ΑΠ.: 49504

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με την υπ. αρ. 15 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε που συνεδρίασε
στις 24 Ιουλίου 2022:
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Τις Ομοσπονδίες – Μέλη της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και τους νόμιμα εκλεγμένους Αντιπροσώπους αυτών, σύμφωνα με
το άρθρο 12 του Καταστατικού μας, στην ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
της Συνομοσπονδίας μας, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα κατά τις ημερομηνίες
Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022 και την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022, στο ξενοδοχείο “NOVOTEL”,
αίθουσα “Νύμφες”, Μιχαήλ Βόδα 4 - 6, Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Προεδρείου - Συγκρότηση σε Σώμα (άρθρο 14 του Καταστατικού).
2. Εκλογή (5μελούς) Εφορευτικής Επιτροπής (άρθρο 27 του Καταστατικού).
3. Οικονομικός Απολογισμός περιόδου 1/1/2019 έως 31/12/2019, 1/1/2020 έως 31/12/2020 και 1/1/2021
έως 31/12/2021. Έγκριση αυτών. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής για τα έτη 2019, 2020 και 2021.
4. Προϋπολογισμοί ετών 2020, 2021 και 2022. Έγκριση αυτών.
5. Διοικητικός Απολογισμός περιόδου 2020-2022. Έγκριση αυτού.
6. Προγραμματισμός Δράσης περιόδου 2022-2023. Έγκριση αυτού.
7. Ομιλίες Αντιπροσώπων.
8. Συμπεράσματα – Αποφάσεις Συνεδρίου.
9. Ψηφοφορία για Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό.
10. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής (παρουσία εκπροσώπου Δικαστικής Αρχής).
11. Ψηφοφορία για την Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με τα
άρθρα 16 & 26 του Καταστατικού.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

13:30 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:00
15:00
15:15
15:45
16:15
17:30

– 15:15
– 15:45
– 16:15
– 17:30
– 18:30

18:30 – 21:00
21:00

Προσέλευση Αντιπροσώπων
Εκλογή Προεδρείου
Έγκριση Προγράμματος Εργασιών – Επικύρωση της υπ. Αρ. 3/2022 απόφασης ΔΣ 6/2/2022
σχετικά με την κατ’ εξαίρεση παράτασης των εκλογικών διαδικασιών των Α΄ & Β΄ βάθμιων
Οργανώσεών μας μέχρι 30/4/2022 λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας.
Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια εσωτερικών ψηφοφοριών
Διοικητικός Απολογισμός (Εισήγηση Γενικού Γραμματέα)
Προγραμματισμός Δράσης (Εισήγηση Προέδρου)
Ομιλίες Εκπροσώπων Παρατάξεων
Οικονομικοί Απολογισμοί ετών 2019, 2020 και 2021 – Προϋπολογισμοί ετών 2020, 2021 και 2022
(Εισήγηση Ταμία) – Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής ετών 2019, 2020 και 2021.
Ανοιχτή διαδικασία Γενικής Συνέλευσης - Εκδήλωση
Δείπνο

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
08:30 – 09:00
09:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 15:00
14:00 – 17:00
17:30
18:00

Προσέλευση Αντιπροσώπων
Ομιλίες Αντιπροσώπων (Χρόνος ομιλίας 5΄λεπτά) – Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής παρουσία
εκπροσώπου Δικαστικής Αρχής
Δευτερολογία Προέδρου
Ψηφοφορία για την έγκριση : Α) του Οικονομικού Απολογισμού (μυστική), Β) του Διοικητικού
Απολογισμού (μυστική), Γ) του Προγραμματισμού Δράσης και Δ) των Προϋπολογισμών 2020,
2021 και 2022
Ψηφοφορία για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 16 και 26
του Καταστατικού)
Ανακοίνωση από την Εφορευτική Επιτροπή των αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών της Γενικής
Συνέλευσης. Λήξη Εργασιών Γενικής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης.
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών για την ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και
Ελεγκτικής Επιτροπής.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 του Καταστατικού, αν η Γενική Συνέλευση δεν
πραγματοποιηθεί τις παραπάνω χρονολογίες, από έλλειψη απαρτίας, η Γ.Σ. θα συνέλθει τις
αντίστοιχες ώρες της επόμενης εβδομάδας και στους ίδιους χώρους, χωρίς άλλη πρόσκληση.
Αν δε και τότε, δεν υπάρξει η παρουσία του ¼ τουλάχιστον του συνόλου των αντιπροσώπων, η
Γενική συνέλευση θα συνέλθει, επίσης χωρίς άλλη πρόσκληση, τις ίδιες αντίστοιχες ημέρες και
ώρες της επόμενης στην συνέχεια εβδομάδας, με δεδομένη την απαρτία όσων και αν προσέλθουν.
Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται σε όλες τις Ομοσπονδίες – Μέλη και στους Αντιπροσώπους αυτών,
σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του Καταστατικού. Είναι αυτονόητο ότι η συμμετοχή του
κάθε Αντιπροσώπου στη Γενική συνέλευση, θα εξαρτηθεί τελικά, σύμφωνα με το άρθρο 9
παράγραφος 5 του Νόμου 1712/1987, αν αυτός και η Ομοσπονδία την οποία αντιπροσωπεύει θα
έχουν νομιμοποιηθεί πριν την Γενική Συνέλευση και έχουν τακτοποιηθεί οι οικονομικές
υποχρεώσεις τους προς την Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. (άρθρο 10 παράγραφος 7 του Καταστατικού) μέχρι την
έναρξη της Συνέλευσης την πρώτη ημέρα, Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022.
Ο κάθε αντιπρόσωπος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει πλήρως όλα τα πεδία, να έχει υπογράψει
και να παραδώσει στην Γραμματεία της ΓΣΕΒΕΕ την Υπεύθυνη Δήλωση (βλ. παρακάτω).

