
 

 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων   

ΑΝΑΦΟΡΑ 

Για την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

  

Θέμα: Κυβερνητικός εμπαιγμός και απαράδεκτες απώλειες διδακτικών ωρών στο Καλλιτεχνικό Σχολείο 

Κερατσινίου-Δραπετσώνας ένα μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς 

  

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. 18/20-10-

2022 Επιστολής του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Καλλιτεχνικού Σχολείου Κερατσινίου-

Δραπετσώνας σχετικά με τις απαράδεκτες απώλειες διδακτικών ωρών που σημειώνονται ένα μήνα μετά 

την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ενώ σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε η υπουργός Παιδείας, όταν 

ρωτήθηκε για τα κενά στα σχολεία απάντησε: «Ποια κενά; Με μεγάλη μου χαρά να μου τα 

γνωστοποιήσετε εάν έχετε τέτοια στοιχεία»(!).  

  

Επειδή μια τέτοια δήλωση προκαλεί και τον πιο καλοπροαίρετο γονιό, εκπαιδευτικό ή μαθητή, αν ψάχνει τα κενά 

η κ. Κεραμέως, ο Σύλλογος δηλώνει πως δεν ανέχεται την κοροϊδία και επισημαίνει στην κ. Υπουργό τα 

παρακάτω για τη διευκόλυνσή της: 

 

α) Παρά τη δημοσίευση για πρώτη φορά τόσο γρήγορα των οριστικών πινάκων των ωρομισθίων καθηγητών 

χορού και κινηματογράφου έχουν περάσει τουλάχιστον είκοσι ημέρες και δεν έχουν δει τους καθηγητές στο 

σχολείο, όπως και σε όλα τα καλλιτεχνικά της χώρας.  

β) Τα κενά που παραμένουν από την αρχή του σχολικού έτους και περιλαμβάνουν και διδακτικές ώρες της Γ΄ 

Λυκείου είναι : 10 ώρες πληροφορικής, 6 ώρες κοινωνιολογίας και 6 ώρες οικονομίας   

γ) Δεν έχουν κινηθεί οι νομοθετικές διαδικασίες για την έγκαιρη μόνιμη πρόσληψη καθηγητών κατεύθυνσης 

(χορού, κινηματογράφου, ηθοποιοί κ.α.) δίνοντας τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν πτυχίο 

κατηγορίας ΠΕ μέσω ΑΣΠΑΙΤΕ. 

  

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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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 στελεχωμένο με καθηγητές και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Ενός δημόσιου σχολείου που 

θα λειτουργεί υπέρ του μαθητή, του καθηγητή, της κοινωνίας. 

 Θεωρούν απαράδεκτο τα 2/3 των μαθητών του σχολείου να μην παρακολουθούν τα μαθήματα καλλιτεχνικής 

εκπαίδευσης, καθώς και μαθητές του Λυκείου, που μεθαύριο θα κληθούν να εξεταστούν στις πανελλήνιες ισότιμα 

με τους μαθητές Γενικών και Επαγγελματικών σχολείων, να μην διδάσκονται κοινωνιολογία και τα εξεταζόμενα 

μαθήματα πληροφορικής, και οικονομίας. 

Καταλήγοντας, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Καλλιτεχνικού Σχολείου Κερατσινίου-

Δραπετσώνας δηλώνει πως τα όρια της υπομονής όλων έχουν πλέον εξαντληθεί, καθώς βλέπουν την 

συστηματική υποβάθμιση των στοιχειωδών λειτουργιών του σχολείου και την υπονόμευση του μέλλοντος των 

παιδιών τους και απαιτούν εδώ και τώρα: 

1) Να καλυφθούν όλα τα κενά στο σχολείο με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό 

2) Να τοποθετηθούν οι καθηγητές χορού και κινηματογράφου, που ήδη έχουν επιλεγεί. 

  

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

Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως, την ανακοίνωση του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 

Καλλιτεχνικού Σχολείου Κερατσινίου – Δραπετσώνας και την καλεί να προβεί άμεσα στις απαιτούμενες 

ενέργειες για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων και να ενημερώσει σχετικά τη Βουλή.  

  

Επισυνάπτεται η Επιστολή. 

  

Αθήνα, 21/10/2022 

 Η καταθέτουσα Βουλευτής 

   

Κασιμάτη Νίνα 

 

 

 

 



 



 

 




