
Για  την συρρίκνωση του 3ου Ε.Κ. της Γ΄ Αθήνας 
 

Πρόσφατα με μεγάλη έκπληξη αλλά και αγανάκτηση 

πληροφορηθήκαμε ότι επίκειται μεταφορά των Ηλεκτρολογικών 

Εργαστηρίων από το 3ο Ε.Κ. Γ΄ Αθήνας (Περιστερίου) στο 4ο Ε.Κ Γ΄ 

Αθήνας (Περιστερίου). Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. είναι αντίθετη σε μια τέτοια 

μεταφορά.  

Το 3ο Ε.Κ. στεγάζεται σε δημόσιο  σχολικό συγκρότημα ενώ το 4ο 

Ε.Κ. σε σχολικό συγκρότημα κατασκευασμένο  με Σ.Δ.Ι.Τ. (Σύμπραξη 

Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα) και ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία, στην οποία 

το δημόσιο πληρώνει ενοίκιο.  

Είναι μη αποδεκτό, ειδικά αυτή την περίοδο, μία δύσκολη οικονομικά 

εποχή, να εκκενώνονται δημόσια σχολικά κτίρια και να μεταφέρονται σε 

ιδιωτικά, στα οποία μάλιστα δεν υπάρχει και η ανάλογη υποδομή που για 

να αποκτηθεί θα πρέπει να δαπανηθούν δυσεύρετοι οικονομικοί πόροι. 

Επιπρόσθετα τα Ηλεκτρολογικά Εργαστήρια του 3ο Ε.Κ. έχουν μόλις 

πρόσφατα ανακαινισθεί, με μη μεταφερόμενες υποδομές, με προσωπική 

εργασία συναδέλφων και την δαπάνη αρκετών χρημάτων τα οποία 

κινδυνεύουν τελικά να χαθούν. Μια τέτοια μεταφορά εκτός από το 

οικονομικό κόστος θα δημιουργήσει και πολλά σοβαρά προβλήματα στην 

εκπαίδευση των μαθητών του 2ου ΕΠΑ.Λ. που συστεγάζεται με το 3ο Ε.Κ., 
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καθώς δεν θα έχουν εργαστήρια για την εκπαίδευση τους ή στην 

καλύτερη περίπτωση θα αναζητηθούν εξισορροπητικές λύσεις που θα 

υποβαθμίσουν την παρεχόμενη εργαστηριακή εκπαίδευση.  

Επιπλέον μια ακόμη ενέργεια που θα οδηγήσει στην συρρίκνωση και 

στην υποβάθμιση του 3ου Ε.Κ. σε σχολικό εργαστήριο είναι και η 

κατάργηση του Τομέα Πληροφορικής από το συστεγαζόμενο 2ο ΕΠΑ.Λ. 

Περιστερίου, ο οποίος αιφνιδιαστικά, και χωρίς καμία επίσημη απόφαση 

καταργήθηκε από το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών (e-

εγγραφές)ολόκληρος ο Τομέας Πληροφορικής και  η ειδικότητα Υπάλληλος 

Τουριστικών Επιχειρήσεων στον Τομέα Οικονομίας Διοίκησης πριν καν 

ξεκινήσουν οι εγγραφές, αναγκάζοντας τους μαθητές τόσο της Β΄ όσο και 

της Γ΄ Τάξης να αναζητήσουν άλλο σχολείο.  

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. αντιτίθεται στην αποδόμηση και στην μεταφορά 

«κομμάτι - κομμάτι» του 3ου Ε.Κ. σε άλλο και μάλιστα ιδιωτικό σχολικό 

συγκρότημα. 

 
 
 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
 


