
 

 

Προς τον 
 

κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, κ. Κ. Γαβρόγλου 
 

Κοινοποίηση προς: 

• την Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Μερόπη 

Τζούφη 

• τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων κ. Ηλία Γεωργαντά 

• την Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων 

• όλα τα Μουσικά Σχολεία της χώρας 

 

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 

 

Κε Υπουργέ, 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πειραματικού 

Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου Παλλήνης, εκπροσωπώντας 1200 γονείς, στη 

σημερινή του συνεδρίαση με θέμα το άρθρο 40 του επικείμενου νομοσχεδίου του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Συνέργειες ΕΚΠΑ,...και άλλες διατάξεις», μετά από ενδελεχή συζήτηση 

και αφού έλαβε υπ’ όψη του ότι  

 

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 και ότι 

 

2. Το συγκεκριμένο άρθρο 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. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

να σας ζητήσει να αποσύρετε το άρθρο 40 από το σχέδιο του παραπάνω νόμου. 



 

 

Κε Υπουργέ,  

 

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

στα πλαίσια του υπάρχοντος ιδρυτικού νόμου ότι έχουν συμβάλλει στην ανάπτυξη 

της ευρωπαϊκής μουσικής παιδείας και ιδιαίτερα στη διάσωση, διατήρηση και 

εξάπλωση της παραδοσιακής μουσικής μας κληρονομιάς. 
 

Επίσης, είναι τα μοναδικά σχολεία όπου οι έννοιες της παραβατικότητας, του 

σχολικού εκφοβισμού και των ναρκωτικών είναι άγνωστες λέξεις.  
 

Τέλος, είναι σχολεία τα οποία έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση όλων των Ελλήνων. 

Είναι σχολεία που αποδεδειγμένα προσφέρουν Παιδεία-Κουλτούρα-Συνεισφορά-

Αποδοχή-Ομαδικότητα και υψηλού επιπέδου Καλλιτεχνική Παιδεία. 
  

 Η μεγαλύτερη απόδειξη για όλα τα παραπάνω είναι ότι κάθε χρόνο αυξάνονται οι 

υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εισαγωγικές τους εξετάσεις. 
 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, σας καλούμε να στηρίξετε εμπράκτως τον θεσμό 

των Μουσικών Σχολείων και να απόσύρετε επίσης 

α. Την κατάργηση της βάσης του 10 στα μουσικά μαθήματα (Απόφ.58167/Δ2  

- ΦΕΚ 1371Β/2018) 

β. Την αλλαγή και διεύρυνση του τρόπου διενέργειας των μεταγγραφών  

(Απόφ.58167/Δ2  - ΦΕΚ 1371Β/2018) 

 

Τέλος, καλωσορίζουμε την πρόθεσή σας να ιδρύσετε νέα Μουσικά Σχολεία ανά την 

Επικράτεια αλλά, πριν από αυτό, θα έπρεπε να φροντίσετε ώστε  

  

• Να καλύψετε τις κενές διδακτικές ώρες διδασκαλίας των μουσικών 

μαθημάτων στα ήδη υπάρχοντα Μουσικά Σχολεία και 

• Να φροντίσετε να σταματήσετε αυτή την παγκόσμια πρωτοτυπία(!!...) να 

γίνονται ατομικά μαθήματα με συμμετοχή 3 και 4 μαθητών 
 

 

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 


