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                                      ΑΠΟΦΑΘ Δ ΑΒΒΑΣΟ 28/11/2015 ΑΘΘΝΑ 

ΠΑΡΟΝΣΕ: 

αλιάγκασ Αντϊνθσ, Κουφαλάκοσ Παναγιϊτθσ, Κaτςαϊρασ Μιχάλθσ, Αρχοντάκθ Ολυμπία, 

Παπαδοποφλου Χρφςα, Δαμιανι Διμθτρα και Σςαρδοφλιασ Πολυνίκθσ. 

Θ ειςιγθςθ  ςτάκθκε ςτα εξισ κζματα: 

1. Εκτίμθςθ των κινθτοποιιςεων όπωσ τζκθκαν από το προθγοφμενο Δ ςτθν Ακινα. 

2. Ελλείψεισ κακθγθτϊν 

3. Πρόςλθψθ διοικθτικοφ προςωπικοφ 

4. Πιςτοποίθςθ 

5. Προβλιματα ςτθ μεταφορά 

6. ίτιςθ 

7. τζγαςθ 

8. Λειτουργικά ζξοδα. 

Μετά τθ παρουςίαςθ τθσ κατάςταςθσ που επικρατεί ςτα ςχολεία μασ με ςτοιχεία και μετά  από 

διάλογο και ανταλλαγι απόψεων, πάρκθκαν ομόφωνα αποφάςεισ κινθτοποιιςεων και ςυντονιςμζνθσ 

πανελλαδικισ δράςθσ. 

Εκτιμικθκε κετικά θ κινθτοποίθςθ ςτισ 2 Νοεμβρίου. Χαιρετίηουμε τισ χιλιάδεσ μακθτϊν που 

ςυμμετείχαν. 

Θ  μείωςθ των δαπανϊν για τθν δθμόςια εκπαίδευςθ, δθμιουργεί εκρθκτικζσ καταςτάςεισ και 

προβλιματα  ποφ απαξιϊνουν τθν Δθμόςια Παιδεία.  

 Θ νζα χρονιά βρικε τα ςχολεία μασ με 25.000 κενζσ ϊρεσ τθν εβδομάδα ςε μουςικά μακιματα 

που αντιςτοιχοφν κατ ελάχιςτο ςε 1000 κακθγθτζσ μουςικισ.  Οι  ςταδιακζσ προςλιψεισ  428 

αναπλθρωτϊν πλιρουσ και μερικισ απαςχόλθςθσ  ςε διάςτθμα 2,5 μθνϊν μετά τθν ζναρξθ του ςχολικοφ 

ζτουσ υπολείπονται κατά πολφ των αναγκϊν μασ ακόμθ και αν προςκζςουμε ςε αυτοφσ τουσ περίπου 

100 ωρομιςκίουσ ( ςτθ καλφτερθ περίπτωςθ) που υποςχζκθκε ο υπουργόσ.  Θ  κατάςταςθ είναι τραγικι, 

υπάρχουν ςχολεία που ζχουν ελάχιςτουσ κακθγθτζσ μουςικισ!  Αν αυτό δεν είναι απαξίωςθ τότε τι 

είναι; 

Χωρίσ να απεμπολοφμε το πάγιο αίτθμά μασ για προςλιψεισ ςτο ςφνολο των αναγκϊν μασ 

περίπου 1000 μόνιμων κακθγθτϊν μουςικισ και κακθγθτϊν κεάτρου και χοροφ, πιςτεφουμε ότι 

μποροφν και απαιτοφμε να γίνουν άμεςα, τουλάχιςτον  500 προςλιψεισ  μόνιμων κακθγθτϊν, 

αρικμόσ που κατϋ ελάχιςτο αντιςτοιχεί ςτισ προςλιψεισ που γίνονται τα τελευταία χρόνια ςε 

αναπλθρωτζσ. Θ υλοποίθςθ ζςτω και αυτοφ του περιοριςμζνου αρικμοφ προςλιψεων ςε ςυνδυαςμό με 

τθν υλοποίθςθ του αιτιματοσ θ  πρόςλθψθ των εμπειροτεχνϊν ωρομιςκίων να ζχει τριετι διάρκεια 
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κα δϊςει μια ανάςα ςτα ςχολεία μασ που από καλφτερθ κζςθ κα κάνουν  το προγραμματιςμό 

μακθμάτων. Επιπρόςκετα, με τθν διεξαγωγι μακθμάτων ςε περιςςότερα όργανα από τθ αρχι τθσ 

χρονιάσ, δίνεται θ δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ και πλθρζςτερων ςυνόλων αλλά και ςυνόλων 

αυξθμζνων μουςικϊν δυνατοτιτων.           

