ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
ΟΗΟ-ΣΕΚ
Άρθρο 1ον
Ιδρύεται Ταμείο με την επωνυμία «Ταμείο Ευημερίας της Ομοσπονδίας
Ελευθέρων Εργατικών Σωματείων Ημικρατικών Οργανισμών», το οποίο θα
λειτουργήσει από την 1.3.2006
Άρθρο 2ον

Σκοπός του Ταμείου

Σκοποί του Ταμείου θα είναι:
•

η οργάνωση, η εκτέλεση και χρηματοδότηση ολικώς ή μερικώς, και η
ενίσχυση προγραμμάτων, εκδηλώσεων και σχεδίων για σκοπούς
ευημερίας και ψυχαγωγίας των μελών και των οικογενειών του
Ταμείου, περιλαμβανομένων κατασκηνώσεων, εστιών αναπαύσεως και
ψυχαγωγίας και διευκολύνσεων για παραθερισμό και η επένδυση
χρημάτων και περιουσίας του Ταμείου συμφώνως των κανονισμών του
Ταμείου.

•

Να αγοράζει και πωλεί κινητή και ακίνητη περιουσία για σκοπούς του
Ταμείου.

•

Να ανεγείρει διαμερίσματα, αναπαυτήρια ή άλλης μορφής καταλύματα
τα οποία θα χρησιμοποιούνται από τα μέλη των Σωματείων,
Αξιωματούχους της Ομοσπονδίας και άλλους μετά των οικογενειών
τους οι οποίοι θα εγκρίνονται από την Διαχειριστική Επιτροπή του
Ταμείου.

•

Να εισπράττει συνδρομές, δωρεές, εισφορές και να τα καταθέτει σε
λογαριασμό του Ταμείου για τους σκοπούς του Ταμείου Ευημερίας.

Άρθρο 3ον

Μέλη

Μέλη του Ταμείου θα είναι οι εργαζόμενοι μέλη των σωματείων/ συντεχνιών
που ανήκουν στην δύναμη της ΟΗΟ και για τους οποίους συνεισφέρουν στο
Ταμείο οι οικείοι Οργανισμοί.

Άρθρο 4ον

Πόροι

Οι πόροι του Ταμείου θα είναι από απευθείας εισφορές εργοδοτών ή από
εισφορές από τα Ταμεία Ευημερίας που λειτουργούν στους χώρους εργασίας
που δραστηριοποιούνται τα σωματεία και οι συντεχνίες μέλη της ΟΗΟ καθώς
επίσης κληροδοτήματα, έρανοι, εισπράξεις από εκδηλώσεις και οποιονδήποτε
άλλο εισόδημα που περιέρχεται νόμιμα στο Ταμείο σύμφωνα με το άρθρο 2.
Άρθρο 5ον

Επένδυση Εσόδων Ταμείου

Τα έσοδα του Ταμείου θα κατατίθενται σε πίστη του Ταμείου σε οποιαδήποτε
Τράπεζα ή Συνεργατικό Ταμιευτήριο που αποφασίζει η Διαχειριστική
Επιτροπή του Ταμείου.
Δύνανται επίσης να επενδύονται σε μετοχές χρεώγραφα, ομόλογα, γραμμάτια
αξιόγραφα και ακίνητα με όρους που αποφασίζει η Διαχειριστική Επιτροπή
του Ταμείου.
Τα ταμείο δεσμεύεται με τις υπογραφές του Προέδρου και του Ταμία του
Ταμείου.
Άρθρο 6ον

Διαχειριστική Επιτροπή

Το Ταμείο Ευημερίας θα διαχειρίζεται η Διαχειριστική Επιτροπή η οποία θα
αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Ταμία και 5 μέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Ομοσπονδίας. Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής θα
είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΟΗΟ-ΣΕΚ, ο Ταμίας θα είναι ο Γενικός
Ταμίας της Ομοσπονδίας και τα υπόλοιπα 5 μέλη θα ορίζονται από τα μέλη
της Εκτελεστική Επιτροπής.
Η Διαχειριστική Επιτροπή θα διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις του Ταμείου
και θα λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες θα είναι τελεσίδικες.
Η Διαχειριστική Επιτροπή θα συνεδριάζει τακτικά κάθε τρεις μήνες και
έκτακτα όταν καλείται από τον Πρόεδρο της.
Η Διαχειριστική Επιτροπή θα υποβάλλει εκθέσεις στην Εκτελεστική
Επιτροπή της ΟΗΟ-ΣΕΚ για οποιοδήποτε θέμα της ζητηθεί.

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Ευημερίας θα επιλαμβάνεται όλων
των ζητημάτων που προκύπτουν για τα οποία οι κανονισμοί του Ταμείου δεν
είναι σαφείς.
Άρθρο 7ον

Παροχή ωφελημάτων

Το Ταμείο θα παρέχει ωφελήματα στα μέλη εκείνα που θα συνεισφέρουν στο
Ταμείο με οποιονδήποτε τρόπο είτε με συνδρομές πάνω σε ετήσια βάση είτε
με εισφορές από τους ιδίους ή τον εργοδότη τους ή με άλλους τρόπους.
Τα ωφελήματα των μελών επεκτείνονται και σε εξαρτώμενα τους πρόσωπα
σύμφωνα με το άρθρο 2 των παρόντων κανονισμών.
Επίσης παρέχεται βοήθεια σε ειδικές περιπτώσεις δυσπραγούντων μελών του
Ταμείου.
Άρθρο 8ον

Τροποποίηση Κανονισμών

Οι κανονισμοί αυτοί μπορούν να τροποποιηθούν μόνο κατόπιν αποφάσεως της
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΗΟ-ΣΕΚ.
Άρθρο 9ον

Έλεγχος

Τον έλεγχο του Ταμείου Ευημερίας θα διενεργούν οι εγκεκριμένοι ελεγκτές
της Ομοσπονδίας.
Άρθρο 10ον Διάλυση
Σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου Ευημερίας όλη η κινητή και ακίνητη
περιουσία του καθώς επίσης και όλα τα περιουσιακά του στοιχεία παραμένουν
ΟΗΟ-ΣΕΚ.

Σημείωση:
Το παρών καταστατικό εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΗΟ
στις 16 Φεβρουαρίου 2006 και τροποποιήθηκε στη συνεδρία της
Εκτελεστικής Επιτροπής στις 16 Φεβρουαρίου 2010.

