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ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΤΗΝ
ΕΠΑΡΧΙΑ.
Σας ενημερώνουμε ότι από τον μήνα Σεπτέμβριο έχει αρχίσει η διαδικασία έκδοσης Νέας
Κάρτας Μέλους, για την έκδοση της οποίας και προκειμένου η κάρτα μας να είναι αξιόπιστη
οπουδήποτε χρειαστεί, θα υπάρξει επιμελής έλεγχος των στοιχείων των μελών μας από τη
Γραμματεία του Συνδέσμου μας.
Ήδη η ανταπόκριση σας είναι εντυπωσιακή και η Γραμματεία του Συνδέσμου μας εργάζεται
εντατικά για να ανταπεξέλθει στην πρόκληση αυτή και ειδικά για τους συναδέλφους, που
ζουν στην επαρχία, σύντομα η κάρτα να τους αποσταλεί ταχυδρομικώς.
Όμως υπάρχουν συνάδελφοι ,οι οποίοι για διαφόρους λόγους δεν έχουν ακόμη εγγραφεί
στον Σύνδεσμο μας .Ειδικά για αυτούς, που ζουν στην επαρχία, ξεκινάμε ειδική διαδικασία
εγγραφής στον Σύνδεσμο μας, είτε μέσω παραδοσιακού ταχυδρομείου, είτε ηλεκτρονικά
μέσω internet.
Θα θέλαμε, λοιπόν, να σας γνωστοποιήσουμε τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται ειδικά για
εγγραφές νέων μελών και για την έκδοση κάρτας νέου μέλους, που επαναλαμβάνουμε ζουν
στην επαρχία
και είναι τα
παρακάτω:
- ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΣΩ ΕΛΤΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ)
1. Μία έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας, η οποία θα σας επιστραφεί
2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής σας Ταυτότητας για να πιστοποιηθούν, μεταξύ των
άλλων, και στα αγγλικά το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο.
3. Φωτοτυπία Τριμηνιαίου Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων του ΙΚΑ, για
πιστοποίηση Α.Μ. ΙΚΑ – ΑΜΚΑ και Κωδικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ.
4. Φωτοτυπία Απόφασης Συνταξιοδότησης Διευθυντού ΙΚΑ, για πιστοποίηση εργοδότη
και ημερομηνίας έναρξης της συνταξιοδότησης
5. Συμπλήρωση του ειδικού εντύπου Αίτηση εγγραφής και κάρτας νέου μέλους, το οποίο
μπορείτε να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε κάνοντας κλικ
εδώ
.
Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να μας τα στείλετε ταχυδρομικώς ,ΟΧΙ ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ, στη
διεύθυνση του Συνδέσμου μας: ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ 18, Τ.Κ. 11745 ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ
Εμείς θα φροντίσουμε να σας στείλουμε την κάρτα μέλους ταχυδρομικώς, σύμφωνα με την
διεύθυνση που θα μας έχετε δηλώσει και αναγράψει στον φάκελο αποστολής.
- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ –ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Η διαδικασία αυτή για όσους είναι γνώστες του διαδικτύου μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά ως
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εξής. Αφού συμπληρώσετε την ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ&ΚΑΡΤΑΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ που βρίσκεται
εδώ , να πατήσετε το κουμπί Υποβολή αίτησης εγγραφής. Κατά τη διαδικασία της αίτησης
θα μπορέσετε να υποβάλετε ηλεκτρονικά τα παραπάνω αναφερόμενα έγγραφα.
Η νέα σας κάρτα θα σας αποσταλεί ταχυδρομικώς, οιαδήποτε μέθοδο και αν
χρησιμοποιήσετε.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, για τη συμμετοχή σας στη νέα μας αυτή προσπάθεια,
που κάνουμε να αναβαθμίσουμε τη λειτουργία του Συνδέσμου μας, αλλά κυρίως τη μεταξύ
μας επικοινωνία.
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