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Θέμα: «Ίδρυση Καλλιτεχνικού Γυμνασίου στην Ηλιούπολη»
Ένα διαχρονικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί δεκάδες οικογένειες της Ηλιούπολης
αλλά και άλλων δήμων του νοτίου τομέα έχει να κάνει με την ανάγκη ίδρυσης του
Καλλιτεχνικού γυμνασίου στην περιοχή της Ηλιούπολης. Μάλιστα προσφάτως
και συγκεκριμένα στις 21/3/2019 εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 5869 απόφαση της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, με τίτλο «’Έναρξη
λειτουργίας του Καλλιτεχνικού γυμνασίου Αθηνών». Η εν λόγω απόφαση
ωστόσο είναι προβληματική καθώς δεν έχει μέχρι και σήμερα αναρτηθεί στην
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ενώ ως κανονιστική πράξη της διοίκησης θα έπρεπε να δημοσιευθεί σε
ΦΕΚ, κάτι που επίσης δεν έγινε.
Κατ’ απαίτηση δεκάδων οικογενειών θα μπορούσε ήδη να έχει πραγματοποιηθεί
η ίδρυση και η μετεγκατάσταση του καλλιτεχνικού γυμνασίου, γεγονός που θα
προσδώσει άλλη πολιτιστική δυναμική τόσο στην Ηλιούπολη όσο και στους
όμορους Δήμους του νοτίου τομέα της Αττικής.
Η ίδρυση και λειτουργία «Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αθήνας» δεν έχει υλοποιηθεί
έχει σήμερα, μολονότι έχει προβλεφθεί με το νόμο 1824/30.12.1988), και παρά
την από το 2003 ίδρυση των υφιστάμενων Καλλιτεχνικών Σχολείων (Γυμνασίων
– Λυκείων) στην Αττική και ειδικά των καλλιτεχνικών σχολείων Γέρακα,
Περιστερίου, Κερατσινίου-Δραπετσώνας.
Η ανωτέρω απόφαση χωρίς κανένα σχεδιασμό και προγραμματισμό
επικυρώθηκε με την ΚΥΑ 186738/Δ2/05.11.2018 που φέρει τίτλο «Ίδρυση
Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αθηνών (ΚΓΑ)». Η ίδρυση όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι
οι γονείς κρατήθηκε μυστική έως στις 06.03.2019, όταν και δημοσιεύθηκε η

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενής θέσης
Διευθυντή στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθήνας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας» υπ’αρ. 4562/06.03.2019, διορισμός, που έλαβε χώρα
στις 21.03.2019.
Σε όλο αυτό το διάστημα ως έδρα του υπό ίδρυση ΚΓΑ αναφέρεται το «Μουσικό
Σχολείο Αθήνας (ΜΣΑ)» επί της οδού Δράκοντος 37, Ακαδημία Πλάτωνος – Αθήνα,
για προσωρινή συστέγαση. Η προσωρινή συστέγαση του ΚΓΑ στο ΜΣΑ είναι όμως
προβληματική καθώς το κτίριο έχει κατασκευασθεί μέσω ΣΔΙΤ διάρκειας έως το
2041, ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει καμία αρμοδιότητα πέραν της υποχρέωσης
κάλυψης των λειτουργικών αναγκών του Κτιρίου (θέρμανση, ΔΕΗ κτλ) και το
κυριότερο η ΣΔΙΤ επιβάλλει για λόγους ασφαλείας ως αποκλειστική χρήση στο
κτίριο την εγκατάσταση μόνο του Μουσικού Σχολείου Αθήνας με ανώτατο όριο
μαθητών τους 360, δηλαδή μόνο τους μαθητές του ΜΣΑ. Αξίζει να επισημανθεί
ότι στην περίπτωση μη αποκλειστικής χρήσης ως προβλέπεται, το Ελληνικό
Δημόσιο θα ζημιωθεί με αξιούμενη αποζημίωση χρήσεως ανά μήνα προσωρινής
συστέγασης.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
-

Ποια η θέση του Υπουργείου σας σχετικά με το ζήτημα της ίδρυσης και
εγκατάστασης του Καλλιτεχνικού γυμνασίου Αθηνών; Γιατί δεν εγκαθίσταται
εξαρχής στην Ηλιούπολη με δεδομένο ότι υπάρχει και η σχετική πρόβλεψη
στην υπ.αριθμ. 5869 21/3/2019 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας;

-

Για ποιο λόγο δεν λαμβάνει το Υπουργείο σας υπόψιν το ανωτέρω πρόβλημα
της συστέγασης του Καλλιτεχνικού γυμνασίου με το Μουσικό σχολείο της
Αθήνας το οποίο μάλιστα δύναται να ζημιώσει το Ελληνικό Δημόσιο για κάθε
μήνα χρήσεως;
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