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 Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική 
Συνέλευση 2021 

 
Οδηγίες Εγγραφής και Συμμετοχής στη Διαδικτυακή 

Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση 

 

 
Συναδέλφισσες - συνάδελφοι,  

 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης Νο 40 (Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση) και αναφορικά 

με την ΟΡΙΣΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση (3η ) η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 08/09/2021 και 

ώρα 18:00 μέσω Τηλεδιάσκεψης, σας παραθέτουμε τις οδηγίες Εγγραφής και Συμμετοχής στη 

Διαδικτυακή Πλατφόρμα.   

 

Βήμα 1ο: Εισαγωγή στην Πλατφόρμα 

Για να εγγραφείτε στην πλατφόρμα θα πρέπει να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο-link: 

https://www.eventora.com/el/Events/seett-ga/Order?ttId=91748&ttQuantity=1&r&c=ga  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το link πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτούσιο όπως είναι παραπάνω  

 

Βήμα 2ο: Εγγραφή  

Στην επόμενη καρτέλα που θα εμφανιστεί θα εισάγετε τα στοιχεία σας: 

 Επώνυμο * 

 Όνομα * 

 Υπηρεσιακό email * 

 Αριθμό Μητρώου Υπαλλήλου* 

 

https://www.eventora.com/el/Events/seett-ga/Order?ttId=91748&ttQuantity=1&r&c=ga
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 Εάν επιθυμείτε να συμπεριληφθείτε στη λίστα ομιλητών μπορείτε να το δηλώσετε 

επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή. Αφορά εγγραφές που θα ολοκληρωθούν μέχρι την 

06/09/2021 και ώρα 12:00μ.μ..  

Σημείωση: (*) Υποχρεωτικό πεδίο.  

Η πρόσκληση είναι αυστηρά προσωπική και επιτρέπεται μια εγγραφή ανά υπηρεσιακό 

email. Εγγραφές στην πλατφόρμα μπορούν να πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια 

της Γενικής Συνέλευσης αλλά είναι προτιμότερο να την πραγματοποιήσετε εγκαίρως. 

Βήμα 3ο:  Επιβεβαίωση Εγγραφής  

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής θα λάβετε email επιβεβαίωσης (στο υπηρεσιακό σας) με τον 

σύνδεσμο-link για την είσοδό σας στη Γενική Συνέλευση (σε περίπτωση που δεν λάβετε το email 

επιβεβαίωσης ελέγξτε την ανεπιθύμητη αλληλογραφία σας – spam).  

Εφόσον επιθυμείτε να παρακολουθήσετε τη Γενική Συνέλευση από άλλο χώρο (όπου δεν έχετε 

πρόσβαση στο εταιρικό σας email πχ στο σπίτι σας) θα πρέπει να προωθήσετε το email 

επιβεβαίωσης στο προσωπικό σας email.  

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση που αφορά τεχνικά ζητήματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. 

Παπουτσάνη στο epapoutsani@soundandvisual.gr.  

 

Συναδέλφισσες συνάδελφοι, 

Η επερχόμενη Γενική Συνέλευση είναι μεγάλης σημασίας και η παρουσία όλων σας είναι 

απαραίτητη. Στη Γενική Συνέλευση θα εγκριθούν ο Διοικητικός και ο Οικονομικός Απολογισμός του 

απερχόμενου ΔΣ και θα εκλεχθούν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής που θα διεξάγουν τις 

Αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας.  

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ & Η ΦΩΝΗ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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