
 

 
 

 

Αρ. Πρωτ. 1216 Αθήνα 29/1/2019 
 

Προς 
 

τους Συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε. 
 
 
 

 Υποσ τή ριξ η  τη ς α ναφορά ς  τη ς  Δ.Ο.Ε. στη ν  Επ ιτροπ ή  Αν αφορών  
 

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., όπως σας ενημέρωσε με το α.π. 751/21-6-018 έγγραφό του, 

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. 



 

 

 Η  π αραπ άνω  αναφορ ά, αφ ού ε ξ ετάστη κ ε σ ε  πρώτο  βαθμ ό  απ ό  τη ν  Επ ιτροπ 
ή  

 

 Αναφορ ών  θεωρή θη κ ε π αραδε κ τή  
 

και ανατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η διεξαγωγή προκαταρτικής έρευνας ενώ 

διαβιβάστηκε και στην αρμόδια επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιήθηκε με επιστολή 

της Προέδρου της Επιτροπής Αναφορών Cecilia Wikstrom προς τη Διδασκαλική 

Ομοσπονδία (D 319201/3-12-018). 

 

Με νέα ηλεκτρονική της επιστολή, η Επιτροπή Αναφορών ενημέρωσε τη Δ.Ο.Ε. 

ότι βρισκόμαστε στη διαδικασία υποστήριξης της αναφοράς, όπου κάθε συνάδελφος 

μπορεί να δηλώνει τη στήριξή του στην αναφορά 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 συμβάλλοντας με τη στήριξή σας στην επιτυχία της αγωνιστικής αυτής 

μορφής. 

 

Διαδικασία Υποστήριξης 
 
 
 
 

 Τα βήματα  π ου θα  π ρέπ ει κ άπ οιος  να  ακ ολ ουθή σει ε ίναι τα  π αρακ 
άτω:  

 

 Είσοδος στον σύνδεσμο   -- > ΕΔΩ! 
 
 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 

mailto:https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/el/petition/content/0580%252F2018/html/%25CE%2591%25CE%259D%25CE%2591%25CE%25A6%25CE%259F%25CE%25A1%25CE%2591%2B%25CE%2594%25CE%259F%25CE%2595%2B%25CE%2593%25CE%2599%25CE%2591%2B%25CE%2591%25CE%259D%25CE


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. 

 
 

 

 


