
 

 

 

Θέμα : Τροποποιήσεις που αφορούν τα Μουσικά Σχολεία οι οποίες περιλαμβάνονται 

στο Άρθρο 40 του Σχεδίου Νόμου ΥΠ.Π.Ε.Θ «Συνέργειες ΕΚΠΑ, Γεωπονικού Παν. 

Αθηνών, Παν. Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στ.Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο 

και άλλες διατάξεις» 

 

 

Παλλήνη, 20 Νοεμβρίου 2018 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πειραματικού 

Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου Παλλήνης, εκπροσωπώντας 1200 γονείς, στη 

σημερινή του συνεδρίαση με θέμα τις αλλαγές που φέρνει το άρθρο 40 του 

επικείμενου νομοσχεδίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Συνέργειες ΕΚΠΑ,...και άλλες διατάξεις» 

μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη του τα εξής: 

 

1. Το άρθρο 40 του νόμου που πρόκειται να κατατεθεί από το Υπουργείο 

Παιδείας αλλάζει τον Ιδρυτικό Νόμο 1824/88 (ΦΕΚ 296Α) στα πλαίσια του 

οποίου ιδρύθηκε και λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια το Μουσικό Παλλήνης αλλά 

και όλα τα Μουσικά Σχολεία στην Επικράτεια. 

 

2. Το συγκεκριμένο άρθρο 40 παρουσιάστηκε αυθαίρετα και εμβόλιμα στο 

παραπάνω σχέδιο νόμου, χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε διαβούλευση και 

χωρίς να γίνει κανενός είδους διάλογος με κανένα από τα ενδιαφερόμενα 

μέρη. 

 

3. Η υποβάθμιση των Μουσικών Σχολείων έχει ξεκινήσει ήδη με την κατάργηση 

της βάσης του «10» στα μουσικά μαθήματα και με την αλλαγή και διεύρυνση 

του τρόπου διενέργειας των μετεγγραφών με την Απόφ.58167/Δ2 (ΦΕΚ 

1371Β/2018) 

 

4. Τα διδακτικά κενά σε ώρες διδασκαλίας των μουσικών μαθημάτων είναι 

πολλά σε όλα τα σχολεία και το θεσμοθετημένο ατομικό μάθημα καταλήγει να 

πραγματοποιείται σε ομάδες 3-4 παιδιών, και τέλος ότι 

 

5. Τα Μουσικά Σχολεία έχουν αποδείξει με τη λειτουργία τους τα τελευταία 30 

χρόνια στα πλαίσια του υπάρχοντος ιδρυτικού νόμου ότι έχουν συμβάλλει τα 

μέγιστα τόσο στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής μουσικής παιδείας αλλά πολύ 

περισσότερο στη διάσωση, διατήρηση και εξάπλωση της παραδοσιακής 

μουσικής μας κληρονομιάς 

 



 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

να ζητήσει την απόσυρση του άρθρου 40 από το σχέδιο νόμου. 

 

Παράλληλα καλεί τους αποφοίτους, τους γονείς, τους μαθητές και τους καθηγητές 

καθώς και οποιονδήποτε άλλον  έχει σχέση με τα Μουσικά Σχολεία να στηρίξουν την 

απόφαση με αγωνιστικές κινητοποιήσεις. 

 

 

 

 

Εκ μέρους του Δ.Σ. του 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

του Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Παλλήνης 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Η Γεν.Γραμματέας 

 

 

 

Κωνσταντίνος Τράπαλης Σταυρούλα Χριστοφιλοπούλου 


