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  Η Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. (ως ο φυσικός χώρος των ανεξάρτητων 
σχηµάτων πανελλαδικά στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση), µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα στέκεται 
δίπλα στους συναδέλφους αφουγκραζόµενη τις αγωνίες και τα αιτήµατα της εκπαιδευτικής 
κοινότητας. Στα πλαίσια αυτά, στην 85η Γενική Συνέλευση της ∆ΟΕ, αναδείξαµε ορισµένα σηµαντικά 
ζητήµατα (εκτός των κοµβικών ζητηµάτων της εκπαιδευτικής κοινότητας και του δηµόσιου σχολείου) για 
την αλλαγή πλεύσης του συνδικαλιστικού κινήµατος και συγκεκριµένα την αλλαγή κατεύθυνσης της ∆ΟΕ 
και του κινήµατος, όπως το αντιλαµβάνεται η βάση των εκπαιδευτικών.  

Ο εξορθολογισµός των οικονοµικών της ∆ιδασκαλικής Οµοσπονδίας έχει ήδη ξεκινήσει από 
τον περασµένο Νοέµβριο, όπου µε οµόφωνη απόφαση του ∆Σ της ∆ΟΕ, δώσαµε το έναυσµα για τη 
δραστική µείωση περιττών δαπανών και την αλλαγή προσανατολισµού και αξιοποίησης των 
οικονοµικών του κλάδου. Η παρακαταθήκη της οµόφωνης απόφασης δυστυχώς, δεν έδωσε τη δυνατότητα 
της συνεννόησης στη Γενική Συνέλευση για να ανοίξει µια ουσιαστική συζήτηση στο ζήτηµα του 
προϋπολογισµού και να καταλήξουµε σε µια απόφαση. Συγκεκριµένες δυνάµεις για καθαρά 
µικροπολιτικούς λόγους, ενώ είχαν ψηφίσει τον προηγούµενο προϋπολογισµό, στη συνέχεια τον 
καταψήφισαν και δυναµίτισαν το κλίµα της συνέλευσης για την έγκριση του νέου προϋπολογισµού σε 
µια νέα βάση µε κατεύθυνση τη µείωση της συνδροµής και της στήριξης του αγώνα ενάντια στις πολιτικές 
που υποβαθµίζουν το ∆ηµόσιο Σχολείο και τις δράσεις στήριξης των εκπαιδευτικών. Ως σοβαρή, υπεύθυνη 
και µε επιχειρήµατα δύναµη, µε γνώµονα πάντα το συµφέρον των συναδέλφων και της πορείας που 
οφείλει να έχει το συνδικάτο, στηρίξαµε την πρόταση που έλεγε η συζήτηση να µεταφερθεί στο ∆Σ της 
∆ΟΕ µε την κατεύθυνση της µείωση της συνδροµής (από 22 ευρώ σε 20 ευρώ +2 για τους διωκόµενους 
συναδέλφους) και της αναπροσαρµογής των οικονοµικών δαπανών προς την κατεύθυνση των 
αγωνιστικών κινητοποιήσεων και δράσεων.  Η πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε να 
εξουσιοδοτήσει το ∆Σ της ∆ΟΕ ώστε να δώσει λύση στο θέµα. 

Η συνεδρίαση του ∆Σ της ∆ΟΕ µε θέµα την έγκριση του οικονοµικού προϋπολογισµού 
πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 1η Ιουλίου. Μετά από αλλεπάλληλες συζητήσεις, διαπραγµατεύσεις, 
αναπροσαρµογές στους κωδικούς του προϋπολογισµού κατάφερε η συντριπτική πλειοψηφία των 
δυνάµεων του κλάδου να συνεννοηθεί και µε ευρεία πλειοψηφία να ψηφίσει τον νέο προϋπολογισµό 
της ∆ΟΕ για το έτος 2016-2017. Η µοναδική δύναµη που ούτε στο συνέδριο αλλά ούτε και στο ∆Σ ήθελε 
να συζητήσει κάτι πέρα από το δικό της πλαίσιο ήταν το ΠΑΜΕ, που φαίνεται να µετάνιωσε την απόφασή 
του για στήριξη του προηγούµενου προϋπολογισµού όπως το έδειξαν και µε την καταψήφιση του 
οικονοµικού απολογισµού.  

Όπως έχει φανεί τον 1 χρόνο που η  Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. 
βρίσκεται στο ∆Σ της ∆ΟΕ, έχει επιλέξει τον δύσκολο δρόµο που απαιτεί η ∆ηµοκρατία δηλ. της 
διαπραγµάτευσης, της επιχειρηµατολογίας, της σύνθεσης, της συνεννόησης για να µπορέσει αφενός να 
λειτουργήσει η ∆ιδασκαλική Οµοσπονδία αλλά και να αλλάξει σταδιακά αγωνιστική κατεύθυνση µε 
προοδευτικό πρόσηµο. Η εύκολη λύση στις ∆ηµοκρατίες είναι η διαφωνία και η απλή διαµαρτυρία. Εµείς 



διαφωνούµε εκεί που πρέπει, καταθέτουµε τα επιχειρήµατά µας, αναδεικνύουµε τις όποιες σκοπιµότητες 
από κάθε γωνιά του συνδικαλιστικού φάσµατος και επιζητούµε την ενότητα για την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο κλάδος και συνολικά το ∆ηµόσιο Σχολείο. 

Η βασική αλλαγή στην απόφαση του νέου προϋπολογισµού της ∆ΟΕ είναι: 
� Μείωση της συνδροµής των µόνιµων συναδέλφων από 22€ (+2€ για τους διωκόµενους 

συναδέλφους), σε 20€ (+2€ για τους διωκόµενους συναδέλφους). Συνολικά δηλαδή από 24€ οι 
µόνιµοι θα αποδίδουν 22€ στη ∆ΟΕ. 

� ∆ιατήρηση της µείωσης της συνδροµής για τους αναπληρωτές στα 15€. 
� Ενίσχυση του κονδυλίου για τις κινητοποιήσεις και αγωνιστικές δράσεις της Οµοσπονδίας µε 

παράλληλη µείωση όλων των ελαστικών-λειτουργικών δαπανών. 
 

Με ενδυναµωµένη την πεποίθηση ότι µπορούµε να συνεχίσουµε ενωτικά, συνθετικά και µε 
βλέµµα στραµµένο στην αντιµετώπιση των προβληµάτων της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης, µε όραµα και 
ελπίδα µπορούµε να σηµατοδοτήσουµε την αλλαγή κατεύθυνσης που έχει ανάγκη το κίνηµα, ο κλάδος, 
η κοινωνία, η χώρα µας. Η αντιµετώπιση των πολιτικών της λιτότητας, που συρρικνώνουν τα σχολεία 
µας και στρέφουν το βλέµµα εσωτερικά στον κλάδο δεν µπορεί να γίνει ούτε µε αποσπασµατικές 
ενέργειες ούτε µόνο µε αγωνιστική δράση της «κατηγορίας» που θεωρεί ότι βάλλεται. Απαιτούνται 
συντονισµένες κινήσεις, ενότητα στον κοινό µας αγώνα, µαζικότητα και µαχητικότητα. 

Εµείς συνεχίζουµε τον αγώνα της ενότητας, της συσπείρωσης των δυνάµεων της εκπαιδευτικής 
κοινότητας, της αλλαγή πλεύσης της ∆ΟΕ µε προοδευτικό τρόπο απέναντι στον συντηρητισµό, τις 
παλαιοκοµµατικές & µικροπολιτικές αντιλήψεις.  

Ο αγώνας µας συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα!!!  
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