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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 12 ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
ΤΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι,

ο

Όπως γνωρίζετε στο 12 Συνέδριο της ΟΛΜΕ αποφασίστηκε µεταξύ άλλων και η
αύξηση των συνδροµών προς την ΟΛΜΕ από 12,91 σε 15 Ευρώ ανά µέλος από την
συνδικαλιστική χρονιά 2005-2006.
Η µικρή αύξηση κρίθηκε αναγκαία για την καλύτερη λειτουργία της ΟΛΜΕ ώστε να
ου

ανταποκριθεί στις αυξηµένες ανάγκες της (απόφαση 12 Συνεδρίου).
Για τις ΕΛΜΕ που πληρώνουν µέσω µισθοδοτικών καταστάσεων η µηνιαία κράτηση
είναι 1 Ευρω για ΟΛΜΕ και 0,25 για Α∆Ε∆Υ ( 1,25 Χ 12 = 15).
Γι’ αυτό πρέπει να ενηµερωθούν άµεσα οι έχοντες την ευθύνη των κρατήσεων των
συνδροµών, ώστε να µπει η αύξηση στις καταστάσεις του Νοεµβρίου.
Για τις ΕΛΜΕ Γερµανίας η συνδροµή διαµορφώνεται στα 25 Ευρω από 23,48 .
Με βάση την απόφαση του συνεδρίου για ένταξη όλων των ΕΛΜΕ στο σύστηµα
κράτησης συνδροµών µέσω µισθοδοτικών καταστάσεων, σας στέλνουµε τα σχετικά
έντυπα και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.
Ο Ταµίας της ΟΛΜΕ
∆ηµ.Πεππές
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 12 ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2005-06
Σχετικά µε τον οικονοµικό προϋπολογισµό της οµοσπονδίας για την συνδικαλιστική
περίοδο 2005-06 έχουµε να κάνουµε τις παρακάτω παρατηρήσεις και προτάσεις προς το
ο

12 συνέδριο του κλάδου:
Τη συνδικαλιστική περίοδο 2003 - 4 η οµοσπονδία εισέπραξε συνδροµές από
46.541 µέλη των ΕΛΜΕ και τη φετινή χρονιά 2004-5 από 53.533 µέλη. Αύξηση
11% (δεν έχουν τακτοποιηθεί οικονοµικά 4 ΕΛΜΕ για τη φετινή χρονιά και 1 της
Γερµανίας για την περσινή), επίσης υπάρχουν ορισµένες εκκρεµότητες από
υπόλοιπα συνδροµών. Σε σχέση µε τους ταµειακά εντάξει στο προηγούµενο
συνέδριο τα οποία ήταν 42.772 παρατηρείται µια αύξηση 20,5%.
ο

ο

Τα µέλη που ψήφισαν στο 11 συνέδριο της ΟΛΜΕ ήταν 40.208 ενώ για το

12 συνέδριο ψήφισαν 47.861 µέλη. Αύξηση ψηφισάντων 19%.
Το γεγονός αυτό είναι αναµφισβήτητα, µια θετική εξέλιξη. Ωστόσο, παρατηρείται
ταυτόχρονα δυσκολία και µεγάλη χρονική καθυστέρηση στην καταβολή των συνδροµών
από τις τοπικές ΕΛΜΕ. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι συνδροµές των µελών, που κατά
πλειονότητα εισπράχτηκαν από τις τοπικές ΕΛΜΕ το ∆εκέµβρη του 2003, αποδόθηκαν
έως και ενάµισι χρόνο αργότερα στην ΟΛΜΕ. Και αυτό είναι ένα φαινόµενο που
επαναλαµβάνεται όλα τα τελευταία χρόνια. Για την καλύτερη, λοιπόν, οργάνωση της
δραστηριότητας της οµοσπονδίας και την απρόσκοπτη λειτουργία της αποφασίζονται τα
παρακάτω µέτρα:
1. Μικρή αύξηση της συνδροµής για την ΟΛΜΕ, από 12,91 ευρώ, που είναι
σήµερα, σε 15 ευρώ. Η αύξηση αυτή να δοθεί ολόκληρη στο τακτικό ταµείο
της ΟΛΜΕ. Έτσι, από 10,80 ευρώ, που είναι σήµερα, θα γίνει 12,89 ευρώ.
Όπως είναι ήδη γνωστό, στο ΚΕΜΕΤΕ αναλογεί από κάθε συνδροµή ποσό 0,59
ευρώ και στο Ταµείο Αλληλοβοήθειας της ΟΛΜΕ 1,52 ευρώ. Σηµειώνουµε ότι
από τα 12,89 ευρώ του τακτικού ταµείου (όπως προτείνεται να γίνει) 3 ευρώ
ανά φυσικό µέλος είναι η συνδροµή µας στην Α∆Ε∆Υ. Ας τονίσουµε, επίσης,
εδώ ότι η συνδροµή για την ΟΛΜΕ εξακολουθεί να είναι πολύ χαµηλή σε
σχέση µε άλλες εκπαιδευτικές οµοσπονδίες στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
Ειδικά, για τις ΕΛΜΕ της Γερµανίας το ύψος της συνδροµής διαµορφώνεται
στα 25 ευρώ (από 23,48 ευρώ που ήταν µέχρι σήµερα).
2. Καθολική εφαρµογή της είσπραξης των συνδροµών των συναδέλφων από
τις µισθολογικές καταστάσεις.

