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       ΠΡΟΣ: 

- το ∆.Σ. της ΕΛΜΕ ∆΄ Θεσ/νίκης 
ΚΟΙΝ: 

- τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ της χώρας 
 
 
 
 
 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, µε αφορµή την κοινή ανακοίνωση του Γεν. Γραµµατέα 
και του Ταµία της ∆΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, που αναφέρεται στην είσπραξη των 
συνδικαλιστικών συνδροµών των συναδέλφων µέσα από µισθολογικές καταστάσεις, 
έχει να παρατηρήσει τα εξής: 
 

1. Στην παραπάνω ανακοίνωση καταγγέλλεται η πλειοψηφία του ∆.Σ. της 
∆΄ ΕΛΜΕ Θεσ/νίκης ότι, µεταξύ άλλων, «καταπατά το καταστατικό 
της ∆΄ ΕΛΜΕ και πραξικοπηµατικά, χωρίς απόφαση Γενικής 
Συνέλευσης, επιβάλλει την είσπραξη της συνδικαλιστικής συνδροµής 
µέσα από τις µισθοδοτικές καταστάσεις». 

 
2. Στο 12ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ (Ιούνιος 2005) αποφασίστηκε η 

είσπραξη των συνδικαλιστικών συνδροµών των συναδέλφων να 
γίνεται, σε προαιρετική βάση, µέσα από τις µισθολογικές καταστάσεις, 
µε το σκεπτικό ότι το µέτρο αυτό (σε συνδυασµό µε τη µικρή αύξηση 
της συνδροµής για την ΟΛΜΕ από 12,91 ευρώ στα 15 ευρώ, αύξηση 
που έγινε µετά από πολλά χρόνια) θα συµβάλει στη στοιχειώδη 
οικονοµική αυτοδυναµία της ΟΛΜΕ και, κυρίως, θα δώσει στην 
Οµοσπονδία τη δυνατότητα να αναπτύξει ακόµη περισσότερο τη 
δράση της και να οργανώσει καλύτερα και αποτελεσµατικότερα τους 
αγώνες και τις διεκδικήσεις του κλάδου µας.  
∆ιευκρινίζουµε ότι, καθώς η απόφαση για την είσπραξη των 
συνδροµών ψηφίστηκε από το 12ο Συνέδριο, για την εφαρµογή της  
δεν απαιτείται σχετική απόφαση Γ.Σ. ΕΛΜΕ.  

 
3. Προσθέτουµε, ακόµη, ότι οι ΕΛΜΕ γίνονται µέλη της ΟΛΜΕ µέσα 

από συγκεκριµένες διαδικασίες, που προβλέπονται από το άρθρ. 5 του 
Καταστατικού της Οµοσπονδίας. Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρ. 8 παρ. 
4 του Καταστατικού, «οι ενώσεις – µέλη της ΟΛΜΕ οφείλουν να 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση των 
αποφάσεων των Συνεδρίων, των Γεν. Συνελεύσεων και του ∆.Σ. της 
ΟΛΜΕ». Με βάση τα παραπάνω, για την ύπαρξη και λειτουργία της 
ΟΛΜΕ καθώς και για την υλοποίηση των σκοπών και στόχων της, 
αποφάσεις συλλογικών οργάνων που βρίσκονται σε αντίθεση µε το 
Καταστατικό της ΟΛΜΕ δεν ισχύουν.  
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4. Συνεπώς, καλούµε τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ να δραστηριοποιηθούν προς 

την κατεύθυνση της καθολικής εφαρµογής της είσπραξης των 
συνδροµών των συναδέλφων µέσα από τις µισθολογικές καταστάσεις. 
Πρόκειται, άλλωστε, για µια πρακτική που σε αρκετές ΕΛΜΕ 
εφαρµόζεται µε επιτυχία επί αρκετά χρόνια.  
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