Σχέδιο Διακανονισμού Οφειλών Μελών Σ.Ε.Σ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης
και την ενεργοποίηση των μελών του Συλλόγου, το Δ.Σ. επεξεργάστηκε σχετική δέσμη
ενεργειών που αφορούν στον εξορθολογισμό των λειτουργικών εξόδων και στην αύξηση
της εισπραξιμότητας των συνδρομών των μελών του. Λόγω της δύσκολης οικονομικής
κατάστασης στη χώρα κατά τα τελευταία χρόνια, , ο Σύλλογος έχει περιέλθει σε ιδιαίτερα
δυσμενή θέση ως προς τις ανείσπρακτες οφειλές συνδρομών από τα μέλη του. Η
συσσώρευση αυτών των χρεών καθιστά την αποπληρωμή τους ακόμα δυσκολότερη με την
πάροδο του χρόνου και ταυτόχρονα οδηγεί τα μέλη σε αποξένωση από τις διεργασίες και
τις δράσεις του Συλλόγου.
Το συνολικό χρέος των μελών από συνδρομές προς τον ΣΕΣ ανέρχεται στα 87.081,00 ευρώ,
ένα ποσό που δεν θεωρείται εφικτό να εισπραχθεί στο προσεχές μέλλον στο σύνολό του ή
σε κάποιο αξιόλογο ποσοστό του. Στο ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζονται τα στοιχεία ανά
κλάση ατομικού χρέους (ανά 20 ευρώ).
Κόκκινο: αριθμός μελών που ανήκουν στην εκάστοτε κλάση, Πράσινο: αθροιστικό χρέος κλάσης,
Μπλε: θεωρητικό μέσο/αντιπροσωπευτικό χρέος κλάσης.

Στόχος του Δ.Σ. είναι ταυτόχρονα η μέγιστη δυνατή είσπραξη των οφειλόμενων συνδρομών,
αλλά και η αύξηση του αριθμού των οικονομικά ενήμερων μελών, κάτι που θα βοηθήσει
βραχυπρόθεσμα (ταμειακές ανάγκες), αλλά και μακροπρόθεσμα (ενεργοποίηση μελών,
μελλοντική συνέπεια πληρωμών) τον Σύλλογο. Βάσει των παραπάνω στοιχείων και
επιπλέον αναλύσεων σεναρίων, για την επίτευξη των παραπάνω στόχων το Δ.Σ.

διαμόρφωσε μια πρόταση διακανονισμού χρεών με βάση μια κλιμακωτή μείωση στις
οφειλές. Ως εκ τούτου, προτείνει τις ακόλουθες κλίμακες:
Οφειλή (€)
≥ 60
≥ 100
≥ 200
≥ 300

Μείωση
40 %
50 %
75 %
90 %

Με βάση την προτεινόμενη ρύθμιση, για παράδειγμα, μια οφειλή ύψους 100€
διαμορφώνεται στα 84€ (60+0,6*40=84), ενώ μια οφειλή ύψους 200€ διαμορφώνεται στα
134€ (60+0,6*40+0,5*100=134).
Μέλη που διακόπτουν τη συμμετοχή τους στον Σ.Ε.Σ. αλλά εκφράζουν αργότερα την
επιθυμία να εγγραφούν εκ νέου, υποχρεωτικά αποπληρώνουν τις όποιες προηγούμενες
οφειλές τους.
Στόχος του Δ.Σ. είναι να ταυτίζονται κατά το δυνατόν οι έννοιες «μέλος» και «οικονομικά
ενήμερο μέλος». Ως εκ τούτου, ένα μέλος απολαμβάνει των παροχών του ΣΕΣ όταν έχει
οφειλές κάτω των 3 ετών (διάρκεια θητείας Δ.Σ. συν 1 χρόνο). Μέλη με οφειλές άνω των 3
ετών θεωρούνται ανενεργά, διατηρούνται όμως στον κατάλογο των μελών μέχρι και 6 έτη
(θητεία 3 διαδοχικών Δ.Σ.), οπότε και το αντίστοιχο Δ.Σ. εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη
διαγραφή τους. Δικαίωμα ψήφου και υποβολής υποψηφιότητας σε εκλογικές διαδικασίες
έχουν μόνο τα απολύτως ενήμερα μέλη.
Τονίζεται ότι η συγκεκριμένη ευνοϊκή ρύθμιση διαμορφώθηκε για λόγους εκτάκτων
συνθηκών, υπό το πρίσμα των δυσμενών οικονομικών συνθηκών στη χώρα και της
δυσκολίας που αντιμετωπίζει ο επιστημονικός και ευρύτερος επαγγελματικός μας κλάδος
και θα ισχύει αυστηρά μέχρι και το τέλος του έτους 2017.
Επιπρόσθετα, το κόστος της εγγραφής στον Σ.Ε.Σ. καθορίζεται πλέον στα 40 ευρώ και η
συνδρομή παραμένει στα 20 ευρώ.
Τα μέλη που επιθυμούν να διακανονίσουν τις οφειλές τους, παρακαλούνται όπως
επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του ΣΕΣ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη
διεύθυνση: info@ses.gr.

Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Σ.

