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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας, που 
πραγματοποιήθηκε στις 14/6/2013, ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν, ήταν και η 
διαμόρφωση της συνδρομής των Σωματείων – μελών μας, με βάση τις δυνατότητές 
τους αλλά και με τη λογική ότι όλοι πρέπει να συμβάλουμε στην κάλυψη των 
αναγκαίων λειτουργικών δαπανών της οργάνωσής μας. 
 Αποφασίστηκε η μηνιαία συνδρομή, σε 0,35 € /μέλος για τα επιχειρησιακά και 
0,25 € /μέλος για τα κλαδικά Σωματεία. 

 Με τη διαφοροποίηση αυτή, αναγνωρίζουμε έμπρακτα, τις μεγάλες δυσκολίες 
των κλαδικών Σωματείων για την είσπραξη της συνδρομής από τα μέλη τους. 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 Όλοι γνωρίζουμε για το οικονομικό αδιέξοδο που έχουν επέλθει πολλές 
δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, μετά την κατάργηση του Ο.Ε.Ε., ώστε 
να αδυνατούν ν’  ανταπεξέλθουν ακόμα και στα στοιχειώδη λειτουργικά τους έξοδα. 

 Η Ομοσπονδία μας δεν αντιμετωπίζει άμεσα, τέτοιο πρόβλημα, παρόλο που 
η δράση μας σε όλα τα επίπεδα είναι έντονη. Συμβάλουμε δε ουσιαστικά, σε 
Σωματεία μας, που έχουν ανάγκη την οικονομική μας ενίσχυση. Έχουμε αναλάβει 
πολλές δικαστικές – νομικές ενέργειες ως Ομοσπονδία, τόσο σε προβλήματα  
Σωματείων, όσο και σε διενέξεις μεμονωμένων εργαζομένων σε χώρους που δεν 
υπάρχουν Σωματεία. 

Επιπλέον, εκκρεμεί και η προσφυγή μας στο Συμβούλιο Επικρατείας για τα 
Β.Α.Ε.,  έχοντας πάρει δύο αναβολές και έχει οριστεί δικάσιμος για  4/11/2013. 

Με  τις προαναφερόμενες ρυθμίσεις  των συνδρομών, κανένα πλέον 
Σωματείο – μέλος μας, δεν μπορεί να ζητήσει, ιδιαίτερη μεταχείριση. Ειδικές 
εξαιρέσεις, θα μπορούν να γίνονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για 
Σωματεία που αντιμετωπίζουν ουσιαστικά και σοβαρά προβλήματα 

Καλούμε τα Σωματεία – μέλη μας να προβούν στην οικονομική τους 
τακτοποίηση για το 2013, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει.  

 
                           Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 

                                               ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ε.Χ.Β.Ε. 
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