Επίσης,

μόνο στην περίπτωση νέου Αντιπροσώπου ή σε περίπτωση αλλαγής τραπεζικού λογαριασμού,
πρέπει να προσκομίσετε απαραίτητα αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου, απ΄ όπου
θα προκύπτει το IBAN του Τραπεζικού λογαριασμού και η Τράπεζα.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε με κατάθεση του ποσού της αναλογούσας συνδρομής στον λογαριασμό της ΓΣΕΒΕΕ
στην ALPHA BANK, IBAN: GR 8301403580358002002005323, είτε το αργότερο την ημέρα έναρξης της Γενικής
Συνέλευσης με μετρητά. Εάν τα χρήματα κατατεθούν στον Τραπεζικό μας λογαριασμό, θα πρέπει σε περίπτωση που
ζητηθεί, να προσκομίσετε στο Λογιστήριο την απόδειξη κατάθεσης. Καθ’ όλη την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης
δεν θα γίνονται διακανονισμοί και συμψηφισμοί οικονομικών υποχρεώσεων με τυχόν παρελθόντα ανείσπρακτο
οικονομικό πόρο. Ομοσπονδίες που έχουν ανείσπρακτο οικονομικό πόρο και επιθυμούν να τακτοποιηθούν με
συμψηφισμό του, οφείλουν να το πράξουν τις ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση (κατόπιν συνεννόησης με το
Λογιστήριο για τις ώρες προσέλευσής σας).

Σημειώσεις :

- Οι ομιλητές θα έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν στον κατάλογο
ομιλητών το Σάββατο 24/09 από τις 16:15 μέχρι τις 18:30 όπου και ο
κατάλογος θα κλείσει. Οι ομιλητές θα μιλήσουν με σειρά προτεραιότητας
εγγραφής – Χρόνος ομιλίας 5΄ λεπτά.
- Οι κ.κ. Αντιπρόσωποι που επιθυμούν να εκλεγούν Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, είτε κατά συνδυασμούς, είτε ως
μεμονωμένοι υποψήφιοι, πρέπει να υποβάλλουν σχετική έγγραφη
υποψηφιότητα προς την Γραμματεία της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., το αργότερο μέχρι το
Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00, ώστε να υπάρξει χρόνος για την
εκτύπωση των ψηφοδελτίων.
- Οι αντιπρόσωποι εκτός Αττικής (Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια
και Θεσσαλία) μπορούν να κλείσουν μια μόνο διανυκτέρευση (Σάββατο).
Από τις υπόλοιπες απομακρυσμένες περιοχές όπου αντικειμενικά η
μετακίνηση είναι δύσκολη και περιορισμένη, δύναται να δοθεί η
δυνατότητα μιας επιπλέον διανυκτέρευσης μετά από συνεννόηση με την
ΓΣΕΒΕΕ.
- Σας ενημερώνουμε ότι, σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης του
δωματίου πέραν της 16ης Σεπτεμβρίου 2022 και μη εμφάνισής σας στο
Ξενοδοχείο, επιβαρύνεστε με το κόστος της κράτησης.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
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Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η διαδικασία πληρωμής των αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης
έχει αλλάξει.
Η καταβολή των εξόδων μετακίνησης και των αποζημιώσεων κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό –
εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την λήξη της Γενικής Συνέλευσης - ποσού αναλόγου με τις
ενυπόγραφες παρουσίες και τα πλήρη παραστατικά που έχει καταθέσει κάθε νομιμοποιημένος
αντιπρόσωπος στις υπηρεσίες κατά την διάρκεια των εργασιών της Γ.Σ.
Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε όπως:
α) συμπληρώσετε όλα τα πεδία στην Υπεύθυνη Δήλωση,
β) προσκομίσετε φωτοτυπία του βιβλιαρίου της Τράπεζας απ΄ όπου θα προκύπτει ο αριθμός
τραπεζικού λογαριασμού και η Τράπεζα, σε περίπτωση νέου Αντιπροσώπου ή αλλαγής τραπεζικού
λογαριασμού και
γ) προσκομίσετε κατά την προσέλευση σας τα απαραίτητα δικαιολογητικά των οδοιπορικών.
√ Για αεροπορική μετακίνηση: εισιτήριο και απόδειξη εισιτηρίου και boarding pass.
√ Για μετακίνηση με Ι.Χ.: αποδείξεις από διόδια και γέφυρες
√ Για μετακίνηση με άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς: τα εισιτήρια.

