακτιρα 
των Μουςικϊν και Καλλιτεχνικϊν Σχολείων. 

 
Σχεδόν  τρεισ μινεσ από τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ και θ κακθμερινότθτα είναι 

αδίςτακτθ, μασ φζρνει ςυνεχϊσ ςτθν επιφάνεια τα οξυμζνα προβλιματα των ςχολείων και 
τθσ εκπαίδευςθσ και όλα δείχνουν ότι θ «κανονικότθτα» για τθν οποία πανθγυρίηει θ 
κυβζρνθςθ, είναι απροκάλυπτο ψζμα.  

 
 Τα ςυνολικότερα προβλιματα τθσ εκπαίδευςθσ (υποχρθματοδότθςθ, κενά 

εκπαιδευτικϊν, ελλείψεισ ςε βοθκθτικό προςωπικό, ελλείψεισ ςε εποπτικά μζςα και 
εργαςτθριακό εξοπλιςμό, κτιριακά προβλιματα, μεταφορά μακθτϊν κ.α) ςυνυπάρχουν μαηί 
με τα ειδικά προβλιματα (πλθρωμι μουςικϊν βιβλίων από τουσ γονείσ, ζλλειψθ μουςικϊν 
οργάνων για ατομικι διδαςκαλία, μθ απόκτθςθ αναγνωριςμζνου πτυχίου ςτα αντικείμενα 
τθσ μουςικισ κ.α) ςτα Μουςικά και Καλλιτεχνικά ςχολεία. 

 
Και ενϊ ςφςςωμθ θ ςχολικι κοινότθτα (εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ) των 

Μουςικϊν και Καλλιτεχνικϊν Σχολείων αντιτίκεται και εναντιϊνεται ςτισ ςυγκεκριμζνεσ 
ρυκμίςεισ και το άρκρο 40 που προωκείται,  το Υπουργείο Παιδείασ εξζδωςε ανακοίνωςθ 
που είναι προκλθτικι και ουςιαςτικά εμπαίηει ξεδιάντροπα τθν ςχολικι κοινότθτα και 
προςπακεί να τθν αποπροςανατολίςει. 

 
Καταγγζλλουμε τθν πάγια τακτικι τθσ κυβζρνθςθσ και του Υπουργείου Παιδείασ, 

κάκε φορά που ςχεδιάηει και φζρνει προσ ψιφιςθ ζνα αντιεκπαιδευτικό ςχζδιο νόμου να 
κατθγορεί όςουσ αντιςτζκονται, είτε είναι εκπαιδευτικοί, είτε είναι μακθτζσ, είτε είναι 
γονείσ ότι το κάνουν διότι ζχουν κακι πλθροφόρθςθ ι υποκινοφνται από κάποιουσ και 
προςπακοφν να υπονομεφςουν δικεν τισ αλλαγζσ που είναι προσ το καλό των παιδιϊν μασ.        

  
Χρειάηεται να απαντιςουμε ςτισ προκλιςεισ αυτζσ με τθν μαηικι, μαχθτικι και 

αγωνιςτικι ςυμμετοχι όλθσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςτισ κινθτοποιιςεισ που κα 
οργανωκοφν προτάςςοντασ τισ ςφγχρονεσ μορφωτικζσ ανάγκεσ των παιδιϊν μασ. Από τθν 
μαηικι ςυμμετοχι κα κρικεί αν καταφζρουν τελικά να περάςουν τισ αρνθτικζσ αλλαγζσ που 
είναι κακοριςτικζσ για το μζλλον των Μουςικϊν και Καλλιτεχνικϊν Σχολείων  



Συνταςςόμαςτε με τα αιτιματα τθσ  Πανελλινιασ Ένωςθσ Γονζων Μουςικών και 
Καλλιτεχνικών Σχολείων και απαιτοφμε :  

 

