
 

 

Θέμα:  Θετικά τα αποτελέσματα από τη συζήτηση της αναφοράς της Δ.Ο.Ε. για 

το ζήτημα της μη πραγματοποίησης διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών καθώς 

και την εξίσωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με αυτά 

των μονίμων στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου της 20ης Φεβρουαρίου 

             

                                                                                                                           

 Συζητήθηκε την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019, στις Βρυξέλλες, η 

αναφορά που υπέβαλε η Δ.Ο.Ε. στις 20-6-2018 στην Επιτροπή Αναφορών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αφορά την επί σειρά πολλών ετών μη 

πραγματοποίηση διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών στην Ελλάδα καθώς και 

την άνιση αντιμετώπιση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχέση με τους 

μόνιμους σε επίπεδο αμοιβών και δικαιωμάτων. 

 Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. παρακολούθησε τη διαδικασία και 

παρουσίασε τα βασικά σημεία της αναφοράς ενημερώνοντας, παράλληλα 

Έλληνες Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το πλήρες βίντεο της 

συνεδρίασης της Επιτροπής είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Δ.Ο.Ε. 

καθώς και στον σύνδεσμο: 

Αρ. Πρωτ. 1285 Αθήνα 22/2/2019 

Προς 

Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.  



https://www.youtube.com/watch?v=DW8wJWuQR08&feature=youtu.be 

 Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την πορεία της αναφοράς το γεγονός ότι 

θετική υπήρξε η εισήγηση της εκπροσώπου της Γενικής Διεύθυνσης 

Απασχόλησης της Κομισιόν που τοποθετήθηκε αρχικά. 

 Από τους τέσσερις Έλληνες ευρωβουλευτές που συμμετέχουν στην 

Επιτροπή, επιστολές στήριξης απέστειλαν οι κ.κ. Σακοράφα και  

Ζαριανόπουλος, ενώ οι παρόντες  κ.κ. Κούνεβα και Μαριάς με τις τοποθετήσεις 

τους στήριξαν την αναφορά της Ομοσπονδίας.  

 Από το σύνολο των τοποθετήσεων έγινε φανερό ότι η αναφορά που 

είχε υποβάλει η Δ.Ο.Ε. καθώς και τα επιπλέον στοιχεία που είχαν ζητηθεί πριν 

τη συνεδρίαση της Επιτροπής απ’ το Δ.Σ. και αφορούσαν το εργασιακό 

καθεστώς των αναπληρωτών είχαν γίνει αντικείμενο σοβαρής μελέτης και 

είχαν υιοθετηθεί από τα μέλη της Επιτροπής.  

 Είναι φανερή, όπως τονίσαμε, η παραβίαση της ευρωπαϊκής οδηγίας 

1999/70 Ε.Κ. από την Ελλάδα κάτι το οποίο είχε συμβεί και με την Ιταλία για 

τους εκπαιδευτικούς της οποίας υπάρχει θετικό προηγούμενο δεδικασμένο 

από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.  

 Η Δ.Ο.Ε. όπως τόνισαν πολλά μέλη της επιτροπής είναι πρωτοπόρα 

επιδιώκοντας την πίεση προς την ελληνική κυβέρνηση και κομμάτι αυτής της 

πίεσης μπορεί να αποτελέσει και η παραπομπή της χώρας στο ευρωπαϊκό 

δικαστήριο αν δε συμμορφωθεί και συνεχιστεί η παραβίαση των εργασιακών 

δικαιωμάτων των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου αναπληρωτών και η άνιση 

μεταχείρισή τους.  

 Η απόφαση της επιτροπής να μείνει η αναφορά ανοιχτή είναι θετική. Το 

αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η Επιτροπή θα ζητήσει από την ελληνική 

κυβέρνηση την παροχή εξηγήσεων για τα θέματα της αναφοράς, της 

μονιμοποίησης, δηλαδή, των εκπαιδευτικών (από το Υπουργείο Παιδείας και 

Οικονομικών) και της παραβίασης των δικαιωμάτων τους σε σχέση με τους 

μόνιμους εκπαιδευτικούς (από το Υπουργείο Εργασίας) και θα επανέλθει 

λαμβάνοντας τις οριστικές της αποφάσεις. Αποφάσεις που σε κάθε περίπτωση 

μόνο θετικά μπορούν να συνεισφέρουν στον διαρκή και πολύμορφο αγώνα 

του κλάδου για διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών και εξίσωση των 

δικαιωμάτων μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.  

 Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με αίσθημα ευθύνης θα παρακολουθεί το ζήτημα 

παρεμβαίνοντας στην πορεία της αναφοράς, συνεχίζοντας και εντείνοντας όλες 

τις κινηματικές δράσεις που έχει αναπτύξει όλο το προηγούμενο χρονικό 

διάστημα. 

https://www.youtube.com/watch?v=DW8wJWuQR08&feature=youtu.be


Παλεύουμε με κάθε τρόπο για την πραγματοποίηση όλων των 

διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η εκπαίδευση με βάση τις 

θέσεις του κλάδου. Παλεύουμε για την εξίσωση των δικαιωμάτων μόνιμων και 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 

Συνεχίζουμε δυναμικά τον αγώνα  με κάθε πρόσφορη αγωνιστική μορφή. 

 

 


