
ΕΝΩΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ, Aϋ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑ,  

ΧΟΛ. ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ 6ου και 11ου ΓΕΛ, ΝΟΡΜΑΝ 57, ΠΑΣΡΑ (Είςοδοσ από Φαβιζρου),  
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Πάτρα, 19.11.2018 

Να αποςυρκεί πάραυτα το άρκρο 40 για τα Μουςικά ςχολεία! 

Τπό τον τίτλο «Διατάξεις για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά χολεία» δθμοςιεφτθκαν ςτισ 5-11-2018, ςε εκπαιδευτικι 

ιςτοςελίδα ρυκμίςεισ που προβλζπονται ςτο ςχζδιο νόμου «ΤΝΕΡΓΕΙΕ ΕΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΤ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ… ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ». Μεταξφ αυτϊν ειςάγονται ρυκμίςεισ που αφοροφν τα 

Μουςικά και Καλλιτεχνικά χολεία ςτο άρκρο 40 με πολλαπλό αρνθτικό χαρακτιρα. Μετά από εκτενι και 

αναλυτικι ςυηιτθςθ, και με τθ ςυμμετοχι πολλαπλισ αντιπροςωπείασ του Μουςικοφ ςχολείου τθσ Πάτρασ, 

ΟΜΟΦΩΝΑ το Δ τθσ Αϋ ΕΛΜΕ Αχαΐασ κατζλθξε: 

α) Με τισ αλλαγζσ αυτζσ αλλάηει άρδθν ο εκπαιδευτικόσ και επαγγελματικόσ χαρακτιρασ των μουςικϊν (και 

καλλιτεχνικϊν) ςχολείων τθσ χϊρασ. Γι αυτό το άρκρο 40 δεν διορκϊνεται, αλλά πρζπει άμεςα να αποςυρκεί. 

β) τα πλαίςια τθσ επιχειροφμενθσ αυτισ αναδιάρκρωςθσ, ςτισ κατευκφνςεισ του ΟΟΑ: 1) δθμιουργοφνται 

οικονομίεσ κλίμακασ του γνωςτοφ μνθμονιακοφ «εξορκολογιςμοφ» (τόςο περιοριςμόσ διοριςμϊν και προςλιψεων, 

όςο και δθμιουργίασ τεχνθτϊν πλεοναςμάτων), 2) Περιορίηονται τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά 

χαρακτθριςτικά των ςχολείων (ωσ Γυμναςίων, Λυκείων και μουςικϊν ειδικοτιτων), 3) Μετατρζπεται θ μουςικι 

εκπαίδευςθ ςε απλι «ενκάρρυνςθ» και οδθγοφν τουσ γονείσ είτε ςτα ιδιωτικά Ωδεία είτε ςτθν ςτζρθςθ τθσ 

επαγγελματικισ μουςικισ ειδίκευςθσ, 4) Ειςάγεται θ λογικι τθσ προτεραιότθτασ ςτισ προςλιψεισ ιδιωτϊν και 5) 

Χρθςιμοποιείται ο «εξορκογιςμόσ» αυτόσ ωσ προπομπόσ για ευρφτερεσ αναδιαρκρϊςεισ ςτα δθμόςια ςχολεία. 

υναδζλφιςςεσ, -οι: Ομόφωνα το Δ τθσ ΕΛΜΕ ςασ καλεί ςτισ επόμενεσ δράςεισ: 

1) Σθν ερχόμενθ Πζμπτθ 22.11.2018 και 12.30 μμ ζξω από τθν ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδασ ςε ςυγκζντρωςθ διεκδίκθςθσ, 

μαηί με το ςφλλογο γονζων και κθδεμόνων του Μουςικοφ μασ ςχολείου. 

2) Σθν ερχόμενθ Παραςκευι 23.11.2018 ςτθ μουςικι εκδιλωςθ – κινθτοποίθςθ ςτθν πλ. Γεωργίου και ϊρα 17.00 

που διαργανϊνει θ ςχολικι κοινότθτα του Μουςικοφ μασ ςχολείου. 

Ομόφωνα και ςυμπλθρωματικά κθρφςςει τθν Πζμπτθ 22.11.2018 διευκολυντικι δίωρθ ςτάςθ εργαςίασ 12.00 με 

14.00.  

Ομόφωνα ςυμβάλλει οικονομικά ςτθν κινθτοποίθςθ με ζνα λεωφορείο τθν Κυριακι το πρωί που γίνεται ςτθν 

Ακινα από το ςυντονιςμό τθσ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Γονζων και κθδεμόνων των Μουςικϊν ςχολείων. 

Καλεί 

α) Σο Δ τθσ ΟΛΜΕ άμεςα να μπεί μπροςτά ςτον αγϊνα απόςυρςθσ του άρκρου 40 και τθσ ςτιριξθσ των Μουςικϊν 

(και Καλλιτεχνικϊν) ςχολείων 

β) Σο Τπ. Παιδείασ να αποςφρει πάραυτα το αντιμουςικό και αντιεκπαιδευτικό άρκρο 40 του εν λόγω ν/ςχ. 

Για το Δ. . 

Ο Πρόεδροσ                                                  Ο Γραμματζασ 

 

ιάχοσ Χριςτοσ                                                            Μποφρδαλασ Παναγιϊτθσ 
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