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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ  
Προς τους κ.κ. Υπουργούς: 

 Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
 Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 
Θέμα: “Οι τελευταίες Νότες στα Μουσικά Σχολεία της Ελλάδας του 

Μνημονίου;” 
Ο θεσμός των Δημόσιων Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων και Λυκείων) ξεκίνησε το 
1988 για να προάγει τον πολιτισμό, τη μουσική και την τέχνη και εισάγονται σ’ αυτά 
οι μαθητές μετά από εξετάσεις. Δημιουργήθηκαν 35 σχολεία σε όλη τη χώρα, τα 
οποία εξυπηρετούν μαθητές τουλάχιστον από έναν νομό αν όχι και δεύτερο όμορο 
και έχουν ολοήμερη λειτουργία λόγω των επιπλέον 17 ωρών μουσικών μαθημάτων.  
Από την έναρξη της σχολικής χρονιάς έχουν περάσει τρεις μήνες και παραμένουν 
σχεδόν όλα τα προβλήματα στα μουσικά σχολεία της χώρας, ενώ οι μαθητές 
βρίσκονται ανυπεράσπιστοι με πολλές ακόμη διδακτικές ώρες κενές, χωρίς 
καθηγητές στα μουσικά μαθήματα αλλά και σε ορισμένα Γενικής Παιδείας. Είναι 
γνωστό πως δεν υπάρχουν ακόμη ενιαία αναλυτικά προγράμματα σπουδών στα 
μουσικά μαθήματα, βιβλία μουσικής και ωρολόγιο πρόγραμμα. Επίσης δεν δίνεται η 
δυνατότητα απόκτησης τίτλου μουσικών σπουδών μετά από εξετάσεις, ισάξιου με τις 
γνώσεις που αποκτούν. 
Πέραν των άλλων στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης το πρόβλημα της μεταφοράς 
των μαθητών λύθηκε με καθυστέρηση ενός μήνα, ενώ το θέμα της σίτισης ακόμη 
εκκρεμεί, όταν η προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία ήταν στις 30 Νοέμβρη και η 
Νομαρχία Θεσσαλονίκης δεν έχει ανταπεξέλθει ακόμη στις υποχρεώσεις της. 
Επειδή η απαξίωση των μουσικών σχολείων και η υποστελέχωσή τους έχει φέρει σε 
μεγάλη αναστάτωση μαθητές, γονείς και καθηγητές με το φόβο επιπλέον 
υποβάθμισης ή ακόμη και κατάργησής τους 
 

ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 
 Πως εξηγούν το γεγονός ότι δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη στο σύνολό του ο 

ιδρυτικός νόμος για το θεσμό των μουσικών σχολείων, με την κατάλληλη 
στελέχωση υλικοτεχνικής υποδομής, διδακτικού προσωπικού, 
αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών και αντίστοιχου τίτλου σπουδών 
μετά από εξετάσεις; 

 Τι μέτρα θα πάρουν ώστε να λυθεί άμεσα το θέμα της σίτισης στο ΜΣΘ 
και οι μαθητές να μη μένουν χωρίς φαγητό από τις 7.00 το πρωί που 
ξεκινούν με τα λεωφορεία για το σχολείο, μέχρι τις 5.00 το απόγευμα που 
επιστρέφουν στα σπίτια τους; 

 
Η ερωτώσα βουλευτής 

 
Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου 


