
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                   Αριθµ. Α̟όφ. 342/2018 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 17ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   30-11-2018    ηµέρα  Παρασκευή    και  ώρα  18:00 
̟.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε     το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  µετά   
την    υ̟. αριθµ.  25306/23-11-2018  ̟ρόσκληση  του  Προέδρου  κ. Παντελή 
Πα̟αοικονόµου  η ο̟οία ε̟ιδόθηκε στον καθένα α̟ό τους συµβούλους 
χωριστά ε̟ίσης και στον κ. ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 

του Ν. 3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω θέµατα: 
      …………………………………………………………………………………….. 
 Έκδοση ψηφίσµατος διαµαρτυρίας για τις ̟ροωθούµενες διατάξεις για τη 
λειτουργία των Μουσικών Σχολείων. 
………………………………………………………………………………………. 
      
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                      
                                                                                   

1 Ιορδανίδης  Φώτιος 1 Σίσσιος Μιχάλης 
2 Καίδης Απόστολος 2 Καραφουλίδης Ανέστης 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Παπάς Ευθύµιος 
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 4 Κάλφας Γεώργιος 
5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 5 Σπενδαµίδης Γιώργος  
6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 6 Βρυζίδου Παρασκευή  
7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 7 Μπίγγας Στέφανος 
8 Βύρλιος Μάρκος 8 Μίχος Κωνσταντίνος         
9 Σιδηρόπουλος Κοσµάς   
10 Σερσέµης  Κωνσταντίνος   
11 Κοκκινίδης Γεώργιος        
12 Χαιτίδης Γεώργιος   
13 Κύρκα Μαρία    
14 Αριστερίδης Ιωάννης   
15 Παπαοικονόµου Παντελής   
16 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής   
17 Τσολακίδης Ισαάκ       

    18 Ανδρεάδης Κων/νος   
    19 Ασπράγκαθος Ιωάννης   

20 Καραίσκος Γεώργιος       
21 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
22 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
23 Απαζίδου Σοφία 
24 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
25 Χόλµπα Αντωνία 
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O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
     0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών                           
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   Βλάστης,  
Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , Κοµνηνών, Μεσόβουνου, 
Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, 
Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, 
Μαυρο̟ηγής, Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο 
Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………………… 
Εδώ α̟οχωρούν οι ∆Σ Ζαραφίδης ∆ηµήτριος, Κρυσταλλίδου Θεο̟ίστη,  
Καραισκος Γεώργιος, Ανδρονικίδου Ιωάννα και Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος. 
………………………………………………………………………………………… 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ̟αρα̟άνω θέµα εκτός 

ηµερήσιας διάταξης ̟ου όλοι οι ̟αρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι δέχθηκαν να 

συζητηθεί ανέφερε ότι η ∆ηµοτική Σύµβουλος Αντωνία Χόλµ̟α και το 

Μουσικό Γυµνάσιο- Λύκειο  Πτολεµαΐδας κατέθεσαν  ψήφισµα διαµαρτυρίας 

για τα τις ̟ροωθούµενες διατάξεις για την λειτουργία των Μουσικών 

Σχολείων και ζητούν την α̟όσυρση των εν λόγω διατάξεων. 

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος διάβασε τα δύο ψηφίσµατα ̟ου κατατέθηκαν 

στο ̟ροεδρείο  και κάλεσε το συµβούλιο να α̟οφασίσει σχετικά. 

 

                                            ΑΑριθµ. Α̟όφ. 342/2018 

Το ∆Σ µετά α̟ό τα ̟αρα̟άνω  

 

                                      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

          Εγκρίνει την έκδοση του ̟αρακάτω ψηφίσµατος  

                                      Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  

Ε∆Ω ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΙΣΩ ΤΑ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΙ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ! 

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΕΝ 

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ! 
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Το Υ̟ουργείο Παιδείας δηµοσίευσε το σχέδιο νόµου του Υ̟ουργείου 

Παιδείας «Συνέργειες Εθνικού Κα̟οδιστριακού Πανε̟ιστηµίου Αθηνών και 

άλλες διατάξεις», µέσα στο ο̟οίο το άρθρο 40 ε̟ιφέρει µια σειρά αρνητικές 

αλλαγές στη λειτουργία και στον ίδιο τον χαρακτήρα και ̟ροσανατολισµό 

των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων.  

