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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020 – 2021 

 
Το ΔΣ του Πανελλήνιου Συλλόγου Αποφοίτων Ωδείων & Μουσικών Σχολών, ανέλαβε την 
διοίκηση του νεοσύστατου συλλόγου στις 5 Ιανουαρίου του 2020, έχοντας ως κύρια εντολή 
την επίλυση του διαχρονικού αιτήματος των Αποφοίτων Ωδείων και Μουσικών Σχολών 
σχετικά με την διαβάθμιση των τίτλων σπουδών τους και την κατοχύρωση των 
επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Η αρχική σύνθεση του ΔΣ ήταν η εξής: 
 
1. Πρόεδρος   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜ 
2. Αντιπρόεδρος   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
3. Γραμματέας   ΟΛΓΑ ΚΑΛΟΓΡΗΑΔΟΥ 
4. Ταμίας    ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΟΪΔΑΣ 
5. Μέλος    ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΕΑΣ 
6. Μέλος    ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 
7. Μέλος    ΣΟΝΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ 
 
Ως πρωταρχικό μέλημα του εκλεγμένου ΔΣ υπήρξε η επίτευξη της δια ζώσης προσέγγισης 
της ηγεσίας των δύο συναρμόδιων υπουργείων: 1. του Υπουργείου Πολιτισμού που 
εποπτεύει τις ωδειακές σπουδές και 2. του Υπουργείου Παιδείας που είναι το αρμόδιο για 
την διαβάθμιση των απολυτηρίων τίτλων και την κατοχύρωση των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων των αποφοίτων.  
 
Μόλις τρεις μήνες από την ίδρυση του Συλλόγου ενέσκηψε στη χώρα η πανδημία και η 
υποχρεωτική καραντίνα με όλες τις δέσμες μέτρων που ακολούθησαν και κατέστησαν 
δυσχερή την λειτουργία μας, καθώς έπρεπε να συνεδριάζουμε διαδικτυακά, ενώ και η 
επικοινωνία μας με τα Υπουργεία ήταν δύσκολη, αφού δεν είχαμε τη δυνατότητα να 
παραστούμε με φυσική παρουσία ώστε να ακουστούν τα αιτήματά μας. Αναγκαστήκαμε να 
περιοριστούμε στην αλληλογραφία και στις τηλεφωνικές επαφές.  
 
Επίσης, προέκυψαν κάποιες παραιτήσεις μελών του αρχικώς εκλεγμένου ΔΣ και η 
πλήρωση των κενών θέσεων έγινε σύμφωνα με το Καταστατικό από τα αναπληρωματικά 
μέλη, αναλόγως με τον αριθμό των ψήφων που είχαν λάβει στις εκλογές. Έτσι, σήμερα το 
απερχόμενο ΔΣ αποτελείται από τα εξής μέλη: 
 
1. Πρόεδρος   ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 
2. Αντιπρόεδρος   ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΕΑΣ 
3. Γραμματέας   ΟΛΓΑ ΚΑΛΟΓΡΗΑΔΟΥ 
4. Ταμίας    ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΟΪΔΑΣ 
5. Μέλος    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
6. Μέλος    ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ 
7. Μέλος    ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
Παρ' όλες τις δυσκολίες, τα μέλη, κατά την θητεία τους στα ανωτέρω ΔΣ, έφεραν εις πέρας 
τα ακόλουθα: 
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Α. Επικοινωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού (για την διαβάθμιση των τίτλων 
σπουδών) 
 
1. Εξετάσαμε τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση την Συνθήκη της Μπολόνια 

την οποία έχει συνυπογράψει η χώρα μας αλλά και όλα όσα ψηφίσματα, αποφάσεις, 
οδηγίες της ΕΕ ακολούθησαν, με τα κοινά ανακοινωθέντα των Υπουργών Παιδείας και 
το Πλαίσιο Κατάταξης των Επαγγελματικών Προσόντων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  
 

2. Εκπονήσαμε ένα αναλυτικότατο Υπόμνημα το οποίο καταλήγει στο  συμπέρασμα ότι, 
ανεξαρτήτως της μη διαβάθμισης Ωδείων και Μουσικών Σχολών, τα επαγγελματικά 
δικαιώματα των αποφοίτων τους θα πρέπει να καταταγούν στο Επίπεδο 6, όπως όλες 
οι αντίστοιχες σχολές σε όλη την Ευρώπη.  

 
3. Καταθέσαμε στο Υπουργείο Πολιτισμού το εν λόγω Υπόμνημα, το οποίο έγινε δεκτό με 

ενθουσιασμό τόσο από τον τότε Γενικό Γραμματέα και νυν Υφυπουργό Πολιτισμού κ. 
Νικόλα Γιατρομανωλάκη όσο και από τα στελέχη της Διεύθυνσης Καλλιτεχνικής 
Εκπαίδευσης του ΥΠΠΟ στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 
2020. 

