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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΔΥΔΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

Η Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. στη 

συνεδρίαση της 14/10/2021, διεξάγεται στις 19/11/2021 στο γήπεδο του Πανελληνίου 

Γυμναστικού Συλλόγου. Η απόφαση ελήφθη γιατί μέχρι τότε δεν υπήρξε νομοθετική πρωτοβουλία 

από την Κυβέρνηση για παράταση της θητείας των Δ.Σ. των Συλλόγων και η θητεία του  Δ.Σ. της 

Ένωσης μας  έχει λήξει.  

Συνάδελφοι 

Ως γνωστόν η υπάρχουσα υγειονομική κρίση έχει σαν αποτέλεσμα την εφαρμογή μέτρων 

προστασίας της υγείας των εργαζομένων στις Δημόσιες Υπηρεσίες αλλά και στις κοινωνικές 

δραστηριότητες. 

Το Δ.Σ. της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής στην συνεδρίαση της 14/10/2021 αποφάσισε και την συγκρότηση 

επιτροπής η οποία θα διερευνήσει τις συνθήκες και θα προτείνει μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή 

της Γ.Σ. στις 19/11/2021 στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Πανελληνίου ( Μαυροματαίων & 

Ευελπίδων 2- Κυψέλη/ Στάση ΜΕΤΡΟ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ) 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψη τη αναγκαιότητα ενημέρωσης των συναδέλφων , την λήξη της 

θητείας ,τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις δυνατότητες του Συλλόγου κατέληξε στα απαραίτητα 

μέτρα ως εξής : 

Ι) Για την αποφυγή συνωστισμού οι συνάδελφοι μηχανικοί θα εισέρχονται στο γήπεδο από δύο 

(2) σημεία δηλ. από την κύρια είσοδο της Ευελπίδων 2 και από την είσοδο έναντι της Ευελπίδων 

3 (με εξωτερική κλίμακα ) 

ΙΙ) Κατά την διαδικασία εγγραφής ( παρουσίας ) θα τηρηθεί απόσταση μεταξύ των συναδέλφων ( 

σήμανση επί του δαπέδου ανά 1,5-2,0 μ )  

ΙΙΙ) Η είσοδος στον χώρο της Συνέλευσης θα γίνεται με επίδειξη εκείνων των εγγράφων που είναι 

απαραίτητα για την προσέλευση στις Υπηρεσίες μας και δεν θα επιτραπεί η είσοδος χωρίς την 

ανωτέρω επίδειξη. 

IV) Κατά την είσοδο, οι συνάδελφοι μηχανικοί θα λαμβάνουν καρτέλα , όπου θα αναγράφεται το 

ονοματεπώνυμο , την οποία θα επιδεικνύουν σε τυχόν εξόδους και εισόδους στην αίθουσα. 
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V) Θα υπάρξει σήμανση επί των καθισμάτων , που δεν θα χρησιμοποιηθούν , ώστε να υπάρχει 

επαρκής απόσταση μεταξύ των καθημένων 

VI) Καθ’ όλη την διάρκεια της Συνέλευσης είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας. Ο χώρος αερίζεται 

με φυσικό τρόπο. 

VII) Προβλέπεται η δυνατότητα παρακολούθησης της Γενικής Συνέλευσης με διαδικτυακή 

σύνδεση και το Link είναι : https://www.youtube.com/watch?v=AGsWMPw6fCw 

 

VIII) Με το πέρας της Συνέλευσης , σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του γηπέδου , θα στηθούν 

κάλπες για την ψηφοφορία έγκρισης του Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού. 

- Θεωρούμε δεδομένο ότι όλοι οι Συνάδελφοι /ισσες θα επιδείξουν πνεύμα 

συνεργασίας, κατανόησης αλλά και υπομονής για την πραγματοποίησης της Γ.Σ. σε αυτές 

τις συνθήκες. 

- Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να περιοριστεί η χρονική διάρκεια της Γ.Σ. και 

προς τούτο παρακαλούνται οι συνάδελφοι να προσέλθουν σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

Τέλος κατ’ απαίτηση των υπευθύνων του γηπέδου, για την προστασία του παρκέτου του 

δαπέδου , παρακαλούνται οι συνάδελφοι/ισσες να προσέλθουν με αθλητικά ή με χαμηλά 

υποδήματα.  

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
ΘΕΩΔΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Π.   ΚΡΗΤΙΚΟΣ Μ.    ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ.     ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Π 
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