Η ̟ολιτική αυτή είναι ένα κοµµάτι ενός ̟αζλ ̟ου συνθέτουν εδώ και χρόνια 

όλες οι κυβερνήσεις µε τίτλο: Η ολοκληρωµένη µουσική και καλλιτεχνική 

̟αιδεία για στο δηµόσιο σχολείο είναι ̟ολυτέλεια, δεν οφείλει να είναι 

κοµµάτι της αισθητικής και ψυχικής ανά̟τυξης της ̟ροσω̟ικότητας του 

νέου ανθρώ̟ου.   

Μια ̟ολιτική ̟ου έχει κάνει την ε̟αγγελµατική µουσική και καλλιτεχνική 

ειδίκευση βασικά ιδιωτική υ̟όθεση µε βάση το ̟όσο αντέχει η τσέ̟η των 

γονιών. Στα δηµόσια σχολεία η καλλιτεχνική αγωγή (µουσική, εικαστικά, 

θεατρική αγωγή κ.ά.) σκο̟ίµως υ̟οβαθµίζεται στο µάθηµα ̟ου θα καλυφθεί 

τελευταίο α̟ό εκ̟αιδευτικούς χωρίς µόνιµη και σταθερή εργασία ̟ου 

τρέχουν σε τρία και τέσσερα σε σχολεία, ενώ µέσα α̟ό την διαδικασία των 

αναθέσεων και της λογικής των ̟ερικο̟ών ̟εριορίζεται η διδασκαλία αυτών 

των µαθηµάτων α̟ό εκ̟αιδευτικούς των καλλιτεχνικών ειδικοτήτων. 

Τα ̟ροβλήµατα είναι όµως οξυµµένα και στα καλλιτεχνικά και µουσικά 

σχολεία:  

• Χιλιάδες κενά σε εκ̟αιδευτικούς µαθηµάτων γενικής ̟αιδείας, αλλά 

και καθηγητές µουσικών οργάνων ή άλλων ειδικοτήτων. 

• Εκ̟αιδευτικοί καλλιτεχνικών ειδικοτήτων στην ̟λειοψηφία τους µε 

ελαστικές σχέσεις εργασίας (ωροµίσθιοι, ανα̟ληρωτές ).  

• Πρόβληµατα στις µετακινήσεις των µαθητών.  

• Ελλείψεις στο κατάλληλο εκ̟αιδευτικό υλικό, ανυ̟αρξία δωρεάν 

βιβλίων για τα ειδικά µαθήµατα. 

• Πρόβληµα µε την ̟ιστο̟οίηση των σ̟ουδών των α̟οφοίτων τους. 

• Υ̟οβάθµιση της ατοµικής διδασκαλίας λόγω “εξορθολογισµού 

δα̟ανών”. 

Το Υ̟ουργείο Παιδείας αντί να καλύψει αυτές τις ελλείψεις και να λύσει αυτά 

τα ̟ροβλήµατα αυτά, αγνοώντας τους ̟ολύχρονους αγώνες των 

εκ̟αιδευτικών, των γονιών και των µαθητών των Μουσικών και 

Καλλιτεχνικών σχολείων, ε̟ιδιώκει την αλλαγή του ̟λαισίου λειτουργίας των 

σχολείων αυτών: 
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• Μετατρέ̟ει την µουσική εκ̟αίδευση σε α̟λή ενθάρρυνση, 

α̟οµακρύνοντας τα σχολεία αυτά α̟ό τον στόχο και το ̟άγιο 

αίτηµα γονιών, εκ̟αιδευτικών, µαθητών και α̟οφοίτων τους να 

αναγνωρίζονται και να ̟ιστο̟οιούνται οι σ̟ουδές ̟ου κάνουν αυτά 

τα ̟αιδιά µέσα στα σχολεία, να ̟ιστο̟οιούνται το ε̟ί̟εδό τους στα 

όργανα ̟ου µαθαίνουν, οι γνώσεις τους στη θεωρία της µουσικής κ.ο.κ. 

Ανοίγει έτσι τον δρόµο σε µια νέα αγορά ε̟αγγελµατικής µουσικής 

ειδίκευσης, ̟ου θα αναγκάσει τους γονείς βάλουν ακόµα ̟ιο βαθιά το 

χέρι στην τσέ̟η.  

