
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

 

Μέσο Διεξαγωγής 

Η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom 

(https://www.zoom.us/). Η σύνδεση για συμμετοχή στη συνέλευση 

μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (desktop 

ή/και laptop), κινητού τηλεφώνου smartphone και tablet. H συσκευή θα 

πρέπει να έχει κάμερα και μικρόφωνο. Πληροφορίες σχετικά με την 

χρήση του Zoom είναι διαθέσιμες εδώ: https://support.zoom.us/hc/en-

us/categories/200101697.  

Θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε την εφαρμογή 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 σας με μειωμένη λειτουργικότητα. 

 

Εγγραφή για Συμμετοχή 

Σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΑΚΑ, δικαίωμα συμμετοχής στη 

Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη του Συλλόγου που είναι ταμειακώς 

ενήμερα. Ταμειακώς ενήμερα είναι τα μέλη που έχουν εκπληρώσει στο 

ακέραιο τις προς το Σύλλογο υποχρεώσεις τους για το προηγούμενο 

ημερολογιακό έτος. Μπορείτε να πληρώσετε τη συνδρομή σας 

ακολουθώντας τις οδηγίες: https://www.saka.gr/sullogos/pliromi-

syndromis/. Για να διασταυρωθεί η πληρωμή απαιτείται μια εργάσιμη 

ημέρα. 

Για την συμμετοχή σας στη Γενική Συνέλευση θα χρειαστεί να κάνετε 

εγγραφή για να ελεγχθεί το δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν. Η 

διαδικασία ταυτοποίησης είναι: 

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο:  

https://zoom.us/meeting/register/tJMtcOivqzovE9e92ItE0LjWn

V8rJgkmTLbj  

2. Συμπληρώστε τα στοιχεία που ζητούνται. 
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3. Θα ακολουθήσει έλεγχος ταμειακής ενημερότητας και εφόσον 

έχετε δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση θα λάβετε τον 

σύνδεσμο για τη Συνέλευση εντός 24 ωρών. Σε διαφορετική 

περίπτωση θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για άμεση πληρωμή της 

συνδρομής και την αποστολή του συνδέσμου. 

Η εγγραφή μπορεί να γίνει άμεσα, αλλά και κατά τη διάρκεια της 

Γενικής Συνέλευσης. Σας παρακαλούμε να κάνετε την εγγραφή το 

συντομότερο δυνατό. Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης 

ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στην διαδικασία ταυτοποίησης. 

 

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση 

Την 11η Οκτωβρίου 2020 και εάν δεν υπάρξει απαρτία την Κυριακή 18 

Οκτωβρίου στις 10:00 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 να ξεκινήσει η Γενική 

Συνέλευση. 

5. Σχετικές οδηγίες για τις δυνατότητες που έχετε κατά τη διάρκεια 

της συνέλευσης: https://support.zoom.us/hc/en-

us/articles/200941109-Attendee-controls-in-a-meeting. 

6. Ενεργοποιήστε την κάμερα σας και βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο 

σας είναι κλειστό (Mute). 

7. Αλλάξτε το όνομα σας (Rename) ως εξής: Όνομα Επώνυμο Έτος 

αποφοίτησης (πχ. Γιώργος Γεωργίου ’74) για να είναι έγκυρη η 

συμμετοχή και η ψήφος σας. 

8. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης μπορείτε να ζητήσετε 

τον λόγο σηκώνοντας το χέρι (Raise Hand) ή γράφοντας στο Chat. 

Ο Προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης θα σας δώσει τον λόγο. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβετε τον λόγο είναι να είναι η 

κάμερα σας ανοικτή και να έχετε αλλάξει το όνομα σας σύμφωνα 

με τα παραπάνω. 

9. Οι ψηφοφορίες θα διεξαχθούν μέσω Polls που υποστηρίζει η 

πλατφόρμα. Οι ψηφοφορίες θα είναι ονομαστικές. 

10. Σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης σας μπορείτε να 

συνδεθείτε εκ νέου μόλις αυτό είναι εφικτό. 
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Τεχνική Υποστήριξη 

Εγκαταστήστε το συντομότερο δυνατό την εφαρμογή Zoom και 

δοκιμάστε την λειτουργικότητα της στη συσκευή που θα 

χρησιμοποιήσετε για τη συμμετοχή σας στη Γενική Συνέλευση. 

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες και υποστήριξη για την επίλυση 

τυχόν προβλημάτων εδώ:  https://support.zoom.us/hc/en-us.  

Για κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με τη συμμετοχή σας στη Γενική 

Συνέλευση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του ΣΑΚΑ 

εργάσιμες ημέρες και ώρες, και την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής 

Συνέλευσης από τις 9:00 πμ στο τηλέφωνο 210-6722067. Την ημέρα 

διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση 

στην διαχείριση τηλεφωνημάτων. 
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