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O αιρετός εκπρόσωπος Κορδής Νεκτάριος στο ΚΥΣΔΕ δηλώνω ότι: 
Η διαδικασία µε την οποία καλούµαστε σαν Υπηρεσιακό Συµβούλιο να υπολογίσουµε κενά και 

πλεονάσµατα του εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως αναφέρει και η εγκύκλιος 97338/Δ2/24-06-2014, 
στηρίζεται στο ΠΔ 50/96, το οποίο ορίζει σαφώς στο  άρθρο 4 παρ. 3, ότι οι εισηγήσεις των ΠΥΣΔΕ προς την 
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου αποστέλλονται µέχρι τις 15 Φεβρουαρίου και στο άρθρο 4 παρ. 1, ότι για 
την πραγµατοποίηση των µεταθέσεων καταρτίζονται µέχρι τις 10 Μαρτίου κάθε σχολικού έτους πίνακες 
κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή µετάθεσης.  Όλα αυτά καταστρατηγήθηκαν µε ευθύνη της ηγεσίας 
του Υπουργείου Παιδείας.  

Η εγκύκλιος 97338/Δ2/24-06-2014 επικαλείται το άρθρο 7 του Ν. 3848/10, το οποίο αναφέρει ότι "για 
τον προσδιορισµό των κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών υπολογίζεται η τυχόν 2η ειδικότητα, η 
δυνατότητα διδασκαλίας µε 2η ανάθεση", ενώ για τις οργανικές θέσεις υπολογίζονται µόνο οι πρώτες 
αναθέσεις µαθηµάτων, πράγµα που είναι ασύµβατο.  

Η µέχρι σήµερα ακολουθούµενη διαδικασία και µε όσα ορίζει το ΠΔ 50/96 άρθρο 4, ήταν να 
υπολογίζονται οι οργανικές θέσεις µε βάση το ωρολόγιο πρόγραµµα κάθε σχολικής µονάδας και τις ώρες της 
οµάδας σχολείων στην οποία ανήκει η σχολική µονάδα. Σύµφωνα, όµως µε την εγκύκλιο, τα κενά και 
πλεονάσµατα υπολογίζονται µε την ψυχρή λογιστική της διαίρεσης του συνολικού αριθµού των ωρών 
διδασκαλίας των αντίστοιχων µαθηµάτων δια του συνολικού αριθµού ωρών υποχρεωτικού ωραρίου 
των «οργανικά ανηκόντων καθηγητών» σε κάθε περιοχή µετάθεσης. Η ενοποίηση των περιοχών 
µετάθεσης και των οµάδων σχολείων, σε συνδυασµό µε το αυξηµένο διδακτικό ωράριο, σκοπό έχει  να 
δοθούν ελάχιστα κενά, προκειµένου να µην ικανοποιηθούν  αιτήσεις συναδέλφων για µετάθεση και, 
παράλληλα, να δηµιουργήσει διογκωµένα πλεονάσµατα, για να οδηγηθούν σε νέες υποχρεωτικές 
µετατάξεις και µετακινήσεις χιλιάδες συνάδελφοι που θα χαρακτηριστούν «ολικά υπεράριθµοι 
εκπαιδευτικοί». 

Επίσης, πάγια θέση του εκπαιδευτικού κινήµατος είναι ο αριθµός των µαθητών/µαθητριών στα τµήµατα 
να µην υπερβαίνει τους 20 µαθητές στο τµήµα, 15 στις κατευθύνσεις και 10 µαθητές ανά καθηγητή στα 
εργαστήρια.  
       Εξάλλου, η εµπειρία προηγούµενων ετών έχει αποδείξει πως οι εκτιµήσεις των Υπηρεσιακών 
Συµβουλίων δεν λαµβάνονται υπόψη από το Υπουργείο Παιδείας. Το ίδιο συµβαίνει και κατά τις φετινές 
µεταθέσεις αφού το Υπουργείο αρνείται να υιοθετήσει τις εκτιµήσεις τόσο των ΠΥΣΔΕ όσο και των 
Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. Mάλιστα επιδιώκουν κάτι καινοφανές:να αποδεχτούν τις 
εκτιµήσεις των ΠΥΣΔΕ επιλεκτικά εκτός από τους κλάδους  ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01 για τους οποίους θα 
πάνε στις εκτιµήσεις του συστήµατος! Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί κατά τι ο αριθµός των 
µεταθέσεων, αλλά θα δηµιουργηθεί πρόβληµα στον κλάδο ΠΕ04, ο οποίος θα έπρεπε να 
αντιµετωπίζεται ενιαία κάτι που ορίζει και ο ν. 4186/13 .  Χαρακτηριστικό τέλος  της αντίληψης µε την 
οποία αντιµετωπίζει τα συλλογικά όργανα είναι το γεγονός ότι ενώ είχε στη διάθεσή του τις εκτιµήσεις των 
ΠΥΣΔΕ από τις 30/6/14 , τις κοινοποίησε στα µέλη του ΚΥΣΔΕ στις 16/7/14!   

Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εκπαιδευτικοί δεν είναι απρόσωπα νούµερα που θα 
χρησιµοποιηθούν για να καλύψουν τις µνηµονιακές δεσµεύσεις της κυβέρνησης για νέες υποχρεωτικές 
µετακινήσεις και απολύσεις, δεν θα επικυρώσω και δεν θα νοµιµοποιήσω µε την υπογραφή µου τους 
πίνακες κενών-πλεονασµάτων και τους αντίστοιχους πίνακες µεταθέσεων, µε βάση τους οποίους 
ικανοποιείται µόλις το 8,83% των αιτήσεων (741 σε σύνολο 8389), δηλώνοντας πως θα τους 
καταψηφίσω κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Θα παραµείνω στη συνεδρίαση για να ελέγξω την όλη 
διαδικασία.   
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