ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ 5661/2002 αποφ. και καταχωρήθηκε µε α/α 24/65 ειδ. 5389 στα βιβλία σωµ. του Μον. Πρωτ. Αθ. την 26/09/02

Χολαργός, …………….
ΑΠ:………………
Προς: Σ.Ε.ΚΤ.
- Πρόεδρο ∆.Σ., κo. Θωµά Καντερέ
- Γενικό Γραµµατέα, κο. Ιωάννη Καψουλάκη
Κοιν: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
- ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών
- ∆ιευθυντή ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου ∆υναµικού

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
∆ηλώνω υπεύθυνα προς
α) Το ∆.Σ. του Σωµατείου Εργαζοµένων στο Κτηµατολόγιο (Σ.Ε.ΚΤ.)
β) Την ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και
γ) Την ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου ∆υναµικού του Φορέα “ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ”
ότι επιθυµώ
1. Την εγγραφή µου ως µέλους του Σ.Ε.ΚΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι πληρώ όλες τις απαιτούµενες προς τούτο
προϋποθέσεις, όπως αυτές αναγράφονται στο Καταστατικό του Σ.Ε.ΚΤ.
2. Την αυτόµατη παρακράτηση της εγγραφής µου καθώς και της συνδικαλιστικής συνδροµής µου [όπως αυτή
καθορίζεται από το καταστατικό του Σωµατείου (Άρθρο 4 παράγραφος 3 ) και τις εκάστοτε αποφάσεις Γ.Σ. και
∆.Σ. του Σ.Ε.ΚΤ.] από το µισθό µου και την απόδοσή τους στον λογαριασµό του Σ.Ε.ΚΤ.
3. Την χορήγηση, από τις ∆ιευθύνσεις, ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου ∆υναµικού καθώς και την
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, στον Πρόεδρο και στον Γενικό Γραµµατέα του Σ.Ε.ΚΤ. κάθε στοιχείου που
αφορά στα προσωπικά µου δεδοµένα (κλιµάκια, µισθοδοσία κ.α.) σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του Άρθρου 4 του
Νόµου 1876 / 1990 στον οποίο αναφέρεται ρητά ότι:

«Η εργατική πλευρά δικαιούται να αξιώσει από την

εργοδοτική πλήρη και ακριβή πληροφόρηση καθώς και την παροχή όλων των στοιχείων που είναι αναγκαία για τη

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 288, 155 62 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
http: sekt-net.gr

Τ: 210 6505606 – F: 210 6505948
e-mail: sekt@ktimatologio.gr

διευκόλυνση των διαπραγµατεύσεων των υπό συζήτηση θεµάτων και αναφέρονται στην οικονοµική κατάσταση, την
οικονοµική πολιτική και την πολιτική προσωπικού της επιχείρησης».
4. Έλαβα γνώση και συµφωνώ µε τα αναφερόµενα στο Καταστατικό του Σ.Ε.ΚΤ.
5. Συναινώ στην διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών µου δεδοµένων από τα αρµόδια στελέχη του ∆.Σ.
του Σ.Ε.ΚΤ., σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων (Ν.2472/1997 για την
προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα), καθώς και τον Γενικό
Κανονισµό Προστασίας ∆εδοµένων EE 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Προσωπικά στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………….. ΟΝΟΜΑ …………..………………….
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: …………………………………………….
ΤΟΠΟΣ & ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ……………………………….
ΑΡ.∆ΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ………………………………..
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Νοµός: …………………….. ∆ήµος: ……………………………
∆ιεύθυνση: ………………………………………………... Αριθµός: ………………………….
ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: ……………………………………………
ΑΡ. ΚΙΝ. ΤΗΛ:. …………………………………………………
e-mail: …………………………………………………………...
Επαγγελµατικά στοιχεία:
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: ……………………..………………………………………………….
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΦΟΡΕΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ………………………………………..ΤΜΗΜΑ………………………………….
ΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ…………………………………………………………………………….
ΣΧΟΛΙΑ (τυχόν επιπλέων στοιχεία που χρειάζονται για την απόφαση έγκρισης της εγγραφής από το ∆.Σ. του
Σ.Ε.ΚΤ.):

……………………………………………………………………………………………
Ο ∆ηλών / η ∆ηλούσα :
Ονοµατεπώνυµο :…………………………………
Υπογραφή :……………………………………….
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