ΑΠ.: 47551

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2021

Προς:
Ομοσπονδίες Μέλη ΓΣΕΒΕΕ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Για την πληρότητα του φακέλου της εκλογικής διαδικασίας της Ομοσπονδίας σας, παρακαλούμε να μας
αποστείλετε τα πρόσφατα νομιμοποιητικά έγγραφα της Ομοσπονδίας, καθώς και των σωματείων – μελών
σας :
ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

1. Το Πρακτικό των αρχαιρεσιών των οργάνων της Ομοσπονδίας (Γνήσιο αντίγραφο θεωρημένο από τον
αρμόδιο Γραμματέα του Πρωτοδικείου)
2. Αντίγραφο της πράξης ορισμού του Δικαστικού αντιπροσώπου για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και
την διενέργεια των αρχαιρεσιών (δικηγόρου).
3. Το πρακτικό της εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών.
4. Τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής
και απαραιτήτως για την εγκυρότητά τους από τον Πρόεδρο αυτής Δικαστικό Αντιπρόσωπο.
5. Το πρακτικό της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας.
6. Το μητρώο μελών της Ομοσπονδίας, με την διάκριση της επιλογής ως κύριας ή δευτερεύουσας.
7. Πίνακα μελών του Δ.Σ. και αντιπροσώπων με πλήρη στοιχεία (δ/νσεις και τηλέφωνα), καθώς και το
πρακτικό συγκρότησης σε σώμα.
8. Το καταστατικό της Ομοσπονδίας με τις τυχόν τροποποιήσεις του.
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
1. Το Πρακτικό των αρχαιρεσιών του σωματείου (Γνήσιο αντίγραφο θεωρημένο από τον αρμόδιο
Γραμματέα του Πρωτοδικείου)
2. Αντίγραφο της πράξης ορισμού του Δικαστικού αντιπροσώπου για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και
την διενέργεια των αρχαιρεσιών (δικηγόρου).
3. Το πρακτικό της εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών.
4. Τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής
και απαραιτήτως για την εγκυρότητά τους από τον Πρόεδρο αυτής Δικαστικό Αντιπρόσωπο.
5. Το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης από το οποίο προκύπτει η επιλογή της κύριας και δεύτερης
Ομοσπονδίας.
6. Το μητρώο μελών του σωματείου που θα περιλαμβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ για κάθε μέλος τα παρακάτω
στοιχεία:
α. Όνομα-Επώνυμο-όνομα πατρός.
β. Διεύθυνση
γ. Επάγγελμα
δ. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
ε. Γενικό Εμπορικό Μητρώο
στ. Ημερομηνία εγγραφής στο σωματείο.
7. Πίνακα μελών του Δ.Σ. και αντιπροσώπων με πλήρη στοιχεία (δ/νσεις και τηλέφωνα), καθώς και το
πρακτικό συγκρότησης σε σώμα.
8. Το καταστατικό του σωματείου με τις τυχόν τροποποιήσεις του.
Σχετικά με τα ανωτέρω αιτούμενα στοιχεία με αρ. 6 που αφορούν σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση (αρθρ. 9 παρ. 1 του Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/679 αυτή είναι σύννομη διότι αυτή διενεργείται στο πλαίσιο των νομίμων δραστηριοτήτων των
συνδικαλιστικών οργανώσεων, εν προκειμένω της Συνομοσπονδίας μας, η οποία εκτός των άλλων
δραστηριοτήτων της, έχει και το καθήκον της διασφάλισης της ορθής και αδιάβλητης διαδικασίας για την
ανάδειξη των αντιπροσώπων των Ομοσπονδιών –μελών της, για την εκπλήρωση του οποίου μεταξύ άλλων
είναι απαραίτητα τα άνω στοιχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όλα τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα να αποστέλλονται σε φάκελο
ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ υπόψη ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΣΕΒΕΕ κα Στέλλα Τσιάμη.
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