
 

 

 

 

 

Θέμα: Παρουςία κλιμακίου του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. για την υποςτήριξη τησ αναφοράσ  ςτην 

Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαΰκού Κοινοβουλίου, για το ζήτημα τησ μη 

πραγματοποίηςησ διοριςμών μόνιμων εκπαιδευτικών καθώσ και την εξίςωςη των 

δικαιωμάτων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με αυτά των μονίμων. 

 

Συναδϋλφιςςεσ, ςυνϊδελφοι 

 Όπωσ ςασ ϋχει ενημερώςει, με ςειρϊ ανακοινώςεών του, το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε., 

κατϋθεςε ςτισ 20 Ιουνύου 2018 ςτην Επιτροπό Αναφορών του Ευρωπαώκού 

Κοινοβουλύου αναφορϊ με την οπούα τύθενται τα ζητόματα τησ μη πραγματοποίηςησ 

διοριςμών μόνιμων εκπαιδευτικών, τησ απουςίασ διατάξεων ςτην εθνική νομοθεςία 

για την προςταςία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ςύμφωνα με το δύκαιο τησ 

Ευρωπαώκόσ Ένωςησ καθώσ και τησ ςημαντικήσ διάκριςησ που υφίςταται μεταξύ 

μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών ςε όλα τα επύπεδα του εργαςιακού τουσ 

βύου. 

 Στόχοσ τησ Αναφοράσ εύναι η παρϋμβαςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ προσ την 

ελληνικό κυβϋρνηςη ςτην κατεύθυνςη τησ αποκατϊςταςησ όλων των παραπϊνω, με 

τελικό ςτόχο την επίτευξη τησ πραγματοποίηςησ των χιλιάδων διοριςμών μόνιμων 

εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η δημόςια εκπαίδευςη. 

Αρ. Πρωτ. 1259 Αθόνα 18/2/2019 

Προσ 

τουσ Συλλόγουσ εκπαιδευτικών Π.Ε.  



 Έπειτα από την κρύςη τησ αναφορϊσ ωσ παραδεκτόσ ςε πρώτο βαθμό, την 

ανϊθεςη ςτην Ευρωπαώκό Επιτροπό τησ διεξαγωγόσ προκαταρτικόσ ϋρευνασ και τη 

διαβύβαςό τησ  ςτην αρμόδια επιτροπό Απαςχόληςησ και Κοινωνικών Υποθϋςεων του 

Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου, η αναφορά έχει περιληφθεί ςτο ςχέδιο ημερήςιασ 

διάταξησ τησ ςυνεδρίαςησ τησ Επιτροπήσ Αναφορών που θα πραγματοποιηθεί την 

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019. 

 Αντιπροςωπεία του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. θα παραβρεθεί ςτη ςυνεδρίαςη και θα 

παρουςιάςει τισ θέςεισ τησ Ομοςπονδίασ για τα κορυφαία, για τον κλάδο, ζητήματα 

που θέτει η αναφορά. 

 

Επείγον. Υπενθύμιςη για τη διαδικαςία υποςτήριξησ 

 Υπενθυμύζουμε ςτουσ ςυναδϋλφουσ ότι μϋχρι και τη ςυνεδρύαςη τησ επιτροπόσ, 

δηλαδό το πρωύ τησ Τετϊρτησ 20/2, για ελϊχιςτο χρονικό διϊςτημα ακόμη, 

βριςκόμαςτε ςτη διαδικαςύα υποςτόριξησ τησ αναφορϊσ, όπου  κϊθε ςυνϊδελφοσ 

μπορεύ να δηλώνει τη ςτόριξό του ώςτε να την ενιςχύςει ενόψει τησ ςυνολικόσ 

εξϋταςόσ τησ.  

Για το ςκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί ςτην ιςτοςελίδα τησ Δ.Ο.Ε. (www.doe.gr) 

ςχετικόσ ςύνδεςμοσ τον οποίο ςασ καλούμε όλουσ να επιςκεφθείτε άμεςα 

ςυμβάλλοντασ με τη ςτήριξή ςασ ςτην επιτυχία τησ αγωνιςτικήσ αυτήσ μορφήσ. Με 

δεδομένο το πολύ μικρό χρονικό διάςτημα που απομένει , είναι εξαιρετικά επείγον να 

προχωρήςουν όλοι οι  ςυνάδελφοι  

 

 Τα βόματα που θα πρϋπει κϊποιοσ να ακολουθόςει εύναι τα παρακϊτω: 

 Εύςοδοσ ςτον ςύνδεςμο 

 Εγγραφό (επϊνω ό κϊτω δεξιϊ) με τη δημιουργύα «Ονόματοσ Χρόςτη» και 

«Κωδικού Πρόςβαςησ» ςτα ςχετικϊ πεδύα 

 Μετϊ την εγγραφό ςασ θα ςασ αποςταλεύ ςχετικό e-mail  ενεργοπούηςησ 

 Σύνδεςη 



 Εύςοδοσ ςτον ςύνδεςμο «Προβολό» τησ αναφορϊσ 0580/2018 

 Κλικ ςτο «Υποςτόριξη τησ αναφορϊσ» ςτο κϊτω μϋροσ τησ ςελύδασ 

 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλεί όλουσ τουσ αναπληρωτέσ εκπαιδευτικούσ καθώσ και το 

ςύνολο των εκπαιδευτικών και τησ κοινωνίασ να ςτηρίξουν αυτήν την κίνηςη 

δημιουργώντασ ϋνα ζωντανό «κύμα» πύεςησ που θα ενιςχύςει ςημαντικϊ την 

προςπϊθεια αυτό τησ Δ.Ο.Ε. η οπούα αποτελεύ ϋνα τμόμα του μεγϊλου αγώνα που 

δύνει ο κλϊδοσ με πολύμορφεσ κινητοποιόςεισ και δρϊςεισ ςτην κατεύθυνςη τησ 

πραγματοπούηςησ των χιλιϊδων διοριςμών μόνιμων εκπαιδευτικών που ϋχει ανϊγκη η 

δημόςια εκπαύδευςη. 

   

 

 


