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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Οδηγίες για την ψηφιακή συμμετοχή μέσω της 

 «ηλεκτρονικής αίθουσας Zoom» 

στην Απολογιστική Γενική Συνέλευση της 31/3/2022 

 

27/3/2022 

Αγαπητοί συναδέλφισσες / συνάδελφοι, 

Όπως ήδη γνωρίζετε, την 31/3/2022 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η 

Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, Η ΓΣ θα είναι υβριδική, σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία. Με φυσική παρουσία όσοι επιθυμούν / 

μπορούν στον Ημιώροφο του Ξενοδοχείου Τιτάνια στην οδό 

Πανεπιστημίου και με δυνατότητα ψηφιακής συμμετοχής όλοι οι 

υπόλοιποι. Η ψηφιακή συμμετοχή / παρουσία θα είναι στο διαδικτυακό 

τόπο της ηλεκτρονικής εφαρμογής - υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης  zoom.us, 

για τον οποίο έχει ήδη οριστεί η σχετική διεύθυνση. 

Στην παρούσα ανακοίνωση παρέχονται οδηγίες για την ψηφιακή σύνδεση 

/ συμμετοχή. Η διαδικασία ψηφιακής σύνδεσης θα είναι διαφορετική 

συγκριτικά με την περσινή ΓΣ.  

Προϋπόθεση / κριτήριο συμμετοχής στην ψηφιακή ΓΣ είναι το προσωπικό 

e-mail κάθε μέλους και φυσικά ο κατάλληλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός.  

Παράλληλα υπάρχουν οδηγίες για όσους δεν έχουν τον ηλεκτρονικό 

εξοπλισμό αλλά μπορούν να συνδεθούν με το σταθερό τους τηλέφωνο.  

Όσον αφορά τον εξοπλισμό αυτός μπορεί να είναι εναλλακτικά 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Επιτραπέζιος (Desk Top), Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής Φορητός (Lap Top), Ταμπλέτα (Tablet), ή Έξυπνο Κινητό 

(Smartphone). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε ενεργοποιήσει τα 

http://ssem2018.msnd3.com/tracking/lc/4e7a4e5b-c09f-4ce0-a641-37016997b2fd/984ec2d0-f13a-495a-8a50-0976cdba1d2c/d527051e-0a96-40ea-b36e-07ff6dc371c2/
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χρησιμοποιούμενα στην κάθε συσκευή ηχεία ή ακουστικά, για να 

μπορούμε να ακούμε τους ομιλητές καθώς και το μικρόφωνο με την 

κάμερα (συσκευή λήψης εικόνας) για όποιους συνδέονται όταν είναι να 

μιλήσουν.   

Όσοι συνάδελφοι έχουν ενημερώσει το Σύλλογο με το e-mail τους έχουν 

ήδη λάβει από 23/3/2021 ένα ενημερωτικό e-mail για τη σύνδεσή τους στη 

ΓΣ. Για το περιεχόμενο και τις οδηγίες που αφορούν το συγκεκριμένο e-

mail θα αναφερθούμε παρακάτω. Όσοι πιστεύουν ότι έχουν δηλώσει το e-

mail τους στο Σύλλογο αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα το ενημερωτικό e-mail 

από την πλατφόρμα Zoom πρέπει να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία 

του Συλλόγου για να επιβεβαιώσουν το e-mail  τους και να διερευνηθεί 

γιατί δεν δεν έχουν λάβει την ειδοποίηση. 

Όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι, που δεν έχουν δηλώσει e-mail μέχρι 

σήμερα, έχουν τη δυνατότητα να το δηλώσουν στη Γραμματεία του 

Συλλόγου μέχρι και την Πέμπτη 31/3/2022 και ώρα 09.00’ π.μ. για να 

γίνουν οι προετοιμασίες και να μπορέσουν να συνδεθούν πριν από την 

έναρξη της ΓΣ. 

 

(Α) Οδηγίες για τους Δηλώσαντες e-mail στο Σύλλογο 

Το σύνολο των e-mail των μελών του Συλλόγου, που έχουν δηλωθεί στη 

Γραμματεία, έχει ήδη ενταχθεί στην ψηφιακή αίθουσα της ΓΣ και συνεπώς 

είναι εξασφαλισμένη η ψηφιακή συμμετοχή των συγκεκριμένων 

συναδέλφων.  Όλοι αυτοί οι συνάδελφοι έχουν λάβει ένα e-mail στην 

διεύθυνση που έχουν δηλώσει, από την πλατφόρμα Zoom (ειδικότερα από 

την ηλεκτρονική διεύθυνση: no-reply@zoom.us), με τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Confirmation». 

Το συγκεκριμένο μήνυμα αρχικά έχει τα λογότυπα της Zoom και του 

Συλλόγου 

mailto:no-reply@zoom.us
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Ακολουθεί το μήνυμα στα αγγλικά και σε ορισμένα σημεία έχει τα στοιχεία 

του Συλλόγου: 

 

Από τα σημεία 1 και 2 που αναφέρει αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το 

σημείο 1. Το σημείο 2 το αγνοούμε καθώς δίνει τη δυνατότητα να 

συμμετάσχουμε στη ΓΣ μέσω τηλεφώνου, μόνο ακουστικά, αλλά τα 

τηλέφωνα που δίνει είναι για κλήση στις ΗΠΑ με υψηλές φυσικά χρεώσεις.  

