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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 26ΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ 

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

        Σας γνωρίζουμε ότι το 26ο Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό  Συνέδριο της ΠΟΣΕ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ  

θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 5, 6,7 και 8 Νοεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο Novotel. 

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

των αντιπροσώπων που θα συμμετέχουν, παρακαλούμε το αργότερο μέχρι τις 15/10/2019, 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 

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 Novotel, στους 

χώρους του οποίου θα διεξαχθούν και οι εργασίες του συνεδρίου.  

 ΠΡΟΣ 

1.Τους Συλλόγους-Μέλη 

2.Τους εκλεγμένους αντιπροσώπους 
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Στους συμμετέχοντες παρέχεται πλήρης διατροφή για όλες τις μέρες των εργασιών του 

Συνεδρίου. Ημερομηνία άφιξης ορίζεται η 5/11/2019 και ημερομηνία αναχώρησης μετά τη 

διεξαγωγή των αρχαιρεσιών η 8/11/2019.  

Αναφορικά με τις δαπάνες μετακίνησης των συνέδρων: 

Α)  Τα αεροπορικά εισιτήρια θα εκδοθούν από την Ομοσπονδία και οι κάρτες 

επιβίβασης (boarding pass) θα αποσταλούν απευθείας στο e-mail του κάθε συνέδρου, 

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

Β) δαπάνες μετακίνησης με άλλους τρόπους (οδικώς, σιδηροδρομικώς, κ.λ.π.) θα 

καταβληθούν σε συνεννόηση με τον Ταμία της Ομοσπονδίας. Διευκρινίζεται ότι για τη 

μετακίνηση με Ι.Χ., απαραίτητο είναι να ταξιδεύουν ΤΡΕΙΣ τουλάχιστον σύνεδροι ανά 

αυτοκίνητο. Αποζημιώνεται Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ με τη χιλιομετρική απόσταση επί 

0,20 ευρώ και την αξία των διοδίων. Επισημαίνεται ότι χωρίς την προσκόμιση των 

απαραίτητων δικαιολογητικών (εισιτήρια, διόδια, κλπ.) δεν μπορεί να δοθεί αποζημίωση 

μετακίνησης. 

Το 26ο Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας αποτελεί την 

κορωνίδα των συνδικαλιστικών μας διαδικασιών και καλείται σε κρίσιμους καιρούς να 

επιβεβαιώσει το σημαντικότατο ρόλο του. Οι ζυμώσεις των ιδεών, των στοχασμών και των 

επιχειρημάτων, μέσα από τις εργασίες του Συνεδρίου θα φέρουν την παραγωγή των 

αποφάσεων, οι οποίες θα αποτελέσουν σηματωρό για  τις μετέπειτα δράσεις και πορεία του 

Συνδικάτου μας.   

Σε εποχές που οι εμπνευστές των μνημονιακών πολιτικών  μανιωδώς προσπαθούν να 

χειραγωγήσουν τα συνδικάτα, η παρουσία όλων μας κρίνεται επιβεβλημένη.  

Η προσπάθεια αποδόμησης της Δημόσιας, Καθολικής και Υποχρεωτικής Κοινωνικής 

Ασφάλισης Ασφάλισης, οι δυσοίωνες προοπτικές της,  καθώς και η ιλαροτραγωδία ΕΦΚΑ, που 

συζητούσαμε τα προηγούμενα Συνέδρια, είναι πλέον απτή  πραγματικότητα.  

 

 


