
 

 

 

 

Θέμα: Αναφορά της Δ.Ο.Ε. 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 

 Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., υλοποιώντας σχετική απόφασή του, ανέθεσε στη νομική του 

σύμβουλο κ. Μαρία-Μαγδαληνή Τσίπρα, τη σύνταξη Αναφοράς την οποία κατέθεσε 

στις 20 Ιουνίου 2018 στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 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. 

 Εκτός από τη διαδικασία κατάθεσης της Αναφοράς (ηλεκτρονική και 

ταχυδρομική) προβλέπεται διαδικασία υποστήριξής της από φορείς και μεμονωμένα 

πρόσωπα. Αυτό γίνεται με την καταχώρηση της υποστήριξης σε συγκεκριμένο 

σύνδεσμο της ιστοσελίδας της Επιτροπής. 

    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. 

Αρ. Πρωτ. 751 Αθήνα 21/6/2018 

Προς 

τους Συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε.  



    Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ο.Ε. (www.doe.gr) 

σχετικός σύνδεσμος από τον οποίο οι επισκέπτες θα μπορούν να δηλώσουν τη 

στήριξή τους στην Αναφορά της Δ.Ο.Ε., αμέσως μόλις δοθεί αυτή η δυνατότητα από 

την Επιτροπή Αναφορών, τον οποίο σας καλούμε όλους να επισκεφθείτε 

συμβάλλοντας με τη στήριξή σας στην επιτυχία της αγωνιστικής αυτής μορφής. 

 
 


