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Αθήνα, 17/11/2010
ΠΡΟΣ:
τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ

Αγαπητοί / - ές Συνάδελφοι,
Έρχονται συχνά αιτήματα στο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ για δανειοδότηση από το
Ταμείο Αλληλοβοήθειας με την αίτηση μόνο του συναδέλφου ή με κάποιο απλό
διαβιβαστικό από την τοπική ΕΛΜΕ.
Επειδή δεν είναι δυνατόν να παρακάμπτεται η κάθε ΕΛΜΕ από αυτή την
διαδικασία σας παρακαλούμε να επισυνάπτεται μαζί με την αίτηση του συναδέλφου
αντίστοιχη εισήγηση της ΕΛΜΕ στην οποία ανήκει η οποία να αναφέρει τα
ακόλουθα:
1.
2.

Ότι ο/η συνάδελφος/α είναι ενεργό μέλος της ΕΛΜΕ.
Ότι γνωρίζετε το πρόβλημα του/της συναδέλφου και
εισηγείστε να το εξετάσει το ΔΣ της ΟΛΜΕ.

Σας ενημερώνουμε επίσης για τις προϋποθέσεις δανειοδότησης από το Ταμείο
Αλληλοβοήθειας για να γνωρίζετε ακριβώς τους όρους και να μην παρουσιάζονται
παρεξηγήσεις:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
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 6. Προϋποθέσεις οικονομική αρωγής
α) Δικαιούχοι 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.

Ευχαριστούμε για την Συνεργασία.
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