
 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  

 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Για την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Θέμα: Η κυβέρνηση κάνει έξωση καλλιτεχνικών μαθημάτων ακόμη και 

από το Καλλιτεχνικό Σχολείο Κερατσινίου - Δραπετσώνας 

 

Η Βουλευτής Β’ Πειραιά ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κ. Νίνα Κασιμάτη καταθέτει 

Κοινοβουλευτική Αναφορά  για την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

κ. Νίκη Κεραμέως βάσει της με Α.Π. 4/26-11-2021 Επιστολής του Συλλόγου 

Γονέων & Κηδεμόνων του Καλλιτεχνικού Σχολείου Κερατσινίου – 

Δραπετσώνας, με την οποίαν καταγγέλλεται η ύπαρξη εκπαιδευτικών 

κενών που δεν έχουν καλυφθεί ακόμη και στον τρίτο μήνα του σχολικού 

έτους 2021-22 που διανύουμε, ιδιαίτερα σε καθηγητές κατευθύνσεων 

χορού και κινηματογράφου. 

Στην Επιστολή του ο Σύλλογος αναφέρει πως δεν είναι δυνατόν να υφίσταται 

καλλιτεχνικό σχολείο, χωρίς καθηγητές των κατευθύνσεων και να υπάρχει 

ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας με πολλές ώρες κενές σε διδασκαλία 

καθημερινώς! Με αυτό το τρόπο υπονομεύεται συστηματικά η λειτουργία του 

καλλιτεχνικού σχολείου.  

Ο Σύλλογος τονίζει πως είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά να ξεκινάει η 

σχολική χρονιά χωρίς κενά σε καθηγητές, ώστε απερίσπαστα να αφιερώνονται 

στη γνώση και τη μάθηση. Επιζητούν το αυτονόητο: την ύπαρξη ενός δημόσιου 

σχολείου, κατάλληλα στελεχωμένου με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. 

Ενός δημόσιου σχολείου που θα λειτουργεί υπέρ του μαθητή, του καθηγητή, 

της κοινωνίας. Τέλος, για την υλοποίηση των αιτημάτων τους ζητούν επίσης 



άμεση συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως. 

Επειδή τα Καλλιτεχνικά σχολεία είναι δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης γενικής εκπαίδευσης που εισήχθησαν ως θεσμός με σκοπό την 

έμφαση στην καλλιέργεια και τη διδασκαλία των Τεχνών. 

Επειδή είναι αδιανόητο κατά τον τρίτο μήνα του σχολικού έτους να 

σημειώνονται κενά σε καθημερινή βάση σε ειδικότητες κατευθύνσεων 

απαραίτητων για τη λειτουργία ενός καλλιτεχνικού σχολείου. 

Επειδή η κυβέρνηση υπονομεύει απαραδέκτως τη διδασκαλία των 

καλλιτεχνικών μαθημάτων εν γένει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά ακόμη 

και στα Καλλιτεχνικά Σχολεία! 

Η Βουλευτής Β’ Πειραιά ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κ. Νίνα Κασιμάτη προωθεί στην  

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως, τη με Α.Π. 4/26-

11-2021 σχετική επιστολή του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 

Καλλιτεχνικού Σχολείου Κερατσινίου – Δραπετσώνας και την καλεί να 

προβεί σε άμεσες ενέργειες και να ενημερώσει τη Βουλή για την 

επιβεβλημένη ικανοποίηση των κάτωθι δίκαιων αιτημάτων: 

 Να προβεί άμεσα στην πρόσληψη καθηγητών για την πλήρη κάλυψη 

όλων των εκπαιδευτικών κενών κατεύθυνσης στο Καλλιτεχνικό 

Σχολείο Κερατσινίου – Δραπετσώνας. 

Και προκειμένου να μη δημιουργηθούν και στη νέα σχολική χρονιά 

ανάλογα ζητήματα:  

 Να κινηθούν οι νομοθετικές διαδικασίες για την έγκαιρη μόνιμη 

πρόσληψη καθηγητών κατεύθυνσης (χορού, κινηματογράφου, 

υποκριτικής κ.α.) και γενικότερα να καλυφθούν τα οργανικά κενά σε 

καθηγητές και διοικητικό προσωπικό. 

 Μέχρι να ολοκληρωθεί η μόνιμη πρόσληψη, να καλύπτονται τα κενά 

του σχολείου με καθηγητές ωρομίσθιους, που οι διαδικασίες 

πρόσληψης θα ολοκληρώνονται πριν την έναρξη του σχολικού έτους.  

.  

 



Επισυνάπτεται η Επιστολή. 

Αθήνα, 29/11/2021 

Η καταθέτουσα Βουλευτής 

                                                 Κασιμάτη Νίνα 

 

 


