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Συνάδελφοι συναδέλφισσες,

Η εργατική νομοθεσία, το Καταστατικό της ΕΣΗΕΑ, καθώς και η
παράδοση του εργατικού-συνδικαλιστικού κινήματος, μας λένε ότι
δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές των σωματείων έχουν μόνον τα
ταμειακώς εντάξει μέλη τους.
Για να διασφαλιστεί αυτή η αρχή, το Δ.Σ. της Ένωσης αποφάσισε
τα εξής, σχετικά με τα μη ταμειακώς εντάξει μέλη της ΕΣΗΕΑ:
α. Συνάδελφοι φισσες, άνεργοι ες ή εν επισχέσει, αποκτούν
δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές με την καταβολή του ποσού των
10 ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες συνθήκες, που έχουν
διαμορφωθεί το ποσόν αυτό θα καταβληθεί για λογαριασμό των
συναδέλφων από το Ταμείο Αλληλεγγύης.
β. Συνάδελφοι φισσες, μέλη της ΕΣΗΕΑ, που απασχολούνται με
ΔΠΥ, αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής με την καταβολή
προκαταβολής, έναντι των οφειλομένων συνδρομών, του ποσού των
30 ευρώ.
Οι συνάδελφοι αυτοί θα κληθούν από τη Γραμματεία της Ένωσης να
συμπληρώσουν απογραφικό σημείωμα και θα εγγραφούν σε ειδική
λίστα μελών, αποκτώντας τη δυνατότητα να καταβάλουν εντός
τριμήνου, σύμφωνα με το Καταστατικό, τις συνδρομές τους στην
Ένωση, που τους διασφαλίζουν τα δικαιώματα των μελών.
γ. Μέλη της ΕΣΗΕΑ που απασχολούνται σε επιχειρήσεις ΜΜΕ που
δεν παρακρατούν εισφορές για την Ένωση, αποκτούν τη δυνατότητα
να μετάσχουν στις εκλογές με την καταβολή προκαταβολής, έναντι

των οφειλομένων συνδρομών, του ποσού των 30 ευρώ.
Οι συνάδελφοι αυτοί θα κληθούν, επίσης, από τη Γραμματεία της
Ένωσης να συμπληρώσουν απογραφικό σημείωμα και θα εγγραφούν σε
ειδική λίστα μελών, αποκτώντας τη δυνατότητα να καταβάλουν
εντός τριμήνου, σύμφωνα με το Καταστατικό, τις συνδρομές τους
στην Ένωση, που τους διασφαλίζουν τα δικαιώματα των μελών.
δ. Συνάδελφοι φισσες, μέλη της ΕΣΗΕΑ, βουλευτές ή δήμαρχοι
αποκτούν την ιδιότητα του ταμειακώς εντάξει μέλους με την
καταβολή προκαταβολής 100 ευρώ.
Το Δ.Σ. θα αποφασίσει το συντομότερο τον τρόπο, που οι
συνάδελφοι αυτοί θα πληρώνουν τις συνδρομές τους στην Ένωση.
ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ έχει ήδη υπογραμμίσει τις
εκ του νόμου υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις ΜΜΕ που παρακρατούν
εισφορές για την Ένωση, αλλά δεν τις αποδίδουν. Στις
περιπτώσεις αυτές οι συνάδελφοι φισσες, θεωρούνται ταμειακώς
εντάξει αφού έχουν καταβάλει εισφορές. Η Ένωση θα εξαντλήσει
κάθε νόμιμο μέσον για να διεκδικήσει τους πόρους που έχουν
παράνομα παρακρατηθεί.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Τα μέτρα αυτά δεν αποσκοπούν μόνο στη διασφάλιση των
οικονομικών της ΕΣΗΕΑ. Αποσκοπούν επίσης στην ενοποίηση του
πλέγματος δικαιωμάτων  υποχρεώσεων των μελών, που οδηγεί σε
ενίσχυση της συνδικαλιστικής δύναμης της ΕΣΗΕΑ, αλλά και στη
μέγιστη δυνατή διευκρίνιση των συνθηκών στις «γκρίζες ζώνες»
απασχόλησης στον κλάδο.
Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν ομόφωνα από το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ και
οι υπηρεσίες της Ένωσης καλούνται ενόψει των εκλογών να τις
εφαρμόσουν χωρίς εξαιρέσεις.
Η Εφορευτική Επιτροπή δεν θα δεχθεί να συμμετάσχει κανείς στην
εκλογική διαδικασία εάν δεν έχει εκπληρώσει τις ταμειακές
υποχρεώσεις του.
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