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            Κύριοι Υπουργοί,        
            Κύριε Γενικέ Γραµµατέα, 
  

Με έκπληξη πληροφορούµαστε ότι προωθείται εν κρυπτώ η διαδικασία της ακρόασης για
την πρόσληψη των καθηγητών µουσικών οργάνων. Οι διαµαρτυρίες της ΟΛΜΕ και οι καταγγελίες 
ατόµων και φορέων για τις απαράδεκτες ρυθµίσεις της ΥΑ  79764/Γ7/18-7-2003 του τµήµατος ∆ 
Αισθητικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ δεν έτυχαν καµιάς ανταπόκρισης από την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας. 

  
Θυµίζουµε ότι η αντίθεση του συνδικάτου µας προς την εν λόγω Υ.Α. έχει γενικές και 

ειδικές πτυχές: 
  
•  Θεωρούµε απαράδεκτο να εξετάζονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, πολλοί από τους 

οποίους είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, κρατικών ωδείων ή ωδείων εγνωσµένης αξιοπιστίας,  από επιτροπή 
που συγκροτείται µε "απόλυτη αδιαφάνεια", στην οποία µάλιστα δεν µετέχει εκπρόσωπος του
οργανωµένου κλάδου. 

•  Ειδικά την ακρόαση, που προβλέπει η ανωτέρω Υ.Α., προετοιµάζει ουσιαστικά 
ανεξέλεγκτη η  Καλλιτεχνική Επιτροπή (Κ.Ε.), της οποίας δεκάδες αποφάσεις έχουν προσβληθεί µε
ενστάσεις που έχουν αποδειχτεί βάσιµες!  

•  Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ, αγνοώντας τις σοβαρότατες κατηγορίες της ΟΛΜΕ
εναντίον συγκεκριµένων µελών της Κ.Ε. επέµεινε στην επιλογή των ίδιων προσώπων, 
αναγορεύοντας αυτά µε επανειληµµένες αποφάσεις σε απόλυτους κριτές χωρίς νοµικό πλαίσιο ή µε
κανόνες διάτρητους ως προς την τήρηση της διαφάνειας και της αντικειµενικότητας. 

  
Χαρακτηριστικά, υπενθυµίζουµε τα εξής: 
  
•  Με εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ ανατίθεται παράτυπα και παράνοµα στην Κ.Ε. να καταρτίζει 

τους πίνακες των αναπληρωτών για τα Μουσικά Σχολεία (Μ.Σ.) χωρίς να παρέχει στα ΠΥΣ∆Ε, που 
σύµφωνα µε τον νόµο είναι υπεύθυνα για τις τοποθετήσεις αυτές, ούτε καν τα στοιχεία που 
τεκµηριώνουν την αξιολόγηση των υποψηφίων. 

•  Η Υ.Α. Γ2/5433/29.12.2000, που αφορά τα «Μαθήµατα προαιρετικής µουσικής παιδείας 
για τα ∆ηµοτικά Σχολεία των νοµών στους οποίους εδρεύουν Μουσικά Σχολεία», προσδιορίζοντας 
ότι, «Οι υπεύθυνοι τµηµάτων, οι διδάσκοντες, ο τόπος, ο χρόνος διάρκειας και το περιεχόµενο των 
προγραµµάτων θα ορισθούν µετά από σχετική εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής µέσω των
οικείων ∆/νσεων της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης» παραχωρεί εν λευκώ, χωρίς 
κανένα αντικειµενικό κριτήριο, τη δυνατότητα στην Κ.Ε. να διορίζει ωροµίσθιους ή και 
αναπληρωτές µουσικούς, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σε πολύ χαµηλές θέσεις στους ίδιους
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τους καταλόγους της Κ.Ε. Στο ∆Σ της ΟΛΜΕ έχουν κατατεθεί συγκεκριµένες καταγγελίες
τέτοιων προκλητικών περιπτώσεων. 

•  Με τρόπο που ουδείς γνωρίζει, αφού ουδεµία σχετική ανακοίνωση δηµοσιεύεται ποτέ στο 
διαδίκτυο, προσλαµβάνονται µουσικοί για ορχήστρες των µουσικών σχολείων, οι οποίες δεν έχουν 
θεσµικά συγκεκριµένη υποχρέωση και οδηγίες για τον τρόπο ένταξής τους στη ζωή των Μ.Σ., µε 
αποτέλεσµα απλώς να δίνεται η δυνατότητα να απορροφώνται κονδύλια από τον προϋπολογισµό
του ΥΠΕΠΘ για ορχήστρες που προβάλλουν σε συναυλίες καλλιτέχνες επιλεγµένους µε άγνωστα
κριτήρια. 

•  Η όλη στάση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ σε σχέση µε την Κ.Ε. προκαλεί 
δικαιολογηµένες απορίες για τις πραγµατικές επιδιώξεις της.  
  

Σ’ αυτή την κατά το µάλλον ή ήττον αναξιόπιστη Κ.Ε. ανατίθεται η επιλογή των 
αναπληρωτών καθηγητών µουσικών οργάνων για 3 χρόνια!!  

  
Ας σηµειωθεί ότι στη σχετική Υ.Α., η οποία χαρακτηρίζεται από προχειρότητα και αµφίβολη 

νοµιµότητα, αναξιοκρατικά κριτήρια και προκλητική µοριοδότηση κάποιων προσόντων
δευτερεύουσας αξίας (π.χ. "Βεβαίωση ολοκλήρωσης κύκλου σπουδών Ακορντεόν" και "Βεβαίωση 
ολοκλήρωσης κύκλου σπουδών Σαξοφώνου"!!! έναντι άλλων εγνωσµένου κύρους, όπως το πτυχίο 
ΑΕΙ), ο ρόλος της ακρόασης είναι καταλυτικός. Εκτός της αναλογίας "65 µόρια η ακρόαση 35 µόρια 
τα αντικειµενικά προσόντα", εάν ο υποψήφιος έχει βαθµό κάτω του 40  στην ακρόαση αποκλείεται 
από τον πίνακα επιτυχόντων, έστω κι αν είναι πρώτος σε αντικειµενικά προσόντα!  
  

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ δηλώνει ότι είναι αντίθετο µε τη διεξαγωγή της διαδικασίας
επιλογής και πρόσληψης µε το παραπάνω πλαίσιο, πολύ δε περισσότερο κατά τη διάρκεια της  
προεκλογικής περιόδου, που ήδη διανύουµε.  

  
Επιφυλασσόµαστε, τέλος,  για την άσκηση κάθε νόµιµου µέσου για την προστασία του

θεσµού, ο οποίος θα καταστεί αξιόπιστος µόνο µε τη διασφάλιση, κατά τη λειτουργία του, των όρων 
της διαφάνειας, της αντικειµενικότητας και της νοµιµότητας.  
  
  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γ. Γραµµατέας 

  
  
  

Αντ. Αντωνάκος                                                    Γρ. Καλοµοίρης 
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