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Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία λόγω της πανδημίας του Covid-19, την απόφαση 

του ΔΣ και τις σχετικές οδηγίες του Ταμείου, οι αιτήσεις προεγγραφών για παρακολούθηση 

και συμμετοχή στη ΓΣ ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 07/07/2021 και ώρα 15:00, προκειμένου 

να δοθεί ικανός χρόνος στις υπηρεσίες του Ταμείου να προβούν στον απαιτούμενο έλεγχο και 

την τακτοποίηση των συμμετεχόντων. 

Υπενθυμίζεται ότι στις εργασίες της ΓΣ, σύμφωνα με το Καταστατικό, λαμβάνουν 

μέρος μόνο τα μέλη που έχουν καταβάλει τις εισφορές τους και έχουν ενεργό ασφαλιστικό 

δεσμό κατά το χρόνο διεξαγωγής της.  Όσοι ασφαλισμένοι προέβησαν σε προεγγραφή αλλά 

κατά τον έλεγχο της υπηρεσίας διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του 

Καταστατικού και των Κανονισμών του Ταμείου (όπως αναφέρεται στις υπ’ αρ. πρωτ.ταμ. 

7555/23-06-2021 και 7906/03-07-2021 προσκλήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα για 

συμμετοχή στη ΓΣ), δεν θα εγκριθεί η συμμετοχή τους στις εργασίες της ΓΣ με φυσική 

παρουσία.    

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Η ετήσια Γενική Συνέλευση του ΤΑΥΦΕ, εκτός όσων αναφέρονται 

στο άρθρο 20 του Καταστατικού, έχει και ως στόχο την ενημέρωση όλων των 

ασφαλισμένων μελών για τα σημαντικά και ουσιώδη ζητήματα του Ταμείου και 

ειδικότερα για τα οικονομικά στοιχεία, την πορεία των εσόδων, των παροχών και των 

επενδύσεων, την αναλογιστική έκθεση σχετικά με τη διαχρονική βιωσιμότητά του, τους 

κατευθυντήριους άξονες του 5ετούς σχεδίου δράσης, κλπ.  Για το λόγο αυτό δίνεται η 

δυνατότητα σε όλους τους ασφαλισμένους στο Ταμείο, είτε έχουν ενεργό ασφαλιστικό 

δεσμό είτε όχι, να παρακολουθήσουν τις εργασίες της ΓΣ στο ενημερωτικό μέρος μετά τις 
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12:00, που δεν θα απαιτείται καμία προεγγραφή και θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα.  Όσοι 

ασφαλισμένοι παρακολουθήσουν διαδικτυακά τη Γενική Συνέλευση, θα έχουν επίσης τη 

δυνατότητα να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους στο e-mail gs@tayfe.gr ή στο chat box του 

live streaming.  Ανάλογα με τον αριθμό των ερωτήσεων θα δοθούν οι σχετικές απαντήσεις 

στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης, με βάση το πρόγραμμα, όπου θα διατεθεί ικανός 

χρόνος.  Σε περίπτωση που τα ερωτήματα είναι αρκετά και η απάντησή τους στο πλαίσιο 

της ΓΣ δυσχερής, οι απαντήσεις των υπολειπομένων ερωτήσεων θα αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα του Ταμείου www.tayfe.gr το προσεχές διάστημα. 

 

Λόγω των αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων στην αίθουσα διεξαγωγής της ΓΣ θα 

είναι αυστηρά περιορισμένος ο αριθμός των παρευρισκόμενων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΦΕΚ 

2879/Β/02-07-2021 ΚΥΑ.  Ως εκ τούτου, σε όσους δοθεί η δυνατότητα να παρακολουθήσουν 

τη ΓΣ με φυσική παρουσία, η εγγραφή τους θα γίνει ηλεκτρονικά και θα λάβουν σχετικό e-mail 

με το QR code, όπως προβλέπεται στην ανωτέρω ΚΥΑ 

Λόγω της πανδημίας του covid 19, οι υπηρεσίες του Ταμείου και οι υπεύθυνοι του 

Ξενοδοχείου θα προβούν στην απαρέγκλιτη τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων και 

πρωτοκόλλων και παρακαλούμε για τη συνεργασία και την κατανόηση εκ μέρους των 

ασφαλισμένων. 
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