
 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

ΑΝΑΦΟΡΑ  

Για την κα. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Θέμα: Κάλυψη κενών στο Μουσικό Σχολείο Αθήνας 

Ο Βουλευτής του ΜέΡΑ25 Νομού Ηρακλείου, Γεώργιος Λογιάδης, καταθέτει ως 

αναφορά καταγγελία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου 

Αθήνας. 

 

Η αναφορά ζητάει την: 

 

• Άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών με μόνιμους διορισμούς και 

μόνιμες προσλήψεις.  

• Άμεση κάλυψη των κενών στην παράλληλη στήριξη   

• Διορισμός τώρα πρόσθετων εκπαιδευτικών για την κάλυψη πολυήμερων 

αδειών εκπαιδευτικών  

• Άμεση πρόσληψη μόνιμου ψυχολόγου.  

• Άμεση πρόσληψη νοσηλευτή.  

• Αύξηση της χρηματοδότησης που να καλύπτει όλες τις σύγχρονες και πάγιες 

ανάγκες για την λειτουργία των σχολείων.  

 

 

 

Επισυνάπτεται η καταγγελία. 

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε 

σχετικά. 

Ηράκλειο, 10/11/2022 

Ο καταθέτων Βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Καταγγελία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων  

του Μουσικού Σχολείου Αθήνας  

για τα εκπαιδευτικά κενά.  

  

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Αθήνας καταγγέλλει 

την προκλητική στάση του υπουργείου Παιδείας για τα εκπαιδευτικά κενά που δήθεν 

δεν υπάρχουν.  

Επισημαίνουμε λοιπόν, στο υπουργείο και στην κ. Κεραμέως πως δεν χρειάζεται να 

μας εμπαίζει. Ενημερώνουμε πως στο Μουσικό Σχολείο Αθήνας, τα εβδομαδιαία 

εκπαιδευτικά κενά ανέρχονται σε:  

• 23 ώρες φιλολογικά ΠΕ2,   

• 15 ώρες οικονομίας ΠΕ80,   

• 54 ώρες διάφορα μουσικά όργανα   

• 138 ώρες ταμπουρά!!!  

Επιπλέον, αναγνωρίζουμε όλοι οι γονείς πως τα εκπαιδευτικά κενά έρχονται να 

προστεθούν στην συστηματική προσπάθεια που καταβάλει κάθε χρόνο το υπουργείο 

Παιδείας να απαξιώνει τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας καθώς και να 

υποβαθμίζει ολοένα την λειτουργία των δημόσιων σχολείων καθώς και του 

Μουσικού Σχολείου Αθήνας, ταυτόχρονα με την υποχρηματοδότησή τους.  

Για εμάς τους γονείς , η απώλεια εκατοντάδων διδακτικών ωρών ισούται με 

μαθησιακά κενά που αθροίζονται με τα κενά που προκλήθηκαν  από την εγκληματική 

διαχείριση του υπουργείου κατά την περίοδο της πανδημίας, χωρίς να προβλέψει 

μέτρα για την κάλυψή τους. Η ολιγωρία αυτή του υπουργείου μας εξωθεί κάθε χρόνο 

να τα καλύπτουμε ιδιωτικά στα φροντιστήρια για τα μαθήματα γενικής παιδείας και 

παράλληλα μας στέλνει στα ιδιωτικά ωδεία όταν πρόκειται για τα μαθήματα 

μουσικής,  ενώ είναι υποχρεωτικά για τις προαγωγικές εξετάσεις και μάλιστα στο 

γυμνάσιο είναι προϋπόθεση για την παραμονή του μαθητή στο σχολείο χωρίς καν το 

δικαίωμα της επανεξέτασής του, όπως ρητά αναφέρεται στον απαράδεκτο νόμο για 

την λειτουργία των μουσικών σχολείων.  

Εκτιμούμε πως είναι απαράδεκτο επιχείρημα η καθυστέρηση τοποθέτησης 

εμπειροτεχνών μουσικών επειδή συμβαίνει να είναι ωρομίσθιοι από την στιγμή που 

καλύπτουν πάγιες ανάγκες των υποχρεωτικών μουσικών οργάνων.   

Ενώ, δεν μπορούμε να μην απαριθμήσουμε τα κενά σε παράλληλη στήριξη σε 

μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες με αποτέλεσμα να μένουν χωρίς την 

εκπαιδευτική υποστήριξη που δικαιούνται και σε ορισμένες περιπτώσεις επωμίζονται 

το κόστος οι ίδιοι οι γονείς.   

Ούτε λόγος βέβαια για τις ανάγκες ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών  και για 

το κενά ψυχολόγων στα σχολεία.  

Επίσης ενώ υπάρχει ήδη απόφαση (λόγω συγκεκριμένης ανάγκης) για την πρόσληψη 

νοσηλευτή σχολείο, το Υπουργείο ακόμη δεν έχει προχωρήσει στην πρόσληψη.  

Οι γονείς λοιπόν του Μουσικού Σχολείου Αθήνας είμαστε αναγκασμένοι και 

υποχρεωμένοι να μην επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ  



• Άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών με μόνιμους διορισμούς και 

μόνιμες προσλήψεις.  

• Άμεση κάλυψη των κενών στην παράλληλη στήριξη   

• Διορισμός τώρα πρόσθετων εκπαιδευτικών για την κάλυψη πολυήμερων 

αδειών εκπαιδευτικών  

• Άμεση πρόσληψη μόνιμου ψυχολόγου.  

• Άμεση πρόσληψη νοσηλευτή.  

• Αύξηση της χρηματοδότησης που να καλύπτει όλες τις σύγχρονες και πάγιες 

ανάγκες για την λειτουργία των σχολείων.  

   

Για το ΔΣ του Συλλόγου  

   

   

 