 
4. Παρ' όλη την δηλούμενη καλή πρόθεση και την σύμφωνη γνώμη όλων περί της 

αναγκαιότητας για την διαβάθμιση και την αναγνώριση των επαγγελματικών μας 
δικαιωμάτων, απεδείχθη ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ελάχιστα περιθώρια 
παρέμβασης στο Υπουργείο Παιδείας, είτε από απροθυμία να πιέσει είτε από απουσία 
πολιτικής ισχύος. 

 
 

Β. Επικοινωνία με τα Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας & Πολιτισμού (για λοιπά 
οικονομικά, εργασιακά και καλλιτεχνικά θέματα) 
 
1. Διαχειριστήκαμε πληθώρα προβλημάτων που προέκυψαν για συναδέλφους μας στα 

Ωδεία λόγω της αναστολής εργασίας, διευκρινίζοντας συνεχώς τα περιεχόμενα των 
Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, τόσο μέσω της ιστοσελίδας όσο και μέσω της 
σελίδας στο facebook που έχουμε δημιουργήσει. 
 

2. Απευθυνθήκαμε με προτάσεις στα αρμόδια υπουργεία και δώσαμε οδηγίες προς τους 
συναδέλφους για το πώς να αντιμετωπίσουν τα διάφορα ζητήματα με τις συμβάσεις και 
τις αναστολές τους.  

 
3. Πήραμε την πρωτοβουλία να κάνουμε συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες προτάσεις προς 

το υπουργείο Πολιτισμού: για τα μέτρα κατά της πανδημίας που σε πολλές περιπτώσεις 
ήταν υπερβολικά ή άδικα για το χώρο των Ωδείων, για την ορθολογική σύνταξη του 
Μητρώου Καλλιτεχνών, για τη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων στο πλαίσιο της 
πανδημίας. 

 
 
4. Καταθέσαμε την πρότασή μας στο Υπουργείο Πολιτισμού για την επίσημη αναγνώριση 

του Αναγεννησιακού φλάουτου (του γνωστού στην Ελλάδα ως "φλάουτο με ράμφος"). 
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Γ. Επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας 
 
1. Απευθυνθήκαμε κατ' επανάληψη προς το υπουργείο Παιδείας: Με ένα πρώτο 

συνοπτικό υπόμνημα στις αρχές Μαρτίου 2020, μόλις πριν την επιβολή της καραντίνας, 
για τις παρανομίες που χαρακτηρίζουν τις ενέργειές του απέναντι στον κλάδο μας, με 
διαμαρτυρία για τον χωρισμό των πινάκων προσλήψεων μεταξύ κατόχων και μη 
πτυχίου ΑΕΙ (που επιβεβαίωνε την συνεχόμενη μεροληψία του υπέρ των πρώτων) και 
στη συνέχεια με διαδοχικές επιστολές από τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο του 2021 με 
αιτήματα συνάντησης με την πολιτική ηγεσία.  
 

2. Μέσα στο καλοκαίρι του 2021 λάβαμε δύο φορές γραπτή απάντηση από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες για το νομικό περιεχόμενο των αποφάσεων χωρίς απάντηση επί της ουσίας 
για τα αιτήματά μας ή για μία συνάντηση με τους αρμόδιους. Λάβαμε μόνο προφορικές 
υποσχέσεις για την πολυπόθητη συνάντηση, οι οποίες ουδέποτε τηρήθηκαν, αφενός 
λόγω συστηματικής κωλυσιεργίας των αρμοδίων και αφετέρου λόγω της απόφασης 
(αρχές Αυγούστου, ως συνήθως στην πιο δύσκολη περίοδο) να διοριστούν στα 
Μουσικά Σχολεία κάποιες εκατοντάδες πτυχιούχων ΑΕΙ, η οποία έστελνε αντίστοιχο 
αριθμό συναδέλφων μας ωδειακών αποφοίτων οριστικά στην ανεργία.  

