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  Από την πρώτη στιγμή της συγκρότησής της η Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-κίνηση 
Εκπαιδευτικών Π.Ε. (ως ο φυσικός χώρος των ανεξάρτητων σχημάτων πανελλαδικά στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση), με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, βρίσκεται δίπλα στους 
συναδέλφους αφουγκραζόμενη τις αγωνίες και τα αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας. 
Στα πλαίσια αυτά με την εκλογή μας στο ΔΣ της ΔΟΕ αναδείξαμε ορισμένα σημαντικά 
ζητήματα (εκτός των κομβικών ζητημάτων της εκπαιδευτικής κοινότητας και του δημόσιου 
σχολείου) για την αλλαγή πλεύσης του συνδικαλιστικού κινήματος και συγκεκριμένα αλλαγή 
κατεύθυνσης της ΔΟΕ. Ένα από τα βασικά σημεία στα οποία σταθήκαμε (δημόσια 
καταθέσαμε την πρότασή μας στα πλαίσια της συγκρότησης του ΔΣ της ΔΟΕ) ήταν η 
αναγκαιότητα να εναρμονιστεί η ΔΟΕ και οι αιρετοί του ΚΥΣΠΕ με την εκπαιδευτική-
κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα θέτοντας αρχικά και επιτακτικά την επιταγή 
για εξορθολογισμό των οικονομικών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Η στάση της 
πλειοψηφίας των υπολοίπων δυνάμεων ήταν απορριπτική αλλά μετά από ορισμένους μήνες (στις 
19 Νοεμβρίου) στην τελευταία συζήτηση για τον προϋπολογισμό της ΔΟΕ, η στάση όλων των 
δυνάμεων ήταν εντελώς διαφορετική. Από τη μία η πίεση των συναδέλφων, από την άλλη η 
λογική των αιτημάτων που θέταμε και τέλος ο συσχετισμός των δυνάμεων έθεσαν τις βάσεις για 
να μπορέσει να βγει ομόφωνη απόφαση για ένα ζήτημα που τα προηγούμενα χρόνια αποτελούσε 
σημείο τριβής. 

Η παρουσία της Ανεξάρτητης Ενωτικής Εκ-κίνησης Εκπαιδευτικών Π.Ε. στο ΔΣ 
της ΔΟΕ συνέβαλε καθοριστικά στο να υπάρξει για πρώτη φορά στην ιστορία της ΔΟΕ, 
ομόφωνη απόφαση ανάμεσα στις 6 διαφορετικές δυνάμεις του κλάδου. Τα βασικά σημεία 
των μειώσεων που ομόφωνα αποφασίσαμε και η συντριπτική πλειοψηφία τους αποτελούν θέσεις 
της Ανεξάρτητης Ενωτικής Εκ-κίνησης Εκπαιδευτικών Π.Ε. είναι τα εξής: 

 

* Μείωση της συνδρομής για τους ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ από τα 24 € στα 15 € (12€ για ΔΟΕ και 3€ 
για ΑΔΕΔΥ). Για τους μόνιμους θα παρθεί απόφαση από την 85η Γενική Συνέλευση του κλάδου 
το καλοκαίρι του 2016. 

* Έξοδα παράστασης μελών ΔΣ και αιρετών ΚΥΣΠΕ: 
Από 400€ ευρώ για τα μέλη και 500€ για τον πρόεδρο χωρίς αποδείξεις κατεβαίνουν στα 250€, 
κατ’ ανώτατο, και αντίστοιχα στα 300€ για τον πρόεδρο (με αποδείξεις). 

* Μετακινήσεις μελών ΔΣ, αιρετών ΚΥΣΠΕ και αντιπροσώπων: 
Από 100€ αποζημίωση για κάθε ημέρα χωρίς αποδείξεις (ξενοδοχείο και διατροφή) 
τροποποιείται και εξειδικεύεται κατ’ ανώτατο ποσό 60€ το ξενοδοχείο (με απόδειξη) και 50€ 
διατροφή. 

* Η αποζημίωση με ΙΧ στις μετακινήσεις από 0,40€ το χιλιόμετρο κατεβαίνει στα 0,30€. 



 

 

* Κάλυψη του ενοικίου για τα εξ επαρχίας μέλη του ΔΣ και των αιρετών ΚΥΣΠΕ: 
Από 500€ χωρίς απόδειξη παραμένει το ποσό ως ανώτατο όριο και θα καλύπτεται μόνο με 
συμβόλαιο ενοικίου ή αποδείξεις ξενοδοχείου στο όνομα της ΔΟΕ. 

* Κατάργηση της πληρωμής της μεικτής ασφάλειας των αυτοκινήτων των μελών του ΔΣ της 
ΔΟΕ και των αιρετών του ΚΥΣΠΕ με την υποχρέωση να καλύπτει η ΔΟΕ τυχόν ατυχήματα 
των αυτοκινήτων των μελών που θα βρίσκονται σε αποστολή. 

* Από 100€ τα μέλη του ΙΠΕΜ της ΔΟΕ θα παίρνουν 50€ το μήνα ως έξοδα παράστασης. 

* Αγορές αναλώσιμων και εξοπλισμού των γραφείων της ΔΟΕ με μαζικές παραγγελίες και 
διαγωνισμούς. 

* Κατάργηση της αγοράς εφημερίδων. 

 

Με ενδυναμωμένη την πεποίθηση ότι μπορούμε να συνεχίσουμε ενωτικά, συνθετικά 
και με βλέμμα στραμμένο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της δημόσιας 
εκπαίδευσης, με όραμα (π.χ. ποιο σχολείο οραματίζεται η εκπαιδευτική κοινότητα κλπ) και 
ελπίδα μπορούμε να σηματοδοτήσουμε την αλλαγή κατεύθυνσης που έχει ανάγκη το 
κίνημα, ο κλάδος, η κοινωνία, η χώρα μας.  

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

Ο αγώνας μας συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα!!!  
 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚ-ΚΙΝΗΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. 
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