 Άμεςθ απόςυρςθ του άρκρου 40, παρ. 5γ του Σχεδίου Νόμου του ΥΠ.Π.Ε.Θ 

«Συνζργειεσ ΕΚΠΑ, Γεωπονικοφ Παν. Ακθνϊν, Παν. Θεςςαλίασ με τα Τ.Ε.Ι Θεςςαλίασ 

και Στ. Ελλάδασ, Παλλθμνιακό Ταμείο και άλλεσ διατάξεισ». Καμία τροποποίθςθ και 

καμία προςκικθ ςτο άρκρο αυτό δε δίνει λφςεισ ςτα προβλιματα τθσ μουςικισ και 

καλλιτεχνικισ εκπαίδευςθσ. 

 Ενεργοποίθςθ του νόμου και διενζργεια εξετάςεων για τθν απόκτθςθ 

αναγνωριςμζνων πτυχίων ςτθν Ευρωπαϊκι Μουςικι (Ειδικό Αρμονίασ), τθ Βυηαντινι 

Μουςικι και τα Παραδοςιακά Όργανα ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ δωρεάν 

δθμόςιασ εκπαίδευςθσ. 

 Πιςτοποιθμζνθ κατάταξθ των αποφοίτων ςτα πρακτικά και κεωρθτικά μουςικά και 

καλλιτεχνικά αντικείμενα ςπουδϊν. 

 Διοριςμοφσ κακθγθτϊν μουςικισ και γενικισ παιδείασ με οργανικζσ κζςεισ ςτα 

ςχολεία μασ.  

 Άμεςθ κάλυψθ των κενϊν ςε μουςικά μακιματα και μακιματα γενικισ παιδείασ. 

 Η διδαςκαλία όλων των μουςικϊν οργάνων να είναι ατομικι. 

 Να ορίηονται με ςαφινεια ςτο αναλυτικό πρόγραμμα ωσ υποχρεωτικά τα μουςικά 

μακιματα και τα μακιματα αιςκθτικισ παιδείασ 

 Εκπόνθςθ διδακτικϊν μουςικϊν εγχειριδίων και δωρεάν διανομι τουσ ςε όλουσ 

τουσ μακθτζσ. 

 Δθμιουργία Διεφκυνςθσ Μουςικϊν & Καλλιτεχνικϊν Σπουδϊν ςτο Υπουργείο 

Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων. 

 Άμεςθ κάλυψθ των αναγκϊν ςε κτιριακζσ υποδομζσ, εξοπλιςμό (μουςικά όργανα, 

εποπτικά μζςα, εργαςτθριακόσ εξοπλιςμόσ) και προςωπικό (νοςθλευτζσ, 

γραμματειακι υποςτιριξθ, κακαρίςτριεσ, φφλακεσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ). 

 Δωρεάν μεταφορζσ για όλουσ τουσ μακθτζσ χωρίσ χιλιομετρικοφσ περιοριςμοφσ. 

      
Ωσ Ανώτατθ Συνομοςπονδία Γονζων Μακθτών Ελλάδασ (ΑΣΓΜΕ) ςυμμετείχαμε 

ςτθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ Πανελλινιασ Ένωςθσ Γονζων Μουςικών και Καλλιτεχνικών 
Σχολείων, ςτθρίηουμε με όλεσ μασ τισ δυνάμεισ τισ αποφάςεισ και κινθτοποιιςεισ τθσ και 
δθλώνουμε αρωγοί και ςυμπαραςτάτεσ ς’ αυτι τθν προςπάκεια με κάλεςμα αγωνιςτικό 
ςε όλεσ τισ Ομοςπονδίεσ, Ενώςεισ και Συλλόγουσ Γονζων για να δοκεί ζνα θχθρό μινυμα 
ςτθν κυβζρνθςθ και το Υπουργείο Παιδείασ ότι δεν διαπραγματευόμαςτε το μζλλον των 
παιδιών μασ. 

 
        28 Νοεμβρίου 2018  