Είναι απολφτωσ αναγκαία θ πρόςλθψθ κατάλλθλου διοικθτικοφ προςωπικοφ ϊςτε οι κακθγθτζσ 

να μθν αςχολοφνται με διοικθτικά κακικοντα και απερίςπαςτα να επιδίδονται ςτο ζργο τουσ. Σα 

ςχολεία μασ ζχουν πολυάρικμο εκπαιδευτικό προςωπικό, μεγάλο αρικμό μακθτϊν, μεγάλο φάςμα 

μουςικϊν μακθμάτων, ειδικζσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ, μποροφν να 

ανταποκρικοφν ςτο ρόλο τουσ μόνο αυξθμζνθ μζριμνα τθσ πολιτείασ. Θεωροφμε απαραίτθτθ τθ 

ςτελζχωςι τουσ με κατάλλθλο διοικθτικό προςωπικό (γραμματεία, τμιμα δθμοςίων ςχζςεων, 

βιβλιοκθκονόμοσ καλλιτεχνικόσ διευκυντισ, επιςτάτθσ κλπ) ϊςτε να υπάρχει διαχωριςμόσ του 

εκπαιδευτικοφ ζργου από το διοικθτικό. 

Αγωνιηόμαςτε για ζνα ςχολείο όπου το όργανο επιλογισ κακϊσ και τα καλλιτεχνικά μακιματα για 

τα καλλιτεχνικά ςχολεία να διδάςκεται ςτο ςχολείο και οι πιςτοποιιςεισ και τα διπλϊματα να δίνονται 

από το δθμόςιο ςχολείο και όχι από τα ωδεία. Θεωροφμε κζμα άμεςθσ προτεραιότθτασ τθν υλοποίθςθ 

τθσ  πιςτοποίθςθσ των μουςικϊν ςπουδϊν ςτα ςχολεία μασ. Άμεςθ επαναφορά του κεςμοφ των 

εξετάςεων ϊςτε να πιςτοποιείται το επίπεδο γνϊςθσ του μουςικοφ οργάνου. τα πλαίςια αυτά πρζπει 

να επανζλκει ο κεςμόσ των προκαταρκτικϊν μακθμάτων ςτα δθμοτικά αλλά και πρζπει να 

δθμιουργθκεί το κεςμικό πλαίςιο για απόκτθςθ διπλϊματοσ – πτυχίου ςτθ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Για 

τα παραπάνω κζματα κα επιδιωχκεί ςυνάντθςθ με τθ καλλιτεχνικι επιτροπι. Το κζμα αυτό κεωροφμε 

ότι  πρζπει να το ιεραρχιςουμε ςε άμεςθ προτεραιότθτα.  

Όπωσ είχαμε εκτιμιςει και ςτο προθγοφμενο Δ, αν και τα ςχολεία μασ εξαιρζκθκαν από τον 

περιοριςμό  των χιλιομετρικϊν αποςτάςεων που ζκετε θ ΚΤΑ 24001/13,  με τθν τροποποιθτικι 

απόφαςθ 31636/2015 που ψιφιςε θ υπθρεςιακι κυβζρνθςθ,  θ διατιρθςθ του περιοριςμοφ των 20 

χιλιομζτρων δθμιουργεί ςοβαρά προβλιματα ςτθ πρόςβαςθ των μακθτϊν ςτο ςχολείο, κάτι που 

δυςτυχϊσ επιβεβαιϊνεται  από καταγγελίεσ, για δρομολόγια ταξί που ξαφνικά ςταμάτθςαν  γιατί 

«κόπθκαν» από το ελεγκτικό, υπάρχει ο κίνδυνοσ αυτό να γενικευκεί κακϊσ κα πθγαίνουν προσ 

πλθρωμι παρόμοιεσ ςυμβάςεισ. Επίςθσ διαπιςτϊκθκε για άλλθ μια φορά ότι ςε κάκε περιφζρεια 

εφαρμόηονται διαφορετικά οι νόμοι, πχ ςτισ ζρρεσ δεν γνϊριηαν για τθν φπαρξθ τθσ νζα ΚΤΑ.  

Οι  μειωμζνεσ πιςτϊςεισ από τθν μια με τα ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα των λεωφορειοφχων από 

τθν άλλθ αλλά και ςε ςυνδυαςμό με τισ αςάφειεσ του πολυςφνκετου νομικοφ πλαιςίου οδθγοφν ςε μια 

κατάςταςθ που είναι αδφνατον  να καλυφτοφν οι ανάγκεσ των παιδιϊν μασ. Θ μόνθ λφςθ που μπορεί να 

αντιμετωπίςει ολοκλθρωμζνα το πρόβλθμα τθσ μεταφοράσ είναι θ υλοποίθςθ του πάγιου αιτιματόσ μασ 

για δθμιουργία αποκλειςτικά δθμόςιου φορζα μεταφορϊν. Άμεςα πρζπει να υπάρξει  τροποποίθςθ 

του άρκρου τθσ ΚΥΑ 24001/13 που περιορίηει ςτα 20χλμ τθν υποχρζωςθ μεταφοράσ αλλά παράλλθλα 

για τθ νζα ςχολικι χρονιά πρζπει να δθμιουργθκεί ζνα ολοκλθρωμζνο νομικό πλαίςιο που κα 

προςδιορίηει από τθ μια πλευρά με ςαφινεια τθ διαδικαςία και από τθν άλλθ κα δίνει το δικαίωμα τθσ 

πρόςβαςθσ ςτο ςχολείο ςε όλουσ του μακθτζσ. 



