
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

Η Γενική Συνέλευση της ΕΣΠΗΤ 27 Νοεμβρίου 2022 ώρα 10.30 π.μ. θα διεξαχθεί, όπως 

έχετε ήδη ενημερωθεί, με δύο διακριτούς τρόπους : 

 Με φυσική παρουσία  στο κτίριο της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, Αθήνα, 1ος όροφος) 

Καθ’ όλη την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης,  με σκοπό την προστασία της υγείας όλων μας, 

συνιστάται η χρήση  μάσκας καθώς και η τήρηση των απαραίτητων αποστάσεων. 

 Ηλεκτρονικά,  με τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας Zoom  

 

Εγγραφή για Συμμετοχή 

 Εφόσον είστε οικονομικά τακτοποιημένη/ος θα λάβετε άμεσα, με ηλεκτρονικό μήνυμα, τον 

σύνδεσμο (link) για την διαδικασία ταυτοποίησης όπου θα συμπληρώσετε τα στοιχεία που θα σας 

ζητηθούν (Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, κινητό, email). Μόλις ολοκληρωθεί η απαραίτητη 

επαλήθευσή τους θα λάβετε (Σάββατο 26/11) το σύνδεσμο (link) για την συμμετοχή σας στη Γενική 

Συνέλευση.  

 Σε περίπτωση που δεν είστε οικονομικά τακτοποιημένη/ος και δεν έχετε λάβει με ηλεκτρονικό 

μήνυμα τον σχετικό σύνδεσμο και επιθυμείτε τη συμμετοχή σας στη Γενική Συνέλευση θα 

χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της Ένωσης για άμεση τακτοποίηση της 

συνδρομής σας και στη συνέχεια θα σας αποσταλεί ο σχετικός σύνδεσμος για να ακολουθήσετε τη 

διαδικασία ταυτοποίησης.   

Για την αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας παρακαλείστε η εγγραφή σας να γίνει 

το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από την Πέμπτη  24 /11 /22 

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό, 

δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα τακτικά μέλη της Ένωσης,  

που έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους μέχρι και το 2021 

[Συνδρομή έτους 30€ συνδρομή ανέργων (με βεβαίωση ΟΑΕΔ) 5 € ]. 

Μπορείτε να καταβάλετε τη συνδρομή σας μέσω e-banking στο λογαριασμό της ΕΣΠΗΤ  

στην Εθνική Τράπεζα με IBAN GR3301100400000004060516269 

αναγράφοντας απαραίτητα το ονοματεπώνυμό σας. 

Οδηγίες 

Η σύνδεση για συμμετοχή στη Γενική συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου smartphone ή tablet.  

H συσκευή θα πρέπει να έχει κάμερα και μικρόφωνο και σύνδεση στο διαδίκτυο. Πληροφορίες 

σχετικά με τη χρήση του Zoom είναι διαθέσιμες εδώ: https://support.zoom.us/   

https://support.zoom.us/


Θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε την εφαρμογή ΖΟΟΜ εδώ: https://zoom.us/download και μπορείτε 

να κάνετε δοκιμαστική κλήση εδώ: https://zoom.us/test . 

Σε περίπτωση που δεν θέλετε ή δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή μπορείτε να 

συνδεθείτε μέσω του browser. 

Οδηγίες σύνδεσης στην τηλεδιάσκεψη για όλες τις περιπτώσεις υπάρχει εδώ: 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Zoom-video-call 

 

 Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση 

Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 στις 10:30 πμ ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα : 

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο που έχετε λάβει μετά την εγγραφή σας. 

2. Συνδεθείτε με την εφαρμογή που έχετε εγκαταστήσει ή επιλέγοντας «If you cannot download or 

run the application, join from your browser.» από την σελίδα που θα ανοίξει στον browser σας. 

3. Επιλέξτε «Join with computer audio» για να μπορείτε να ακούσετε και να μιλήσετε. 

4. Αναμείνατε στο Waiting Room μέχρι την έναρξη της  Γενικής Συνέλευσης  

5. Ενεργοποιήστε την κάμερα σας και εγγράψτε το ονοματεπώνυμό σας πατώντας το Rename 

6. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης μπορείτε να ζητήσετε τον λόγο σηκώνοντας το χέρι 

(Raise Hand). 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα σας δώσει τον λόγο και οι τεχνικοί θα ενεργοποιήσουν το 

μικρόφωνό σας και αν επιθυμείτε η κάμερα σας να είναι ανοικτή. 

7. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μέσω της ίδιας πλατφόρμας (zoom) με την εμφάνιση του ψηφοδελτίου 

στην οθόνη σας. Για τη διενέργεια της ψηφοφορίας θα ενημερωθείτε  από τον  Πρόεδρο της Γενικής 

Συνέλευσης τόσο στην έναρξη όσο και κατά την διάρκεια της ΓΣ. 

 

 

Τεχνική Υποστήριξη    

Για κάθε τεχνικό θέμα που σχετίζεται με τη συμμετοχή σας στη Γενική Συνέλευση μπορείτε να 

επικοινωνείτε καθημερινά 9:00 – 17:00 και μέχρι την λήξη της Γενικής Συνέλευσης (27/11/2022) 

στο help desk 6932229560 

https://zoom.us/download
https://zoom.us/test
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Zoom-video-call

