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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Η Ανώτατθ Συνομοςπονδία Γονζων Μακθτών Ελλάδασ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.)  και  θ Πανελλινια Ένωςθ 

Γονζων Μουςικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων  

Επιςθμαίνουν ότι: 

  Ο νόμοσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν για τθν «Προϊκθςθ τθσ ουςιαςτικισ ιςότθτασ των δφο 

φφλων…Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ ΥΠΕΣ» (άρκρο 101 με το οποίο καταργοφνται οι χιλιομετρικοί 

περιοριςμοί ςτθ μετακίνθςθ των μακθτϊν των καλλιτεχνικϊν και διαπολιτιςμικϊν ςχολείων) δεν 

αποτελεί λφςθ ςτο πρόβλθμα του ςυνόλου των ςχολείων. Η κυβζρνθςθ για άλλθ μία φορά επζλεξε 

κάτω από τθν πίεςθ των αγώνων γονιών, μακθτών και κακθγθτών να δϊςει επιμζρουσ και όχι 

ςυνολικζσ, μόνιμεσ και δίκαιεσ λφςεισ. Διατθρεί τον απαράδεκτο περιοριςμό για τα υπόλοιπα 

γυμνάςια και λφκεια (3.000 και 5.000 μζτρα αντίςτοιχα) αλλά και τον αντιδραςτικό όρο να 

«επιτρζπεται κατ’ εξαίρεςθ…θ υπζρβαςθ των χιλιομετρικϊν αποςτάςεων που τίκεται ςτθν εν λόγω 

κοινι υπουργικι απόφαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι το ςυνολικό κόςτοσ τθσ μεταφοράσ μακθτϊν τθσ 

οικείασ περιφερειακισ ενότθτασ, δεν υπερβαίνει το αντίςτοιχο τθσ περςινισ ςχολικισ χρονιάσ». 

Υπάρχουν μουςικά και καλλιτεχνικά ςχολεία τα οποία κα ζχουν επιπλζον τμιματα κατά το επόμενο 

ςχολικό ζτοσ και κατά ςυνζπεια αυξθμζνεσ ανάγκεσ ςε μεταφορζσ. Η προχπόκεςθ του νόμου 

ακυρϊνει τθ δυνατότθτα τθσ κατϋ εξαίρεςιν υπζρβαςισ του! Γνϊμονασ και πάλι το κόςτοσ και όχι οι 

ανάγκεσ και θ αςφάλεια των παιδιϊν μασ. 

  

Με όλθ τθ δφναμθ μασ  εμείσ  οι γονείσ φωνάηουμε : Φτάνει πια ! Όχι άλλα βάρθ ςε γονείσ 

και μακθτζσ. 

Αντί να  μασ ακοφτε και να λφνετε τα προβλιματα των ςχολείων μασ, ςυνεχϊσ δθμιουργείτε  

νζα. Αςχολθκείτε με τθν λφςθ όςων και εςείσ μασ ζχετε πει, ότι ζχουμε δίκαιο.  

Παντοφ ςε Υπουργεία, Περιφζρειεσ, Διμουσ, πάντα ακοφμε: Ζχετε δίκιο ! ωραία, αυτό το 

ξζρουμε, υλοποιιςτε λοιπόν τισ λφςεισ  που ςασ προτείνουμε. 
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 Οι περιοριςμοί που κα παραμείνουν για τα άλλα ςχολεία, είναι απαράδεκτοι. Μθν τςακίηετε 

τθν παιδεία, ο κόφτθσ ζχει ξεπεράςει τα όρια,  το καταλαβαίνουν όλοι. Κόφτε από αλλοφ… (Π.χ. 

Νατοϊκζσ δαπάνεσ κλπ) 

Το ότι ακόμα το Υπουργείο παιδείασ  δεν ζχει δϊςει αναβολι για τον νζο τρόπο ειςαγωγισ ςτα 

μουςικά τμιματα των Πανεπιςτιμιων μασ, κάνει τθν φανταςία και του πιο καλοπροαίρετου να 

οργιάηει. 

Φτάνει πια !!! 

Μθν τςακίηετε άλλο τθν παιδεία ! Μθν κάνετε τα παιδιά μασ πειραματόηωα ! 

 

Απαιτοφμε: 

 Κατάργθςθ τθσ νζασ ΚΥΑ. Κανζνασ χιλιομετρικόσ περιοριςμόσ ςτθ μετακίνθςθ των μακθτϊν. 

 Να μθν εφαρμοςτεί φζτοσ ο νζοσ τρόποσ ειςαγωγισ ςε τμιματα Μουςικϊν Σπουδϊν. 

Εγχειρίδια Μελζτθσ, με ςυγκεκριμζνθ φλθ για όλουσ τουσ υποψιφιουσ. Απόλυτα 

ειδικευμζνουσ εκπαιδευτικοφσ, ςε όλα τα εξεταηόμενα αντικείμενα ςτα 

ςχολεία. Η κυβζρνθςθ να πάρει άμεςα μζτρα ςτιριξθσ τθσ προετοιμαςίασ των μακθτϊν ςτα 

εξεταηόμενα αντικείμενα, αποκλειςτικά δωρεάν ςτο δθμόςιο ςχολείο, με άμεςθ πρόςλθψθ 

εκπαιδευτικϊν. 

 Τθν υλοποίθςθ των πάγιων αιτθμάτων μασ και τθν λφςθ των προβλθμάτων που χρονίηουν . 

 Μεταφορζσ και ςίτιςθ ςτθν ϊρα τουσ. 

 Κτίρια ςφγχρονα και αςφαλι, τα οποία να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν. 

 Βιβλία και υλθ για τα μουςικά και καλλιτεχνικά μακιματα, πτυχία και πιςτοποίθςθ ςπουδϊν.  
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