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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
Άρθρο 1. Ίδρυση
Ιδρύεται στην ΟΛΜΕ Ταµείο Αλληλοβοήθειας για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι µέλη
των ΕΛΜΕ
Άρθρο 2. Σκοπός του Ταµείου
α) Η παροχή οικονοµικής αρωγής στους καθηγητές, µέλη των ΕΛΜΕ και των οικογενειών
τους για εξαιρετικά σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας.
β) Η οικονοµική στήριξη προς τα µέλη των ΕΛΜΕ, σε περιόδους απεργιακών
κινητοποιήσεων, όταν, µετά από παρακράτηση των αποδοχών τους, αδυνατούν να καλύψουν
βασικές ανάγκες και υποχρεώσεις τους.
Άρθρο 3. Πόροι του Ταµείου
Πόροι του Ταµείου είναι:
α) Τµήµα της ετήσιας υποχρεωτικής συνδροµής των εκπαιδευτικών - µελών των ΕΛΜΕ, που
καθορίζεται από Γενική Συνέλευση ή Συνέδριο του κλάδου.
β) Η έκτακτη συνδροµή των µελών, σε εξαιρετικές περιστάσεις, που καθορίζεται από Γενική
Συνέλευση ή Συνέδριο του κλάδου, ύστερα από εισήγηση του ∆Σ της ΟΛΜΕ.
γ) ∆ωρεές και προαιρετικές εισφορές, οι οποίες γίνονται δεκτές από το ∆Σ της ΟΛΜΕ και
υπόκεινται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης ή του Συνεδρίου και σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 46 του καταστατικού της ΟΛΜΕ.
δ) Μέρος του ενεργητικού υπολοίπου του Τακτικού Ταµείου µπορεί να µεταφέρεται και να
εγγράφεται στα έσοδα του Ταµείου Αλληλοβοήθειας και αντίστροφα, ύστερα από εισήγηση του
ταµία, απόφαση του ∆Σ της ΟΛΜΕ και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η
απόφαση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένη και να εξυπηρετεί συγκεκριµένους και
ιδιαίτερους σκοπούς.
Άρθρο 4. Οικονοµική αρωγή
Η οικονοµική αρωγή ειδικότερα παρέχεται για την κάλυψη έκτακτων οικονοµικών αναγκών
των καθηγητών και των οικογενειών τους που προκύπτουν από:
α) σοβαρά προβλήµατα υγείας τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη θεραπευτική αγωγή ή
χειρουργική επέµβαση των ιδίων ή µελών των οικογενειών τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και
τα οποία δηµιουργούν ιδιαίτερα µεγάλο χρηµατικό κόστος, που αδυνατούν να καλύψουν τα
ασφαλιστικά τους ταµεία ή οι ίδιοι.
β) σοβαρούς οικογενειακούς λόγους όπως θάνατος του
συναδέλφου, ατυχήµατα,
παρατεινόµενη ασθένεια ή αναγκαστική αναρρωτική άδεια µε µειωµένες αποδοχές
(διαθεσιµότητα λόγω ασθένειας) χωρίς άλλο εισόδηµα.
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γ) παρακράτηση των αποδοχών τους από τη συµµετοχή τους σε µεγάλης διάρκειας
απεργιακές κινητοποιήσεις, στην περίπτωση που δεν έχουν άλλο οικογενειακό εισόδηµα.
δ) δικαστικές δαπάνες για νοµική στήριξη σε περίπτωση πειθαρχικής ή ποινικής δίωξης ή
αγωγής, αποκλειστικά για συνδικαλιστική δράση, για την υλοποίηση δηλαδή αποφάσεων
συνδικαλιστικών οργάνων. Στην περίπτωση αυτή καλύπτεται µέρος ή το σύνολο των δικαστικών
δαπανών, ανάλογα µε το ύψος της δαπάνης.
Άρθρο 5. Μορφές οικονοµική αρωγής
α) Χορηγία εφάπαξ
β) ∆άνειο άτοκο χορηγούµενο εφάπαξ ή τµηµατικά
Το ύψος της χορηγίας καθορίζεται, κατά περίπτωση, από το ∆Σ της ΟΛΜΕ και δεν µπορεί
να υπερβαίνει το ύψος των µεικτών αποδοχών του καθηγητή µε ΜΚ1.
Το ύψος του δανείου καθορίζεται, κατά περίπτωση, από το ∆Σ της ΟΛΜΕ και δεν µπορεί να
υπερβαίνει το 2πλάσιο του ύψους της χορηγίας.
Άρθρο 6. Προϋποθέσεις οικονοµική αρωγής
α) ∆ικαιούχοι οικονοµικής αρωγής είναι οι ίδιοι οι καθηγητές ή τα µέλη των οικογενειών τους
εφόσον αυτοί είναι τακτικά µέλη των οικείων ΕΛΜΕ και καταβάλλουν τακτικά τις συνδροµές
τους στην ΕΛΜΕ, στην ΟΛΜΕ και το Ταµείο Αλληλοβοήθειας.
