
 

 

 

 

Θέμα: Αναφορά τησ Δ.Ο.Ε. 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 

 

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 Ευρωπαΰκού 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 Ευρωπαΰκήσ 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 Ευρωπαΰκήσ 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 
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πραγματοποίηςησ των χιλιάδων διοριςμών μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η 

δημόςια εκπαίδευςη. 

    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. 

 
 


