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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 25ΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Σας γνωρίζουμε ότι το 25ο Τακτικό Απολογιστικό- Καταστατικό Συνέδριο της ΠΟΣΕ ΙΚΑ- 

ΕΤΑΜ  θα διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη στις 22,23,24 και 25 Μαΐου 2018.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο, σύμφωνα με το Καταστατικό, έχουν οι 

εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των Συλλόγων- μελών της Ομοσπονδίας οι οποίοι έχουν 

τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Ειδικότερα, σύμφωνα με ομόφωνη 

απόφαση του Δ.Σ. στις 22/3/2018,  θα πρέπει να έχουν καταβληθεί και οι συνδρομές μηνός 

Μαρτίου 2018.  

Για τη νομιμοποίηση από το Δ.Σ. (άρθρο 12 του Καταστατικού) των αντιπροσώπων 

που θα συμμετέχουν, παρακαλούμε το αργότερο μέχρι 20/4/2018, ο κάθε Σύλλογος να 

συμπληρώσει και να αποστείλει το συνημμένο πίνακα.  

Σε περίπτωση στην οποία αντιπρόσωπος που είχε εκλεγεί, έχει αντικατασταθεί από 

αναπληρωματικό πρέπει να μας γνωρίσετε την αιτία αντικατάστασής του και σε περίπτωση 

παραίτησής του, να μας επισυνάψετε αντίγραφο της παραίτησης.  

Για την αρτιότερη διοργάνωση του Συνεδρίου και προκειμένου  να αποφευχθούν 

άσκοπες δαπάνες (ακυρώσεις δωματίων, εισιτηρίων κ.λ.π. για τα οποία θα έχει δεσμευτεί 
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οικονομικά η Ομοσπονδία), είναι σημαντικό ο κάθε αντιπρόσωπος να δηλώνει  με σιγουριά 

και υπευθυνότητα τη συμμετοχή του.  

Η διαμονή των συνέδρων θα γίνει σε δίκλινα δωμάτια στο ξενοδοχείο Astir Egnatia 

Alexandroupolis σε αίθουσα του οποίου θα διεξαχθούν και οι εργασίες του συνεδρίου.  

Στους συμμετέχοντες παρέχονται πρωινό, γεύμα και δείπνο για όλες τις ημέρες των 

Εργασιών. Η 22/5/2018 θα είναι η ημερομηνία άφιξης στην Αλεξανδρούπολη και η 

25/5/2018 η ημερομηνία αναχώρησης.  

Τα αεροπορικά εισιτήρια που θα απαιτηθούν, θα εκδοθούν από την Ομοσπονδία και 

τα boarding pass (κάρτες επιβίβασης) θα αποσταλούν απευθείας στο e-mail του κάθε 

συνέδρου, προκειμένου να τα έχει στη διάθεσή του κατά την αναχώρηση και την επιστροφή 

του.  

Δαπάνες μετακίνησης με άλλους τρόπους (οδικώς, σιδηροδρομικώς, κ.λ.π.) λόγω των 

capital controls θα καταβληθούν σε συνεννόηση με τον Ταμία της Ομοσπονδίας απευθείας 

στους Συλλόγους, μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών.  Οι Σύλλογοι πρέπει να 

καλύψουν τη μετακίνηση των αντιπροσώπων τους. Οριστική εκκαθάριση των εξόδων 

μετακίνησης θα γίνει μετά το πέρας του Συνεδρίου και την αποστολή στην Ομοσπονδία των 

αντίστοιχων παραστατικών. 

Στη διάρκεια του Συνεδρίου δεν θα υπάρξει καμία οικονομική συναλλαγή με 

Συλλόγους ή αντιπροσώπους σχετικά με δαπάνες μετακίνησης. 

Το 25ο Συνέδριο της ΠΟΣΕ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ως η κορυφαία συνδικαλιστική διαδικασία του 

χώρου μας με την ενεργή συμμετοχή όλων μας, θα αναδείξει την κατάσταση που επικρατεί 

στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας σε καθεστώς μνημονίων, αλλά και τον 

τρόπο με τον οποίο ο προβληματικός ΕΦΚΑ καλείται να τα υπηρετήσει.  

Παλεύουμε για ένα διαφορετικό κοινωνικοασφαλιστικό τοπίο απαλλαγμένο από 

όλες τις παρεμβάσεις των μνημονίων και οργανωμένο με τρόπο που θα καλύπτει τις 

πραγματικές ανάγκες των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, διασφαλίζοντας για αυτούς 

αξιοπρεπείς συντάξεις και όχι επιδόματα φτώχειας. 

 

 


