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Θέμα: Μονομερής απόφαση του Δήμου να μεταφέρει το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας  Κορυδαλλού σε βραδινή 

βάρδια στο 3ο ΓΕΛ Κορυδαλλού μαζί με το ΙΕΚ Κορυδαλλού 

Καταδικάζουμε για άλλη μια φορά την Διοίκηση του Δήμου Κορυδαλλού για τον αιφνιδιαστικό και αυταρχικό τρόπο με 

τον οποίο λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν την  εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης μας. 

Τελευταίο παράδειγμα η μονομερής απόφαση του Δήμου να μεταφέρει το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας  Κορυδαλλού 

σε βραδινή βάρδια στο 3ο ΓΕΛ Κορυδαλλού μαζί με το ΙΕΚ Κορυδαλλού που βρίσκεται ήδη εκεί. Η διοίκηση του Δήμου  

αποφάσισε τη μεταφορά του ΣΔΕ   αιφνιδιαστικά,  μέσα στο καλοκαίρι, με τα σχολεία κλειστά,  χωρίς να έχουν 

ενημερωθεί ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Διευθύντρια του 3ου Λυκείου, η σχολική Κοινότητα  και χωρίς να έχει 

εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας επί του θέματος. Μια ενέργεια που προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα 

αλλά δημιουργεί ένα μεγαλύτερο πρόβλημα στο ήδη επιβαρυμένο από το ΙΕΚ 3ο ΓΕΛ καθώς δεν έχει υπάρξει η σχετική 

διαβούλευση ώστε να αναδειχθούν οι ανάγκες, οι δυνατότητες  και τα προβλήματα που δημιουργεί μια τέτοια 

απόφαση. Ο Σύλλογος διδασκόντων του 3ου ΓΕΛ Κορυδαλλού εγείρει έντονη διαμαρτυρία για τους εξής λόγους: 

• Ήδη στο κτήριο του σχολείου στεγάζεται το ΙΕΚ Κορυδαλλού. Τα χρήματα της Σχολικής Επιτροπής που δίνονται 

για το 3ο ΓΕΛ αναλώνονται για τις ανάγκες και του ΙΕΚ, η βραδινή λειτουργία του οποίου δημιουργεί αυξημένες 

λειτουργικές ανάγκες (κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανση). 

• Δεν υπάρχουν στο κτήριο οι αναγκαίες αίθουσες για τη λειτουργία του ΣΔΕ, ούτε αίθουσες για γραφεία 

Διεύθυνσης και καθηγητών. 

Απαιτούμε να ανακληθεί η απόφαση μεταφοράς του ΣΔΕ Κορυδαλλού στο 3ο ΓΕΛ  διότι οι αντικειμενικές συνθήκες 

εμποδίζουν τη στέγαση του ΣΔΕ στο κτήριο του 3ου ΓΕΛ. 

Καταδικάζουμε τον αυταρχικό τρόπο λήψης αποφάσεων που αφορούν τη σχολική κοινότητα χωρίς να έχει προηγηθεί 

οποιαδήποτε επικοινωνία και διαβούλευση με τα μέλη και τους φορείς που εμπλέκονται (Σύλλογοι Διδασκόντων, Β 

ΕΛΜΕ Πειραιά, Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Κορυδαλλού κλπ) 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Β΄ ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 
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