• Συγχρόνως σχεδιάζει την κατάργηση του αναλυτικού ̟ρογράµµατος 

για τα µαθήµατα αισθητικής ̟αιδείας, κάτι ̟ου ανοίγει το δρόµο να 

̟αραιτείται η ̟ολιτεία α̟ό την υ̟οχρέωση να ̟αρέχει ενιαία και 

ισότιµα όλα τα µέσα για τη στήριξη των µουσικών και καλλιτεχνικών. 

• Α̟αλείφεται, ε̟ίσης, η ο̟οιαδή̟οτε αναφορά στην ανάγκη 

ύ̟αρξης «τεχνικού εξο̟λισµού των Μουσικών Σχολείων σε 

συµβατικά ευρω̟αϊκά και ελληνικά ̟αραδοσιακά µουσικά όργανα και 

τεχνικά µέσα» καθώς και στην υ̟οχρέωση του κράτους να εξασφαλίζει 

αυτόν τον εξο̟λισµό. 

Οι αλλαγές αυτές ουσιαστικά ανοίγουν το δρόµο για συµ̟ληρωθεί 

νοµοθετικά και να ε̟ιταχυνθεί και άλλο η ήδη εφαρµοζόµενη ̟ολιτική 

των ̟ερικο̟ών και του «εξορθολογισµού» στα µουσικά και καλλιτεχνικά 

σχολεία την ο̟οία οι γονείς, οι εκ̟αιδευτικοί και οι µαθητές τους βιώνουν 

εδώ και χρόνια. Είναι το άλλοθι και ο ̟ρο̟οµ̟ός για νέες ̟ερικο̟ές στη 

λειτουργία των σχολείων.  

Α̟αιτούµε: 

���� ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ του άρθρου 40, ̟αρ. 5γ α̟ό το Σχέδιο Νόµου 

του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

���� Μόνιµους διορισµούς καθηγητών και άµεση κάλυψη των κενών στα 

µαθήµατα µουσικής και γενικής ̟αιδείας. 

���� Συγγραφή και δωρεάν χορήγηση µουσικών βιβλίων, κοινών για τα όλα 

τα µουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία.  

���� Αναγνωρισµένη ̟ιστο̟οίηση του ε̟ι̟έδου σ̟ουδών των α̟οφοίτων και 

υ̟οχρεωτική α̟οδοχή τους α̟ό τα ωδεία στην αντίστοιχη τάξη φοίτησης.  

���� Ενεργο̟οίηση των σχετικών υ̟ουργικών α̟οφάσεων και διενέργεια 

εξετάσεων για την α̟όκτηση αναγνωρισµένων ̟τυχίων στην Ευρω̟αϊκή 

Μουσική (Ειδικό Αρµονίας), τη Βυζαντινή Μουσική και τα Παραδοσιακά 

Όργανα. 
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���� ∆ωρεάν µεταφορά για όλους τους µαθητές χωρίς τον ̟εριορισµό των 

χιλιοµετρικών α̟οστάσεων.  

Ο αγώνας για την ουσιαστική αναβάθµιση των σ̟ουδών στα µουσικά και 

καλλιτεχνικά σχολεία µ̟ορεί να συναντηθεί µε την διεκδίκηση της αναβάθµισης της 

µουσικής και καλλιτεχνικής ̟αιδείας συνολικά στην εκ̟αίδευση ως ένα οργανικό 

και α̟αραίτητο κοµµάτι της δια̟αιδαγώγησης των µαθητών µας.  

             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ 342.   /2018 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
                          Ο ∆ήµαρχος                                   Τα Μέλη 
                    Σάββας Ζαµανίδης    
 

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3.  Κατσίδης Ευστάθιος 

 4.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 6. Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 7. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

                                        8. Βύρλιος Μάρκος 

 9. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 10. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 11. Κοκκινίδης Γεώργιος 

 12. Χαιτίδης Γεώργιος 

 13. Κύρκα Μαρία  

     14. Αριστερίδης Ιωάννης 

 15. Παπαοικονόµου Παντελής 

 16. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

 17. Τσολακίδης Ισαάκ 

 18. Ανδρεάδης Κων/νος 

             Πτολεµαΐδα 19. Ασπράγκαθος Ιωάννης 

     Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού          20. Καραίσκος Γεώργιος       

             Συµβουλίου  21. Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 

 22. Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

 23. Απαζίδου Σοφία 

 24.   Ανδρονικίδου Ιωάννα    

Παντελής Πα̟αοικονόµου           25. Χόλµπα Αντωνία 
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