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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Θέμα: Δίκαιη κατανομή στους διορισμούς ζητάει ο κλάδος των μουσικών
Σε επιστολή του ο κλάδος των μουσικών (ΠΕ 79.01)αναφέρει ότι το τελευταίο
διάστημα το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να λύσει ένα χρόνιο ζήτημα που
δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια, τη στελέχωση της δημόσιας εκπαίδευσης με
μόνιμο προσωπικό.
Ενόψει των επικείμενων διορισμών, εμφανίζεται σε διάφορες ιστοσελίδες η κατανομή
των θέσεων και το ποσοστό που συζητείται ότι θα δοθεί για διορισμό στον κλάδο των
μουσικών (ΠΕ 79.01).
Οι θέσεις που εμφανίζονται σε διάφορες ιστοσελίδες για τον κλάδο και στις δύο
βαθμίδες εκπαίδευσης έχουν μεγάλη απόκλιση από τα πραγματικά κενά. Δίνεται έτσι
η εντύπωση, ότι υπάρχει μια μεγάλη επιχειρούμενη υποβάθμιση του κλάδου μας, που
κατά την άποψή μας, δε θα έπρεπε, καθόσον το μάθημα της Μουσικής διδάσκεται
από αρχαιοτάτων χρόνων και προσφέρει δραστικά στη συνολική εκπαίδευση των
μαθητών, προάγει τον άνθρωπο και συμβάλλει κατά πολύ στη διαμόρφωση της
προσωπικότητάς του, όπως αυτό αποδεικνύεται εάν κανείς παρατηρήσει τα σχολεία
που έχουν ενταγμένο το μάθημα αυτό στο σχολικό τους πρόγραμμα.
Παρατηρείται όμως και το ατυχές φαινόμενο να γίνονται αναθέσεις του μαθήματος
της Μουσικής σε συνάδελφους του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, λόγω έλλειψης
εκπαιδευτικών ΠΕ79.01 Μουσικής, όχι γιατί δεν υπάρχουν άνεργοι εκπαιδευτικοί
μουσικής, αλλά επειδή δε δίδονται τα πραγματικά κενά προς διορισμό και δεν
καλύπτονται αυτά από άνεργους εκπαιδευτικούς μουσικής.
Πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας έγινε αποδέκτης πολλών αιτημάτων από τον κλάδο
μας. Όλα επέστησαν την προσοχή του Υπουργείου Παιδείας στην εξαφάνιση των 557
πραγματικών οργανικών κενών των Μουσικών ΠΕ79.01 στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση και στην αναγκαιότητα διορισμού ανάλογου αριθμού ΚΑΙ
εκπαιδευτικών Μουσικής ΠΕ79.01 επί των πραγματικών οργανικών κενών της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εκπαιδευτικοί πενταετούς φοίτησης, οι οποίοι εργαστήκανε ως αναπληρωτές πάνω
από 10 χρόνια σε διάφορα σχολεία από τη μία άκρη της Ελλάδος στην άλλη και
καλύψαμε τις όποιες ανάγκες της εκπαίδευσης. Τα τελευταία χρόνια στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προσλαμβάνονται περίπου 600 αναπληρωτές ανά σχολική
χρονιά, χωρίς να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες σε όλα τα σχολεία. Γεγονός
που από μόνο του δείχνει ότι τα κενά είναι εκατοντάδες! Επιπλέον αυτού, πάρα
πολλά σχολεία, ειδικά στην επαρχία, δεν έχουν στελεχωθεί με μουσικούς, όπως
φυσικά γνωρίζετε.
Ερωτάσθε κα. Υπουργέ:
Προτίθεται το Υπουργείο Παιδείας να ανακοινώσει και να προβεί τελικά σε 80 μόλις
διορισμούς Μουσικών ΠΕ79.01 στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση;
Πριν την επίσημη δημοσίευση από το Υπουργείο Παιδείας της κατανομής ανά κλάδο,
θα δοθούν τουλάχιστον 250 οργανικά κενά για τον κλάδο των Μουσικών ΠΕ79.01

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ώστε να υπάρχει μια δικαιότερη κατανομή και για
τον κλάδο, αλλά και οι μαθητές μας να έχουν την εκπαίδευση που τους αξίζει;

Ο ερωτών βουλευτής
Γεώργιος Λογιάδης