  Η Σίτιςθ, εκτιμάμε άρχιςε να προχωρά κάτω από τθν πίεςθ των ςυλλόγων μασ, πρζπει όμωσ να 

ςυνεχιςτεί και ςτα υπόλοιπα ςχολεία, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ  όμωσ είτε δεν παρζχεται κακόλου είτε 

είναι ζνα απλό ςάντουιτσ. Χρειάηεται κάκε ςφλλογοσ να απαιτιςει ποιοτικι ςίτιςθ από το Διμο και να 

παρακολουκεί από κοντά τθν υλοποίθςθ των  διαγωνιςμϊν  φμφωνα με τελευταίο ζγγραφο του 

Τπουργείου Εςωτερικϊν οφείλουν οι Διμοι να ενθμερϊςουν το Τπουργείο Εςωτερικϊν για τθν πορεία 

εξζλιξθσ των διαγωνιςμϊν,  ϊςτε  να προγραμματίςει το Τπουργείο τισ χρθματοδοτιςεισ κάλυψθσ των 

δαπανϊν. 

 Θ μείωςθ κατά 35% τθσ επιδότθςθσ  ςτισ ςχολικζσ επιτροπζσ, από τον κρατικό προχπολογιςμό, 

ζχει δθμιουργιςει  εκρθκτικζσ καταςτάςεισ  ςτθ ςυντιρθςθ  των κτθριακϊν εγκαταςτάςεων, ςτθν 

κζρμανςθ και ςτα απαραίτθτα αναλϊςιμα για τα ςχολεία. Σο προςωπικό ςε κακαρίςτριεσ δεν μπορεί να 

καλφψει τισ ανάγκεσ των ςχολείων, ζχουμε ςοβαρά προβλιματα κακαριότθτασ. Πρζπει να 

διεκδικιςουμε άμεςα προςλιψεισ προςωπικοφ κακαριότθτασ από τουσ διμουσ.  Με αφορμι τθ 

κατάκεςθ τθσ  Γϋ αλλά και τθσ Δϋ κατανομισ των ΚΑΔ ςτου διμουσ για τθ κάλυψθ λειτουργικϊν 

δαπανϊν ςτα ςχολεία πρζπει ςε κάκε ςχολείο να καταγράψουμε τι χριματα τελικά φκάνουν ςτα 

ςχολεία γιατί θ εικόνα που ζρχεται είναι πωσ φκάνουν ίςα να καλφπτουν τθν θλεκτροδότθςθ και τισ 

λοιπζσ παροχζσ. 

Σα προβλιματα ςτζγαςθσ και άλλα κτιριακά προβλιματα πρζπει να καταγραφοφν άμεςα και να 

προχωριςουμε ςε μια ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ διεκδίκθςθσ. 

Οι ςφλλογοι καλοφνται να ςτείλουν ςτον Γραμματζα τθσ ζνωςθσ θ διεφκυνςθ (link) του ‘site’ του 

κάκε ςυλλόγου, ϊςτε αυτά να αναρτθκοφν  ςτθν ςελίδα και να εξαςφαλίηεται θ εφκολθ προςζγγιςθ και 

αλλθλοενθμζρωςθ  για  δράςεισ και  ανταλλαγι εμπειριϊν.  

 Πζραν των ςυντονιςμζνων κινθτοποιιςεων ςε πανελλαδικό επίπεδο οι ςφλλογοι οφείλουν να 

προβαίνουν ςε δράςεισ κατά τόπουσ, για τθν ανάδειξθ των προβλθμάτων αλλά και για τθν προβολι του 

ςπουδαίου  ζργου των μουςικϊν και καλλιτεχνικϊν ςχολείων. 

