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Αθήνα 18/2/2019
Προς
τους Συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Παρουσία κλιμακίου του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για την υποστήριξη της αναφοράς στην
Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για το ζήτημα της μη
πραγματοποίησης διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών καθώς και την εξίσωση των
δικαιωμάτων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με αυτά των μονίμων.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Όπως σας έχει ενημερώσει, με σειρά ανακοινώσεών του, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.,
κατέθεσε στις 20 Ιουνίου 2018 στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου αναφορά με την οποία τίθενται τα ζητήματα της μη πραγματοποίησης
διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών, της απουσίας διατάξεων στην εθνική νομοθεσία
για την προστασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σύμφωνα με το δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της σημαντικής διάκρισης που υφίσταται μεταξύ
μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε όλα τα επίπεδα του εργασιακού τους
βίου.
Στόχος της Αναφοράς είναι η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την
ελληνική κυβέρνηση στην κατεύθυνση της αποκατάστασης όλων των παραπάνω, με
τελικό στόχο την επίτευξη της πραγματοποίησης των χιλιάδων διορισμών μόνιμων
εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η δημόσια εκπαίδευση.

Έπειτα από την κρίση της αναφοράς ως παραδεκτής σε πρώτο βαθμό, την
ανάθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της διεξαγωγής προκαταρτικής έρευνας και τη
διαβίβασή της στην αρμόδια επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 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
Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι μέχρι και τη συνεδρίαση της επιτροπής,
δηλαδή το πρωί της Τετάρτης 20/2, για ελάχιστο χρονικό διάστημα ακόμη,
βρισκόμαστε στη διαδικασία υποστήριξης της αναφοράς, όπου κάθε συνάδελφος
μπορεί να δηλώνει τη στήριξή του ώστε να την ενισχύσει ενόψει της συνολικής
εξέτασής 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 βήματα που θα πρέπει κάποιος να ακολουθήσει είναι τα παρακάτω:
•

Είσοδος στον σύνδεσμο

•

Εγγραφή (επάνω ή κάτω δεξιά) με τη δημιουργία «Ονόματος Χρήστη» και
«Κωδικού Πρόσβασης» στα σχετικά πεδία

•

Μετά την εγγραφή σας θα σας αποσταλεί σχετικό e-mail ενεργοποίησης

•

Σύνδεση

•

Είσοδος στον σύνδεσμο «Προβολή» της αναφοράς 0580/2018

•

Κλικ στο «Υποστήριξη της αναφοράς» στο κάτω μέρος της σελίδας

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 ένα ζωντανό «κύμα» πίεσης που θα ενισχύσει σημαντικά την
προσπάθεια αυτή της Δ.Ο.Ε. η οποία αποτελεί ένα τμήμα του μεγάλου αγώνα που
δίνει ο κλάδος με πολύμορφες κινητοποιήσεις και δράσεις στην κατεύθυνση της
πραγματοποίησης των χιλιάδων διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η
δημόσια εκπαίδευση.