 
3. Η κατάσταση πλέον δεν ήταν δυνατό να αντιμετωπιστεί με διάλογο, αλλά με δικαστικό 

αγώνα. Το δικηγορικό γραφείο που ανέλαβε την υπόθεση κατόρθωσε σε ελάχιστο 
χρόνο, σχετικά με την πολυπλοκότητα του θέματος, να συντάξει προσφυγή με επαρκή 
τεκμηρίωση στις αρχές Οκτωβρίου 2021. Επρόκειτο για άθλο που δεν θα είχε 
πραγματοποιηθεί καν, αν το έδαφος δεν είχε προετοιμαστεί με πολύμηνες συζητήσεις, 
ανταλλαγή πληροφοριών και συλλογή νομικών επιχειρημάτων και δικαστικών 
αποφάσεων, εν αναμονή κάποιας διοικητικής απόφασης που κάποια στιγμή θα 
λαμβανόταν και θα μας έδινε τη δυνατότητα να προσφύγουμε δικαστικά. Δυστυχώς 
όμως τελικά η προσφυγή δεν κατέστη δυνατόν να κατατεθεί επειδή δεν υπήρξε 
ενδιαφέρον παρά μόνο μιάς ελάχιστης μερίδας των συναδέλφων τους οποίους 
αφορούσε! 

 
 
Δ. Αδυναμίες και στόχοι για το μέλλον 
 
Ως γνωστόν, τα μέλη του ΔΣ δεν είναι επαγγελματικά στελέχη, αλλά εργαζόμενοι μουσικοί. 
Επομένως δεν υπήρχε ούτε άπλετα διαθέσιμος χρόνος ούτε η εμπειρία στον τομέα της 
οργάνωσης και επικοινωνίας, έτσι ώστε να επεκταθεί ακόμη περισσότερο η δυναμική του 
Συλλόγου. Ο στόχος παραμένει, να διαδοθεί ευρέως το έργο του, να αυξηθούν τα μέλη 
μας, να επιβεβαιωθεί η πανελλήνια ταυτότητά μας και να εδραιωθεί η ουσία των αιτημάτων 
μας, πρώτα στους ίδιους τους απόφοιτους μουσικούς και στη συνέχεια στην κοινωνία.  
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Δυστυχώς η διαπίστωση είναι ότι ο βαθμός ενημέρωσης και συνειδητοποίησης σημαντικής 
μερίδας των συναδέλφων, μελών του Συλλόγου ή μη, παραμένει σε δυσάρεστα χαμηλό 
επίπεδο, παρά τις συνεχείς μας προσπάθειες να δημοσιεύουμε ανακοινώσεις και 
ενημερώσεις που βοηθούσαν προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό αναδύθηκε ανάγλυφα στην 
αποτυχία της κρίσιμης κίνησης για τη δικαστική προσφυγή, αλλά και στην πενιχρή 
συμμετοχή μας σε κινητοποιήσεις που οργάνωναν τα συνδικαλιστικά σωματεία του χώρου 
μας (ΠΜΣ, ΠΟΘΑ) για διάφορα θέματα. Χαρακτηριστικό δε είναι ότι από την ίδρυση του 
Συλλόγου μέχρι σήμερα, οι 130 αιτούντες ουδέποτε κατέβαλαν την εγγραφή και συνδρομή 
τους, ενώ από τα λοιπά 433 εγγεγραμμένα μέλη μόλις το 50% κατέβαλε την συνδρομή για 
το 2021, έχοντας δικαίωμα συμμετοχής στην τακτική Γενική Συνέλευση και στις εκλογές του 
2022. 
 
Πρόσθετη δυσχέρεια δημιούργησαν οι αντίξοες περιστάσεις της πανδημίας που, εκτός των 
άλλων, κατέστησαν αδύνατη την πραγματοποίηση ευρύτερων συναντήσεων ή τοπικών 
συνελεύσεων, καθώς και μουσικών δράσεων τις οποίες είχαμε συζητήσει. Κάποιες 
προσπάθειες έγιναν, με την δημιουργία αφενός μιας ομάδας εργασίας που να ασχολείται 
με το ακανθώδες θέμα των εργαζομένων στα σχολεία, αφετέρου κάποιων περιφερειακών 
πυρήνων, στη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα, αλλά τελικά οι κινήσεις αυτές δεν υπήρξαν 
ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Ευελπιστούμε το επόμενο ΔΣ, μέσα σε ομαλότερες συνθήκες, 
να κατορθώσει να εργαστεί πιο εντατικά στο θέμα αυτό, ώστε να υπάρξει εν τέλει όσο 
γίνεται ευρύτερη ενεργή συμμετοχή των μελών. 
 
Συμπερασματικά, θεωρούμε ότι το απερχόμενο ΔΣ παρά τις πολλές δυσκολίες επιτέλεσε 
σημαντικό έργο: Παραδίδει ως παρακαταθήκη επεξεργασμένες και δρομολογημένες τις 
βασικές θέσεις και κατευθυντήριες γραμμές του Συλλόγου, αλλά και δεδομένο το κύρος 
έναντι όλων των συνομιλητών του. Το ΔΣ που θα μας διαδεχθεί έχει επομένως μια θετική 
βάση εκκίνησης ώστε να μπορέσει να επιτύχει την ευόδωση όλων των στόχων. 
 
 

 
Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2021 

 
 