Καλοφνται οι φλλογοι να αξιοποιιςουν τον κεςμό των ςχολικϊν υμβουλίων. Να απαιτιςουν να 

πραγματοποιθκοφν άμεςα ςχολικά ςυμβοφλια όπου κα ςυηθτθκοφν τα παραπάνω προβλιματα και να 

παρκοφν ανάλογεσ αποφάςεισ. θμειϊνουμε ότι οι αποφάςεισ είναι δεςμευτικζσ για τθν ςχολικι 

κοινότθτα και βοθκοφν τα μζγιςτα για τθν ικανοποίθςθ των αιτθμάτων μασ, ποφ ςτθν ςυντριπτικι 

πλειοψθφία αποτελοφν υλοποίθςθ των νόμων.  Πλθροφοριακά ςασ γνωρίηουμε ότι ζχουν δικαίωμα οι 

ςφλλογοι να ηθτιςουν 3 ςχολικά ςυμβοφλια τον χρόνο. Ζνα ςτθν αρχι, ζνα ςτθν μζςθ και ζνα ςτο τζλοσ 

τθσ ςχολικισ χρονιάσ. υμμετζχουν: Ο πρόεδροσ  τθσ δευτεροβάκμιασ ςχολικισ επιτροπισ, ο ςφλλογοσ 

γονζων, ο ςφλλογοσ των κακθγθτϊν και τρία μζλθ του δεκαπενταμελοφσ. Θ ςυνεδρίαςθ 

πραγματοποιείται υπό τθν προεδρία του διευκυντι. Ορίηεται γραμματζασ ποφ ςυντάςςει τθν απόφαςθ 

και υπογράφεται από το ςφνολο τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

 Για όλα τα παραπάνω αλλά και τα υπόλοιπα ποφ αναφζρονται ςτο πρόγραμμα δράςθσ όπωσ 

αυτό αποφαςίςτθκε ςτθν γενικι ςυνζλευςθ του ΙΛΙΟΤ, υποχρεωνόμαςτε να προγραμματίςουμε 

οργανωμζνθ και ενωτικι απάντθςθ  και κινθτοποίθςθ όπωσ πάντα ςε ςυνεργαςία με τθν ΑΓΜΕ. 

 Καλοφμε όλουσ τουσ ςυλλόγουσ, όλθ τθν ςχολικι κοινότθτα μακθτζσ γονείσ – κακθγθτζσ ςε 

επαγρφπνθςθ και ςυντονιςμζνεσ  κινθτοποιιςεισ, όχι μόνο για τα γενικότερα αλλά και  για ηθτιματα ποφ 



απαςχολοφν ιδιαίτερα τα ςχολεία τουσ. Να ςυνεδριάςουν οι ςφλλογοι και να αποφαςίςουν διάφορεσ 

μορφζσ δράςεων  για να απαιτιςουμε τθν επίλυςθ των προβλθμάτων τθσ παιδείασ.  

 

 Αποφαςίςαμε  

 αν γονείσ αλλά και εργαηόμενοι τθ ςυμμετοχι μασ ςτθν απεργία τθν Πζμπτθ 3 

Δεκεμβρίου  

 Να ηθτιςουμε ςυναντιςεισ τόςο με το υπουργείο παιδείασ όςο και με το υπουργείο 

εςωτερικϊν. 

 Να κλιμακϊςουμε τον αγϊνα ςυνεχίηοντασ με  κατά τόπουσ δράςεισ  που κα 

αναδεικνφουν τα προβλιματα μασ, και να πάμε ςε πανελλαδικι κινθτοποίθςθ τθν 

εβδομάδα 13 με 20 Δεκζμβρθ, θ ακριβισ θμζρα να οριςκεί ςε ςυνεργαςία με τθν ΑΓΜΕ. 

Προτείνουμε δφο πανελλαδικζσ ςυγκεντρϊςεισ για αυτι τθν θμζρα τθσ Πανελλαδικισ 

δράςθσ: ΑΘΘΝΑ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ, ςτισ υπόλοιπεσ πόλεισ κάκε ςχολείο να κινθτοποιθκεί 

όπωσ αυτό κρίνει.  

 ΣΕΛΟ Α ΓΝΩΡΙΗΟΤΜΕ ΟΣΙ Θ ΕΣΘΙΑ ΓΕΝΙΚΘ ΤΝΕΛΕΤΘ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΘΘΕΙ ΣΘΝ 

ΧΙΟ ΣΟ ΑΒΒΑΣΟ 26 ΜΑΡΣΘ 2016. ΟΙ ΤΛΛΟΓΟΙ ΟΦΕΙΛΟΤΝ ΝΑ ΕΝΘΜΕΡΩΟΤΝ ΣΟΤ 

ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟΤ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΟΤΝΝ ΣΘΝ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟΤ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΟΤΝ 

ΝΩΡΙ ΦΘΘΝΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΘΣΘΡΙΑ. 

 

                                                                   ΓΙΑ ΣΟΔ 

 

                                                                              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                                                          Ο  ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

αλιάγκας Αντώνης                                                            Κουφαλάκος Παναγιώτης 

6948464596  mail  salant@mail.ntua.gr                 6972006221  mail  koyfalakos@gmail.com 
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