Όπως προαναφέρθηκε, αυτά τα δύο µέτρα - προτάσεις προς το 12ο Συνέδριο, που
ενσωµατώνονται στον προϋπολογισµό, κρίνουµε ότι είναι απαραίτητα για τη
στοιχειώδη οικονοµική αυτοδυναµία της ΟΛΜΕ. Κυρίως, θα δώσουν 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.
Ενδεικτικά, για την υποστήριξη αυτής της πρότασής µας, αναφέρουµε:
-τη µέχρι σήµερα ουσιαστική αδυναµία της ΟΛΜΕ, λόγω των ισχνών οικονοµικών πόρων,
να προχωρεί στις αναγκαίες δηµοσιεύσεις στον τύπο, στη δηµιουργία ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών µηνυµάτων, στην έκδοση έντυπου υλικού για εκπαιδευτικούς, γονείς και
µαθητές, ιδιαίτερα στις περιόδους ανάπτυξης των αγώνων του κλάδου µας,
-την αναγκαιότητα για την παραπέρα ανάπτυξη των σχέσεών µας µε τις εκπαιδευτικές
οµοσπονδίες στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσµο,
-την αναγκαιότητα οργάνωσης εκπαιδευτικών συνεδρίων, ηµερίδων και εκδηλώσεων για
εκπαιδευτικά και εργασιακά θέµατα και την έκδοση των πρακτικών τους,
-την παραπέρα διεύρυνση των πλεονεκτηµάτων της «κάρτας µέλους» της οµοσπονδίας, που
θα εξασφαλίζει στο/στη συνάδελφο – µέλος της τοπικής ΕΛΜΕ πρόσθετες παροχές (π.χ.,
εκτός από εκπτώσεις σε θέατρα, είσοδο σε µουσεία και πολιτιστικές εκδηλώσεις,
παροχές που θα προκύπτουν από συµφωνίες της ΟΛΜΕ µε διάφορους φορείς και
επαγγελµατικούς χώρους, κ.ά.),
-τη συγχρηµατόδοτηση κατασκηνώσεων για τα παιδιά των συναδέλφων,
-την επανέκδοση του επιστηµονικού περιοδικού της ΟΛΜΕ,
-την ανάπτυξη πολιτιστικού τµήµατος στην ΟΛΜΕ, µε τη µορφή αστικής µη κερδοσκοπικής
εταιρείας, κατά το πρότυπο του ΚΕΜΕΤΕ, το οποίο µπορεί, µε βάση το πλούσιο
ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει ο κλάδος µας, να αναδειχθεί σε σηµαντικό πόλο έλξης
των συναδέλφων, παραγωγής πολιτισµού από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και
οργάνωσης πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων µε στόχο την ανάπτυξη και διατήρηση
της συνοχής µας µε βάση τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη καθώς και ενίσχυση των
δεσµών µας µε την κοινωνία µέσα και από την ανάδειξη και του πολιτιστικού µας έργου
κ.λπ.

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ
Ο Πρόεδρος
∆. Γεώργας

Ο Γ. Γραµµατέας
Γρ. Καλοµοίρης

