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 ΠΡΟΣ: 
- τον Υπουργό Εθν. Παιδείας και  
 Θρησκευµάτων 
    κ. Ευρ. Στυλιανίδη  
- τον Υφυπουργό Εθν. Παιδείας  
 και Θρησκευµάτων 
   κ. Ανδρ. Λυκουρέντζο 

 
 
ΘΕΜΑ: Οι καταγγελίες του ∆.Σ. της ΕΛΜΕ Χαλκιδικής για µη σύννοµες 
ενέργειες της ∆ιοίκησης 

  
 

 Κύριε Υπουργέ,  
 Κύριε Υφυπουργέ,  

 
Σας διαβιβάζουµε έγγραφα της ΕΛΜΕ Χαλκιδικής   καθώς και έγγραφα των 

αιρετών  µελών  του ΠΥΣ∆Ε Χαλκιδικής  κ. Χρ. Πέγιου και Μοσχ. Μοσχόπουλου, 
µε τα οποία καταγγέλλονται παράνοµες  ενέργειες που αφορούν αφενός στην 
ανασυγκρότηση του ΠΥΣ∆Ε Χαλκιδικής και αφετέρου στις τοποθετήσεις 
αποσπασµένων  από άλλα ΠΥΣ∆Ε, υπεραρίθµων και νεοδιόριστων καθηγητών κατά 
την έναρξη της σχολικής  χρονιάς 2007-2008. 

 
 Συγκεκριµένα:  

1. Το ΠΥΣ∆Ε Χαλκιδικής ανασυγκροτήθηκε στις 20-7-2007  χωρίς να 
τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 10 του Π.∆. 
1/2003, σύµφωνα µε την οποία σε περίπτωση έλλειψης τακτικών ή αναπληρωµατι- 
κών αιρετών µελών ορίζεται εκπρόσωπος από την οικεία πρωτοβάθµια 
συνδικαλιστική οργάνωση των εκπαιδευτικών. 

 Ως εκ τούτου η συγκρότηση του ΠΥΣ∆Ε δεν είναι νόµιµη και κατ΄επέκταση  
όλες οι αποφάσεις του ανωτέρω οργάνου  µε τη σύνθεση αυτή είναι άκυρες. 

2. Από τις 30-8-2007 ο ∆/ντής Εκπαίδευσης Χαλκιδικής  κ. Εµµανουήλ 
Περσυνάκης προχώρησε : α) σε τοποθέτηση αποσπασµένων  εκπαιδευτικών  µε 
αδιαφανείς διαδικασίες και χωρίς προηγουµένως  να γνωστοποιηθούν  σε αυτούς  τα 
υπάρχοντα λειτουργικά κενά. β) σε τοποθετήσεις  συναδέλφων  που είναι στη 
διάθεση του ΠΥΣ∆Ε χωρίς να εφαρµοστούν οι κείµενες διατάξεις που προβλέπουν 
τοποθετήσεις  µε σειρά µορίων και µε βάση τις δηλώσεις  προτίµησής  τους, γ) σε 
τοποθετήσεις  νεοδιόριστων  χωρίς τις νόµιµες διαδικασίες . 
 Όλες αυτές οι τοποθετήσεις έγιναν χωρίς την απαραίτητη γνωµοδότηση του 
ΠΥΣ∆Ε, και σε αντίθεση προς τις δύο γνωµοδοτήσεις της Ειδικής Επιτροπής του 
Συµβουλίου Επικρατείας (αρ. πρωτ. 7/2007 /24-8-07 και αρ. πρωτ: 92430-Α/2  4-9-
2007). 



 Επειδή οι παραπάνω ενέργειες είναι αντιδεοντολογικές, ρουσφετολογικές και 
παραβιάζουν τη σχετική νοµοθεσία, παρακαλούµε να παρέµβετε άµεσα προκειµένου 
να αποκατασταθεί η νοµιµότητα στη συγκρότηση του ΠΥΣ∆Ε και να αρθούν οι 
αδικίες στις εν λόγω τοποθετήσεις συναδέλφων. Αυτό εξάλλου απαιτούν οι αρχές της 
αξιοκρατίας, της αντικειµενικότητας και της χρηστής διοίκησης. 
 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, τέλος, σας ζητά, να ενεργήσετε προκειµένου να 
καταλογιστούν ευθύνες, όπου υπάρχουν, για τις παραπάνω µη νόµιµες ενέργειες. 
 
 
 
 
 
   

 
 
   