Θα αναζητήσουμε λύση με ελληνικό σταθερό τηλέφωνο και θα 

ενημερώσουμε, με νεώτερη ανακοίνωση, στο βαθμό που θα βρεθεί λύση. 

Από τη στιγμή που έχουμε λάβει το παραπάνω μήνυμα είμαστε έτοιμοι να 

μπούμε στην ψηφιακή αίθουσα της ΓΣ. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε 

είναι να πατήσουμε με το «ποντίκι», να «κλικάρουμε» στο μπλε πλαίσιο 

(Join Webinar) και αυτομάτως μπαίνουμε στην αίθουσα, αφού 
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προηγούμενα περιμένουμε λίγο μέχρι να «ανοίξει» η αίθουσα, χωρίς να 

πατήσουμε τίποτε άλλο.  

Εάν για κάποιο λόγο το μπλε πλαίσιο (Join Webinar) που «κλικάρουμε» δεν 

λειτουργεί (είναι ανενεργό) τότε είτε «κλικάρουμε» στις παρακάτω σειρές 

που είναι υπογραμμισμένες είτε τις αντιγράφουμε στον περιηγητή 

(Browser) που χρησιμοποιούμε και «κλικάρουμε» για να οδηγηθούμε στην 

αίθουσα της ΓΣ. 

Αμέσως εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη: 

 

Στο πλαίσιο που υπάρχει στο επάνω μέρος της σελίδας και ρωτά «Open 

Zoom Meetings?»  είτε «κλικάρουμε» στο τετραγωνάκι («κουτάκι») ώστε 

να μας ανοίγει κάθε φορά αυτόματα η εφαρμογή (στην περίπτωση αυτή 

δεν θα εμφανιστεί ξανά το πλαίσιο στο πάνω μέρος της σελίδας) είτε 

«κλικάρουμε» κάθε φορά το «Open Zoom Meetings».  

Στη συνέχεια η εφαρμογή μόνη της μας οδηγεί στην αίθουσα της ΓΣ. Εάν 

έχουμε επιλέξει να ανοίγει κάθε φορά αυτόματα η εφαρμογή τότε χωρίς 

να χρειάζεται να πατήσουμε κάτι νέο μας οδηγεί σταδιακά στην αίθουσα 

της ΓΣ. 

Η αίθουσα θα ανοίξει την Πέμπτη 31/3/2022 και ώρα 09.30’ π.μ. καθώς 

και τις ημέρες και ώρες των δοκιμών. Όσοι προσπαθήσουν να μπουν 
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νωρίτερα θα βλέπουν την ακόλουθη εικόνα / μήνυμα στη μέση της οθόνης 

τους: 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πρόσκληση που έχει λάβει ο κάθε συνάδελφος είναι αυστηρά 

προσωπική με βάση τα στοιχεία του. Για την προστασία τόσο του ιδίου 

όσο και της διαδικασίας της ΓΣ δεν κοινοποιούμε το συγκεκριμένο e-mail 

σε τρίτους. 

Εάν υπάρξει πρόβλημα και για κάποιο λόγο το σύστημα μας ζητήσει τον 

κωδικό της Γενικής Συνέλευσης αυτός αναφέρεται στο e-mail που έχουμε 

λάβει ως «Webinar ID» και βρίσκεται αριστερά στο σήμα του Συλλόγου 

(Κεφαλή Ερμή).  Ο κωδικός είναι 962 0379 1697 χωρίς να αφήνουμε κενά. 

 

(Β) Οδηγίες για σ/λφους που δεν έχουν δηλώσει e-mail στο Σύλλογο 

Όλοι οι συνάδελφοι που ανήκουν στην συγκεκριμένη κατηγορία μπορούν 

να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία και να δηλώσουν το e-mail τους 

μέχρι και την Πέμπτη 31/3/2022 και ώρα 09.00’ π.μ.. Αφού το δηλώσουν 

ισχύουν και γι΄ αυτούς όσα αναφέρονται στο προηγούμενο τμήμα (Α).   

 

(Γ) Εγκατάσταση Εφαρμογής Zoom 

Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το Zoom πατώντας τον σύνδεσμο στο e-mail 

θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη ή κάποια παρεμφερής ανάλογα με τον 

εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε και το λειτουργικό πρόγραμμα που έχει η 
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συσκευή σας (windows, android, apple).  Η οθόνη αυτή θα μένει σταθερή 

και δεν θα σας οδηγεί στην αίθουσα της ΓΣ, ακόμα και αν πατήσετε το 

«κουτάκι» Launch Meeting. Αυτό σημαίνει ότι λείπει από τη συσκευή σας η 

εφαρμογή Zoom και πρέπει να την εγκαταστήσετε. 

