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ςνάδελθοι,  

Eπειδή νη κεηαηάμεηο ηνπ Ν. 4172/2013 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηο ζύνολό ηοςρ επί οπγανικών θαη όρη 

ιεηηνπξγηθώλ θελώλ ηεο Π.Ε. 

Επειδή ηο ζύνολο ηωλ κεηαηαρζέληωλ ζπλαδέιθωλ ηνπ Ν. 4172/2013 έσοςν οπγανική θέζη ζηα θαηά 

ηόπνπο ΠΥΣΠΕ κεηάηαμήο ηνπο από ηηρ εκδόζεωρ ηων ζσεηικών ΦΕΚ ηων μεηαηάξεων 

Επειδή πιένλ εθθξεκεί ΜΟΝΟ η νομική ςποσπέωζη ηηρ Πολιηείαρ για ηην οπγανική – οπιζηική 

ηοποθέηηζη  ηοςρ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηωλ θαηά ηόπνπο ΠΥΣΠΕ κεηάηαμήο ηνπο 

Επειδή ν εκπαηγκόο κε ηελ νξγαληθή – νξηζηηθή ηνπνζέηεζε ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηωλ από κεηάηαμε 

ζπλαδέιθωλ ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20, ΠΕ32 δελ έρεη ηειεηωκό 

Επειδή ε εξγαζηαθή αλαζθάιεηα θαη αβεβαηόηεηα ηωλ ζπλαδέιθωλ ζπλερίδεηαη  

Επειδή δηαπηζηώλεηαη όηη νη κεηαηαρζέληεο εθπαηδεπηηθνί ηνπ Ν. 4172/2013  ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20, 

ΠΕ32 ζπλερίδνπλ λα είλαη ηα ζύκαηα κηαο πξνεγνύκελεο αιινπξόζαιιεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ δε 

θαίλεηαη όκωο λα αιιάδεη  

Επειδή ν δηαρωξηζκόο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηωλ εηδηθνηήηωλ ζηελ Π.Ε.  θαη ε άληζε κεηαρείξηζε θάπνηωλ 

από απηέο ζπλερίδεηαη 

Επειδή 3 σπόνια αναμονήρ γηα ηελ εθπιήξωζε ηεο απηνλόεηεο λνκηθήο ππνρξέωζεο ηεο Πνιηηείαο, 

(νξγαληθή – νξηζηηθή ηνπνζέηεζε ζε ζρνιηθέο κνλάδεο), πξνο ηνπο κεηαηαρζέληεο ζπλαδέιθνπο ηνπ Ν. 

4172/2013, ηα «θύμαηα» ηωλ απαξάδεθηωλ πξνεγνύκελωλ πνιηηηθώλ πξαθηηθώλ  ζηνλ επαίζζεην ρώξν ηεο 

Παηδείαο, είναι απκεηά  

Επειδή δεν πάει άλλο  

Επειδή κοςπαζηήκαμε να είμαζηε παπανόμωρ «ζηη διάθεζη»  

Επειδή ηώπα είναι η ώπα  

Α ΚΑΛΟΤΜΕ ΝΑ ΑΓΩΝΘΣΟΤΜΕ ΟΛΟΘ ΜΑΖΘ ΓΘΑ 

ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΘΚΗ – ΟΡΘΣΘΚΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΕ ΣΦΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ  

ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ19-20, ΠΕ32 ΤΟΥ Ν.4172/2013 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΘΚΗ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΔΘΑΜΑΡΣΤΡΘΑ 

ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20, ΠΕ32 ΣΟ ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

ΣΡΘΣΗ 30/08/2016 ΣΘ 12.ΟΟ Μ.Μ. 
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