
https://tayfe.wearelive.today 

 

Οδηγίες προεγγραφής  

στη Γενική Συνέλευση του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ για διαδικτυακή 

παρακολούθηση των εισηγητών μέσω του live streaming 

 

✓ Πατώντας στο link του live streaming (https://tayfe.wearelive.today), οι ασφαλισμένοι θα 

μεταβαίνουν σε πλατφόρμα, στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσουν συγκεκριμένα 

υποχρεωτικά πεδία, προκειμένου να ταυτοποιηθούν από τις υπηρεσίες του Ταμείου.  

Αποκλειστική χρήση των υποχρεωτικών στοιχείων που θα υποβληθούν θα κάνει, 

σύμφωνα με το καταστατικό του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ, το Ταμείο, καθώς και ο συμβεβλημένος 

συνεργάτης του Ταμείου, τηρουμένης της νομοθεσίας για τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα.  Με την υποβολή των υποχρεωτικών στοιχείων, ο αιτών συναινεί στη χρήση 

τους για τους σκοπούς του Ταμείου στη συγκεκριμένη εκδήλωση. 

✓ Μόλις υποβληθούν τα υποχρεωτικά στοιχεία, ο ασφαλισμένος θα επιλέγει όνομα χρήστη 

και password, τα οποία θα παραμένουν ανενεργά μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου από 

τις υπηρεσίες του Ταμείου.  Εφ’ όσον ο χρήστης εγκριθεί, το link του live streaming θα 

είναι ενεργό κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Ταμείου έως το πέρας 

των εργασιών της.   

✓ Δικαίωμα υποβολής αιτήματος εγγραφής στην πλατφόρμα του live streaming θα έχουν οι 

ασφαλισμένοι: για την Α΄ Γενική Συνέλευση, έως το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 και 

ώρα 10:00. 

✓ Σε περίπτωση μη διεξαγωγής της Α΄ Γενικής Συνέλευσης λόγω έλλειψης απαρτίας, το 

δικαίωμα εγγραφής παρατείνεται έως την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00, 

προκειμένου να παρακολουθήσετε τους εισηγητές στη Β΄ ή Γ΄ Γενική Συνέλευση την 

Κυριακή 28 Μαρτίου 2021. 

 

Σε περίπτωση μη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης λόγω της πανδημίας του covid-19, θα 

ενημερωθείτε εκ νέου για τη νέα ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ:   

1. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη σύνδεση στο live streaming, παρακαλούμε, 

επικοινωνήστε μόνο με το Γραφείο Μηχανογραφικής Υποστήριξης στο 210-5248526, 

εσωτ. 508 ή στο npsarras@tayfe.gr.   

2. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τη Γενική Συνέλευση, παρακαλούμε 

επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210-5248526 και στα εσωτερικά 520, 503, 400, 407, 600, 

605 και 606 ή στo e-mail gs@tayfe.gr.    
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