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ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ 
 

Ππορ: Γήκαξρν θαη Γεκνηηθό πκβνύιην Γήκνπ Πεηξαηά  
           Πξόεδξν Δ΄ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο  Πεηξαηά & Κνηλνηηθό πκβνύιην   
           Γηεπζύληξηα Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Πεηξαηά 
           Πεξηθεξεηαθή  Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο       
Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο   
Κοιν.: πιιόγνπο Γνλέσλ Δ΄ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο  Πεηξαηά 
           ΔΛΜΔ   Πεηξαηά    
           Οκνζπνλδία  Δλώζεσλ Γνλέσλ Αηηηθήο 
           ύιινγνο Γπλαηθώλ Πεηξαηά «Η Πξόνδνο» 

 
   Καηαγγέιινπκε ηελ πξόηαζε γηα ζπγρώλεπζε  -  θαηάξγεζε ηνπ 13νπ Γ/ζηνπ 

Πεηξαηά ηεο Γ/ληξηαο Γ. Δ. Πεηξαηά κε ην 3ν Γ/ζην Πεηξαηά,  ζύκθσλα κε ην έγγξαθν ηεο 

Γ/λζεο  Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Πεηξαηά  κε αξ. πξ. 1489/20/1/15, κε ζέκα «Μεηαβνιέο 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζρνιηθνύ έηνπο 

2015  - 2016».  Η παξαπάλσ ζπγρώλεπζε αηηηνινγείηαη ιόγσ ηεο  αηζζεηήο κείσζεο ηνπ 

καζεηηθνύ δπλακηθνύ θαη ιόγσ αδπλακίαο δεκηνπξγίαο ηκεκάησλ. 

Η κείσζε ηνπ καζεηηθνύ δπλακηθνύ είλαη απνηέιεζκα ηεο ,κεζνδεπκέλεο αιιαγήο 

ησλ ρσξνηαμηθώλ νξίσλ , πνπ γίλεηαη  ηα ηειεπηαία   3.1/2  ρξόληα. Η ηαθηηθή απηή ηεο 

αιιαγήο ησλ νξίσλ, νδήγεζε  ζε ζπξξίθλσζε ζρνιείσλ από καζεηηθό δπλακηθό, γηα λα 

αθνινπζήζνπλ θαηαξγήζεηο – ζπγρσλεύζεηο  ζρνιηθώλ κνλάδσλ. 

Κιείλνπλε ζρνιεία  θαη ηα παηδηά καο ζηνηβάδνληαη ζα ζαξδέιεο ζηηο αίζνπζεο, κε 

απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Αςηό ηο έπγο ηο έσοςμε ξαναδεί …. ! ! ! 

πξξηθλώζεθε ην 4ν ΓΔΛ θαη ηειηθά ζπγρσλεύηεθε κε ην 7ν ΓΔΛ Πεηξαηά. Έηζη 

θάιπςαλ ηνπο καζεηέο πνπ δελ ρσξνύζαλ ζην 9ν ΔΠΑΛ(ΝΑΤΣΙΚΟ) θαη  ίδξπζαλ ην 4ν 

ΔΠΑΛ( β’ ΝΑΤΣΙΚΟ), ρσξίο θακηά ππνδνκή θαη κε πνιιά πξνβιήκαηα ιεηηνπξγηθόηεηαο 

θαη ζηα δύν ζρνιεία, αληί λα ρηηζηεί έλα θαηλνύξην κε ηηο θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο.  

Σώξα εηνηκάδνπλ ην θιείζηκν ηνπ 13νπ Γ/ζίνπ γηα λα κεηαζηεγάζνπλ εθεί ην 2ν 

ΔΔΔΔΚ ΠΔΙΡΑΙΑ «ΑΝΟΙΞΗ», έλα εηδηθό ζρνιείν , πνπ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξεο ππνδνκέο θαη 

πξνδηαγξαθέο.  

Γλσξίδνπκε θαιά όηη κε απηή ηελ  πνιηηηθή  ζα αθνινπζήζνπλ  θη άιια 

θιεηζίκαηα ζρνιείσλ ζηε πεξηνρή καο.  
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Φηάνει πια ! ! ! 

Σε ζηηγκή πνπ νη αλάγθεο γηα λέα ζρνιεία, ζύγρξνλα κε ππνδνκέο απμάλνληαη , 

ζηε πεξηνρή καο θιείλνπλ ζρνιεία θαη κπαιώλνληαη αλάγθεο , ρσξίο λα ιύλνληαη 

πξνβιήκαηα. Αληίζεηα, ηα πξνβιήκαηα νμύλνληαη . Τπνβαζκίδνληαη νη ζπλζήθεο 

δηδαζθαιίαο κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε κόξθσζε ησλ παηδηώλ καο. Υάλνληαη νξγαληθέο 

ζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ. Η δσή ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα γίλεηαη όιν θαη πην δύζθνιε θαη 

επηθίλδπλε.  

Καηαγγέλλοςμε όλερ αςηέρ ηιρ μεθοδεύζειρ !  

Να ζηαμαηήζει εδώ και ηώπα κάθε ζςζήηηζη για ζςγσώνεςζη ζσολείος ! 

Να επαλαπξνζδηνξηζηνύλ ηα ρσξνηαμηθά όξηα ησλ  ζρνιείσλ, κε ζηόρν ηελ 

εύξπζκε ιεηηνπξγία  ηνπο θαη ηελ όζν γίλεηαη ηζνδύλακε θαηαλνκή ηνπ καζεηηθνύ 

δπλακηθνύ  ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο.  

Καινύκε  ηελ Δ΄ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα  Πεηξαηά θαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα 

αξλεζνύλ  θάζε ζπγρώλεπζε ζρνιείνπ. 

Καινύκε εθπαηδεπηηθνύο – γνλείο -  καζεηέο , θνξείο ηεο πεξηνρήο καο λα 

νξγαλώζνπλ θνηλή δξάζε ελάληηα ζ’ απηή θαη ζε θάζε άιιε θαηάξγεζε – ζπγρώλεπζε 

ζρνιείνπ. 

ςνεσίζοςμε ενωμένοι ακόμα πιο αποθαζιζηικά!  
Μόνο με αγώνα μποπούμε να εμποδίζοςμε ηα ζσέδιά ηοςρ. 

 

ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΟΤΜΕ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑ ΣΟ ΕΛΕΟ ΣΗ ΑΜΟΡΦΩΙΑ ΚΑΙ ΣΗ 
ΕΓΚΑΣΑΛΕΙΨΗ! 

 
Σν Γ. 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 


