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Αριθμ. Πρωτ. 12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η 4η ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΣΥΤΑΤΕ),
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ,
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ - 02 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 - ΩΡΑ 16:00

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια της με αριθμ. Πρωτ. 06/31-01-2022 ανακοίνωσης/πρόσκλησης του
Συλλόγου μας για τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής (Εκλογοαπολογιστικής)
και Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης και αφού δεν επιτεύχθηκε η
απαιτούμενη απαρτία στις προηγούμενες ορισθείσες ημερομηνίες όπως
προβλέπεται από το Καταστατικό σας ενημερώνουμε ότι, η 4η και τελευταία
Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά την Τετάρτη 02 Μαρτίου
2022 και ώρα 16:00, Διαδικτυακά, με όσους παρόντες.
Η διαδικασία συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση προβλέπει τη σύνδεση του
χρήστη/μέλους με Ψηφιακή Πλατφόρμα Τηλεδιάσκεψης (Zoom), από την
οποία δύναται να παρακολουθήσει, να παρέμβει και να ψηφίσει στις διαδικασίες
και στις ψηφοφορίες που θα πραγματοποιηθούν, κατά τη διάρκειά της.
Οι συμμετέχοντες/μέλη, αφού βεβαιωθούν ότι έχουν εγκαταστημένη την
πλατφόρμα Zoom, μπορούν να συνδεθούν στη Γενική Συνέλευση, είτε από τον
προσωπικό τους υπολογιστή, είτε μέσω του κινητού τους τηλεφώνου ή/και του
tablet τους.
Όσοι δεν έχουν εγκατεστημένη την παραπάνω εφαρμογή (Zoom) πρέπει να την
εγκαταστήσουν στη συσκευή που θα χρησιμοποιήσουν, προκειμένου να
συνδεθούν.
Για την πραγματοποίηση της σύνδεσης θα αποσταλεί άμεσα στο εταιρικό
mail του κάθε μέλους, σύνδεσμος (link), τον οποίο πρέπει να ακολουθήσει
προκειμένου να συνδεθεί με το περιβάλλον της Γενικής Συνέλευσης, την
Τετάρτη, 02 Μαρτίου 2022 και ώρα 16:00.
Δύναται (και συνίσταται) η προώθηση του mail, με το link σύνδεσης, από την
εταιρική στην προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε μέλους, ώστε να
έχει πρόσβαση από τις ατομικές του συσκευές (laptop, tablet, mobile κλπ),
οποιαδήποτε στιγμή και εκτός χώρου εργασίας.
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Οι ανοιχτές ψηφοφορίες (με ανάταση χειρός) θα πραγματοποιηθούν, όταν
ζητηθεί κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, πατώντας το Raise Hand (πχ για την
εκλογή Προέδρου της Γ.Σ., έγκριση ημερομηνιών και τρόπος διεξαγωγής των
αρχαιρεσιών κλπ).
Οι μυστικές ψηφοφορίες, θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας Zoom.
Σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα σας γνωστοποιεί
κατά τη διάρκεια των εργασιών, το θέμα, τον τρόπο, το χρόνο έναρξης και τη
διάρκεια της κάθε ψηφοφορίας.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση στο υλικό της Γενικής Συνέλευσης
(Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής, Ισολογισμός, Προϋπολογισμός κλπ), από το
σχετικό αρχείο που θα είναι αναρτημένο στην οθόνη τους.

Διαδικτυακή Γενική Συνέλευση ΣΥΤΑΤΕ
Τετάρτη - 02 Μαρτίου 2022
ώρα 16:00
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2022
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Νίκος Παπαϊωάννου

Νίκος Καρζής
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