 

Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή πηγαίνετε στη γραμμή κάτω από το 

«Launch Meeting» και πατάτε (κλικάρετε) το Download  Now  

Φυσιολογικά το αρχείο θα αρχίσει να κατεβαίνει αυτόματα. Αν όχι το 

ξαναπατάτε. Αν έχετε εγκαταστημένο λογισμικό προστασίας από ιούς 

μπορεί να σας ζητήσει έγκριση για να κατεβεί / διατηρηθεί το αρχείο. 

Απαντάτε θετικά. 

Το αρχείο με όνομα ZoomInstaller.exe ή κάτι που θα ξεκινά με το Zoom και 

θα τελειώνει σε .exe θα έχει κατέβει στο φάκελο (Directory) «Στοιχεία 

Λήψης» ή «Ληφθέντα Αρχεία» (Downloads). Κλικάρετε το συγκεκριμένο 

αρχείο και ξεκινά αυτόματα η εγκατάσταση. 
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Όταν θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση περιμένετε να σας οδηγήσει 

αυτόματα στην ηλεκτρονική «αίθουσα της ΓΣ».  Εάν δεν σας οδηγήσει 

αυτόματα επιστρέφετε στο e-mail που έχετε λάβει και πατάτε το σύνδεσμο  

Join Webinar  ώστε να οδηγηθείτε στην ηλεκτρονική «αίθουσα της ΓΣ».    

Σημείωση: Σε περίπτωση ανεπιτυχούς εγκατάστασης συμβουλευτείτε το 

παρακάτω link, το οποίο περιλαμβάνει οδηγίες εγκατάστασης της 

πλατφόρμας Zoom ανάλογα με την συσκευή που χρησιμοποιείτε 

https://www.youtube.com/watch?v=jqh8nY_89So&t=34s 

 

(Δ) Συμμετοχή στη ΓΣ με τη χρήση σταθερού τηλεφώνου 

Όσοι δεν έχετε τον τεχνολογικό εξοπλισμό σύνδεσης με εικόνα και ήχο 

(Υπολογιστής, Τάμπλετ, Έξυπνο Κινητό [Smartphone]), υπάρχει η 

εναλλακτική δυνατότητα σύνδεσης στην υπηρεσία τηλεδιάσκεψης zoom 

και παρακολούθησης των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης της 

31/3/2022, μέσω σταθερού τηλεφώνου χωρίς χρέωση. 

Η διαδικασία σύνδεσης είναι η ακόλουθη: 

Την 31/3/2022 και ώρα 10.00’ π.μ. ή λίγο πριν καθώς και κατά τις ημέρες 

και ώρες των δοκιμών (δείτε παρακάτω σημείο Ε) καλείτε από σταθερό 

ένα από τους δύο σταθερούς αριθμούς τηλεφώνου: 

231 118 0599     ή  

211 198 4488 

Θα σας απαντήσει ένα αυτόματο ηχητικό μήνυμα στην Αγγλική γλώσσα 

που σας ζητά τον κωδικό της συνεδρίασης (Γ.Σ.): 

πληκτρολογείτε 962 0379 1697 #  (προσοχή δεν αφήνετε κενά μεταξύ των 

αριθμών και της #) 

Με αυτή τη διαδικασία μπαίνετε στην αίθουσα της Γ.Σ. την 31/3/2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=jqh8nY_89So&t=34s
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Σημειώνουμε ότι η συμμετοχή μέσω τηλεφώνου είναι μόνο για να 

ακούσετε. Δεν μπορείτε να μιλήσετε.  

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία του Συλλόγου, στα τηλ. 210 

52 22 813 και 210 52 22 864, εάν επιθυμείτε να θέσετε κάποιο ερώτημα η 

πρόταση προς την Γ.Σ. 

 

(Ε) Δοκιμές πριν την 31/3/2022 

Τις ημέρες Τρίτη 29 και Τετάρτη 30 Μαρτίου και ώρα 12.00’ μεσημβρινή 

έως 13.00’  η αίθουσα θα ανοίγει για δοκιμές.  Τις μέρες και ώρες αυτές, 

όταν η τηλεδιάσκεψη είναι ενεργή θα μπορείτε να μπαίνετε δοκιμαστικά 

στην αίθουσα και θα βλέπετε στην οθόνη σας τους ομιλητές και όχι την 

παραπάνω ενδεικτική οθόνη για την 31/3/2022. Επίσης θα μπορούν να 

μπαίνουν για δοκιμή και όσοι θα συνδεθούν από το σταθερό τηλέφωνο 

μόνο με ήχο.  

 

(ΣΤ) Αναφορά Προβλημάτων 

Στην περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με όλη την 

παραπάνω διαδικασία επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210 - 52 22 813 και 

210 – 52 22 864, είτε στέλνετε e-mail στο info@ssem.gr, περιγράφοντας το 

πρόβλημα. 

 

Καλή Επιτυχία σε Όλα 

Το ΔΣ του ΣΣΕΜ 

mailto:info@ssem.gr

