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Αγαπητοί ασφαλισμένοι, 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, στο πλαίσιο συνεχούς ενημέρωσης των 

ασφαλισμένων του, δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη του να παρακολουθήσουν τις 

εργασίες της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να ενημερωθούν για όλα τα 

σημαντικά θέματα του Ταμείου που τους αφορούν, είτε με φυσική παρουσία, όπως 

προβλέπεται στο Καταστατικό και τους Κανονισμούς του Ταμείου, είτε διαδικτυακά. 

Η πανελλαδική διάρθρωση των επιχειρήσεων του κλάδου και η διασπορά των 

ασφαλισμένων μελών μας σε όλη την επικράτεια, καθιστά δυσχερή και αδύνατη την προσέλευση 

των 24.000 περίπου ενεργών ασφαλισμένων μας με φυσική παρουσία στο χώρο διεξαγωγής της 

Γενικής Συνέλευσης.  Αναγνωρίζοντας την ανάγκη απευθείας ενημέρωσης των ασφαλισμένων, 

από το έτος 2018 προβαίνουμε σε καθολική ενημέρωση μέσω ειδικού εντύπου και ενημερωτικών 

δελτίων μέσω e-mail.  Από το έτος 2020, επ’ αφορμή και της πανδημίας του covid-19, 

αποφασίσαμε να κάνουμε χρήση και της τεχνολογίας μέσω live streaming για την ενημέρωση των 

ασφαλισμένων μελών μας. 

Όσοι ασφαλισμένοι δεν δύνανται να παρευρεθούν στο χώρο διεξαγωγής της Γενικής 

Συνέλευσης για αντικειμενικούς λόγους, όπως αναφέρεται ανωτέρω, αλλά και λόγω της 

πανδημίας του covid-19, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μέσω live streaming 
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(https://tayfe.wearelive.today) τους ομιλητές και τις εισηγήσεις τους, καθώς επίσης, και να 

υποβάλουν, μέσω e-mail, τις ερωτήσεις τους. 

Για ενημέρωσή σας, σας αποστέλλουμε την Πρόσκληση στην ετήσια τακτική Γενική 

Συνέλευση και τις οδηγίες για την προεγγραφή σας σε αυτήν και την παρακολούθηση των 

εργασιών της διδικτυακά είτε μέσω live streaming είτε με φυσική παρουσία.  Εφιστούμε την 

προσοχή σε όλους, καθώς η προεγγραφή είναι απαραίτητη, προκειμένου οι συμμετέχοντες 

ασφαλισμένοι να ταυτοποιηθούν εγκαίρως από τις υπηρεσίες του Ταμείου, δεδομένου ότι με 

βάση το άρθρο 20, παρ. 6 του Καταστατικού: «Στις Γενικές Συνελεύσεις λαμβάνουν μέρος τα μέλη 

που έχουν καταβάλει τις εισφορές τους.».  

Οι υπηρεσίες του Ταμείου παραμένουν στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 

πρόσθετη πληροφορία χρειαστείτε. 

Με εκτίμηση, 

Ο Εντεταλμένος Διευθύνων Σύμβουλος  

& επίτιμος Πρόεδρος του ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ 

 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ 
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