Σας επισημαίνουμε ότι κανένας άλλος τρόπος πληρωμής δεν θα υπάρξει.
Για πιθανές διευκρινήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο Λογιστήριο της ΓΣΕΒΕΕ.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ

Ο/Η (ΟΝΟΜΑ) …………………….……. (ΕΠΩΝΥΜΟ) …….….………………….…………………… (του) …………………………………
Επάγγελμα………………………….……………….… Δ/νση……………………………….…………………….….………….Τ.Κ………..…….
Πόλη……………..……………….…… Τηλ……….……………………..……..… Κινητό………..……………………………………………….
Α.Φ.Μ…………………..………………….….…………………………. Δ.Ο.Υ……………………………………..……………………………….….
ΑΜΚΑ …………………………………………………………………ΓΕΜΗ………………………………………………………………………………….
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Προσκόμιση Αριθμού Λογ/σμού και Όνομα Τράπεζας:
Στην περίπτωση νέου Αντιπροσώπου ή σε περίπτωση αλλαγής τραπεζικού λογαριασμού είναι απαραίτητη
η προσκόμιση αντιγράφου της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου.
Έλαβα γνώση του ενημερωτικού σημειώματος (βλ. παρακάτω) για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων και συναινώ στην τήρησή τους.

Ημ/νία…………………..
Ο/Η ΔΗΛΩΝ-ΟΥΣΑ

(υπογραφή)
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αντικείμενο Ενημερωτικού Σημειώματος για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
To νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Εμπόρων Ελλάδας» (εφεξής «ΓΣΕΒΕΕ») το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 46, ΤΚ 10433,
με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, συλλέγει και περαιτέρω επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα
φυσικών προσώπων, μόνον εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο, για σαφείς και νόμιμους σκοπούς, βάσει του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ») και του ν. 4624/2019 («Υφιστάμενη Νομοθεσία»), όπως ισχύουν. Το
παρόν ενημερωτικό σημείωμα έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων σας.
Συλλεγόμενα Προσωπικά Δεδομένα – Σκοπός – Νομική Βάση – Αποδέκτες -Χρόνος τήρησης
Προσωπικά
Δεδομένα
Δεδομένα
Ταυτότητας:
Ονοματεπώνυμο,
Πατρώνυμο,
ΑΦΜ,
ΑΜΚΑ
Επαγγελματικά
δεδομένα:
Επάγγελμα,
Ομοσπονδία,
ΓΕΜΗ
Δεδομένα
επικοινωνίας:
Ταχυδρομική
διεύθυνση,
σταθερό
κινητό τηλέφωνα

Σκοπός

Νομική Βάση

Χρόνος Διατήρησης

Αποδέκτες

Ταυτοποίηση στοιχείων
αντιπροσώπου στη
Γενικής Συνέλευση της
ΓΣΕΒΕΕ .

Επικοινωνία με τον
αντιπρόσωπο

Άρθρο 9 παρ. 2 περ. δ’ &
άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ
ΓΚΠΔ–συμμετοχή
αντιπροσώπου στη Γενική
Συνέλευση

Μετά παραγραφή τυχόν
αξιώσεων που μπορεί να
εγερθούν από τα μέρη μετά
το πέρας της θητείας του
αντιπροσώπου

Αρμόδιες
ελεγκτικές και
δικαστικές
αρχές

Αριθμός τραπεζικού Πληρωμή του
λογαριασμού
αντιπροσώπου

Σας ενημερώνουμε ότι δεν διενεργούμε πράξεις επεξεργασίας αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων,
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
Δικαιώματα των Υποκειμένων των δεδομένων
Δυνάμει της υφισταμένου ρυθμιστικού πλαισίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα
δικαιώματα:
Πρόσβασης
Διόρθωσης
Διαγραφής
Περιορισμού
Τα δικαιώματα αυτά μπορείτε να τα ασκήσετε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dpo@gsevee.gr:.
Επιπλέον, δικαιούστε οποτεδήποτε το επιθυμείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία.
Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, η ΓΣΕΒΕΕ θα ανταποκριθεί άμεσα και σε κάθε
περίπτωση εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματος ενημερώνοντάς σας εγγράφως για την πρόοδο
ικανοποίησης του.
Για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με το παρόν ενημερωτικό σημείωμα ή με ζητήματα προστασίας
προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε και στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr.
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