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Κα υπουργέ,
Κε Γενικέ Γραμματέα
Με την παρούσα επιστολή, που αποστέλλεται σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αθηνών με το γραφείο του Γενικού
Γραμματέα, κυρίου Α. Κόπτση, η οποία πραγματοποιήθηκε στα μέσα του Νοεμβρίου του τρέχοντος
έτους, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε την πάγια έλλειψη καθηγητών του Χορού και
Κινηματογράφου στα Καλλιτεχνικά Σχολεία όλης της επικράτειας.
Οι συγκεκριμένες ειδικότητες έχουν οργανική σημασία για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις, και η
έλλειψή τους κάθε χρόνο, επί σειρά ετών, χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, η οποία θα επέλθει μόνο
μέσω αντίστοιχης νομοθετικής ρύθμισης, όπου θα προβλέπεται ο διορισμός/τοποθέτηση των
καθηγητών της συγκεκριμένης ειδικότητας στα Καλλιτεχνικά Σχολεία ήδη από την έναρξη κάθε
σχολικού έτους.
Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι για το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022 η πρόσκληση υποβολής
αιτήσεων καθηγητών για τις κατευθύνσεις Θεάτρου-Κινηματογράφου και Χορού εκδόθηκε από το
Υπουργείο στις 28/9/2021 και μέχρι σήμερα εκκρεμεί η τοποθέτηση των καθηγητών αντίστοιχων
ειδικοτήτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία της επικράτειας. Ειδικότερα ως προς αυτό, διαπιστώνεται
παρέκκλιση ως προς τα χρονικά περιθώρια τοποθέτησης των καθηγητών Χορού , σύμφωνα με όσα
ρητά ορίζονται στην «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη
ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στα αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2021-2022» (Αρ.
Πρ.:121856/Ε1/28-9-2021) και συγκεκριμένα στις σελίδες 2 και 9 του ως άνω.

Πιο συγκεκριμένα, για την κατεύθυνση Χορού των Καλλιτεχνικών Σχολείων όλης της χώρας, η
τοποθέτηση καθηγητών Χορού (Κλασσικού και Σύγχρονου) πραγματοποιείται με εξαιρετικά μεγάλη
και ιδιαίτερα επιβαρυντική για την εκπαίδευση και καλλιέργεια των μαθητών και μαθητριών των
σχολείων καθυστέρηση μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, γεγονός που υποχρεώνει τους
μαθητές και μαθήτριες των Καλλιτεχνικών Σχολείων να κάνουν τα αντίστοιχα μαθήματα μόνο κατά
το ήμισυ του σχολικού έτους! Ακριβώς τα ίδια ισχύουν και για τους καθηγητές Κινηματογράφου που
διδάσκουν στην κατεύθυνση Θεάτρου-Κινηματογράφου.
Οι μαθητές και μαθήτριες των Καλλιτεχνικών Σχολείων επιλέχτηκαν μεταξύ συνυποψηφίων
δίνοντας εξετάσεις στην Κατεύθυνση της επιλογής τους και βρίσκονται να φοιτούν σε σχολεία τα
οποία -λόγω πάγιων ελλείψεων σε καλλιτεχνικό εκπαιδευτικό προσωπικό- εντέλει δεν
ανταποκρίνονται στον τίτλο τους, αυτόν του Καλλιτεχνικού Σχολείου. Αντίθετα, κατά το μεγαλύτερο
μέρος του πρώτου τετραμήνου του σχολικού έτους, παρακολουθούν ένα ημερήσιο πρόγραμμα
γεμάτο με κενά σε διδακτικές ώρες, κατά τις οποίες το Υπουργείο οφείλει να έχει τοποθετήσει τους
αντίστοιχους εκπαιδευτικούς ήδη από την 1η Σεπτεμβρίου.
Το κώλυμα που το Υπουργείο καλείται να θεραπεύσει είναι το γεγονός ότι οι καθηγητές Χορού και
Κινηματογράφου, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των «εμπειροτεχνών», τοποθετούνται ως
ωρομίσθιοι, ενώ την ίδια στιγμή δεν προβλέπεται η τοποθέτηση μονίμων καθηγητών οι οποίοι,
έχοντες οργανική θέση στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, θα καλύπτουν τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες των
σχολείων αυτών.
Αποτελεί λοιπόν άμεση και επιτακτική ανάγκη, λαμβανομένων υπόψη των ψυχικών, αναπτυξιακών
και παιδαγωγικών αναγκών των μαθητών και μαθητριών που φοιτούν στα Καλλιτεχνικά Σχολεία της
χώρας, να υπάρξει ειδική νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία η πρόσκληση υποβολής
αιτήσεων για τις συγκεκριμένες ειδικότητες καθηγητών θα προκηρύσσεται έγκαιρα –και σίγουρα
πολύ πριν την έναρξη του σχολικού έτους.
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αθηνών
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