β) Μέλη των ΕΛΜΕ, που στο παρελθόν έδειξαν ασυνέπεια στην αποπληρωµή δανείων που
έλαβαν ή δήλωσαν ψευδή στοιχεία, αποκλείονται από νέα αρωγή οι ίδιοι και τα µέλη των
οικογενειών τους.
Άρθρο 7. ∆ιαδικασία οικονοµική αρωγής
Η ΟΛΜΕ, σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του άρθρου 3 του καταστατικού της ενισχύει τις
ενώσεις (ΕΛΜΕ) µέλη της µε σκοπό την οικονοµική αρωγή των καθηγητών/τριών.
Η διαδικασία οικονοµικής αρωγής είναι η εξής:
α) Ο συνάδελφος απευθύνεται για οικονοµική αρωγή στην οικεία ΕΛΜΕ µε αίτηση –
δήλωση συνυποβάλλοντας µε την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
β) Το ∆Σ της ΕΛΜΕ, αφού εξετάσει τις προϋποθέσεις του άρθρου 6, την αίτηση και τα
παραστατικά αποφασίζει αν αποδέχεται ή όχι το αίτηµα του συναδέλφου.
γ) Η ΕΛΜΕ αποδεχόµενη το αίτηµα του συναδέλφου το υποβάλλει µε έγγραφό της στην
ΟΛΜΕ µαζί µε την αίτησή του και τα παραστατικά, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου
7 του καταστατικού της ΟΛΜΕ.
δ) Η ΟΛΜΕ εξετάζει το αίτηµα, καθορίζει τη µορφή και το ύψος της οικονοµικής αρωγής
και καταβάλλει το ποσό που θα αποφασίσει στην οικεία ΕΛΜΕ. Στην περίπτωση χορήγησης
δανείου, ο ταµίας της ΟΛΜΕ σε συνεργασία µε το ∆Σ της ΕΛΜΕ καθορίζει τον τρόπο
αποπληρωµής του δανείου.
ε) Η ΕΛΜΕ διαθέτει το ποσό που παρέλαβε από το Ταµείο Αλληλοβοήθειας στον δικαιούχο.
Στην περίπτωση χορήγησης δανείου, ο δικαιούχος υπογράφει µεταχρονολογηµένες τραπεζικές
επιταγές, σε τράπεζα της επιλογής του, µε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες που αντιστοιχούν στις
ηµεροµηνίες καταβολής των δόσεων.
στ) Η ΕΛΜΕ υποχρεούται να καταθέσει αµέσως στην ΟΛΜΕ τις υπογεγραµµένες από τον
δικαιούχο τραπεζικές επιταγές. Ο ταµίας της ΟΛΜΕ εισπράττει από την τράπεζα το ποσό της
επιταγής αµέσως µετά την παρέλευση της ηµεροµηνίας λήξης της επιταγής, το οποίο στη
συνέχεια καταθέτει στο Ταµείο Αλληλοβοήθειας.
Άρθρο 8. Αποπληρωµή δανείου
Για την παραλαβή του δανείου ο δικαιούχος υπογράφει µεταχρονολογηµένες τραπεζικές
επιταγές που συνδέονται µε τραπεζικό λογαριασµό όψεως µισθοδοσίας του.
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Οι εξοφλητικές δόσεις δεν µπορεί να είναι µικρότερες του 1/6 των καθαρών µηνιαίων
αποδοχών του συναδέλφου. Η έναρξη της καταβολής των εξοφλητικών δόσεων και ο αριθµός
τους καθορίζεται από το ∆Σ της οικείας ΕΛΜΕ µετά από συνεννόηση µε τον ταµία της ΟΛΜΕ.
Η διάρκεια αποπληρωµής του δανείου δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία χρόνια.
Για ιδιαίτερα σηµαντικό λόγο το ∆Σ της ΟΛΜΕ µπορεί, ύστερα από εισήγηση του ∆Σ της
οικείας ΕΛΜΕ, να διακόπτει για ορισµένο χρονικό διάστηµα την εξόφληση των δόσεων ή να
µετατρέπει το υπόλοιπο των δόσεων σε χορηγία, όταν διαπιστώνεται αντικειµενική δυσκολία
στην αποπληρωµή του δανείου.
Άρθρο 9. Τελικές διατάξεις
α) Η εφαρµογή του Κανονισµού Λειτουργίας του Ταµείου Αλληλοβοήθειας της ΟΛΜΕ, όπως
έχει τροποποιηθεί, αρχίζει µετά από την επικύρωσή του από τη Γενική Συνέλευση του κλάδου,
στις 28-6-2008.
β) Για τα δάνεια που έχουν ήδη χορηγηθεί από το ∆Σ της ΟΛΜΕ σύµφωνα µε τον
προηγούµενο Κανονισµού Λειτουργίας του Ταµείου Αλληλοβοήθειας ισχύει ο τρόπος
αποπληρωµής τους, όπως είχε καθοριστεί κατά τη χορήγησή τους.
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