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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Σχετικά με την εκλογική διαδικασία

Αγαπητοί συνάδελφοι,

1) Ξεκινούν αύριο Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022, στις 8 π.μ. οι
αρχαιρεσίες στην Ένωση και θα διαρκέσουν έως τις 31 Ιανουαρίου
2022.
2)Ψηφίζουν όλα τα τακτικά μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις (ταμειακώς εντάξει μέλη). Όσον
αφορά τα μη ταμειακώς εντάξει μέλη, παραθέτουμε την σχετική
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ (Αρ. 90/19-10-21):
ΘΕΜΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ
ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Αποφασίζει:
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α. Τα άνεργα ή εν επισχέσει μέλη της ΕΣΗΕΑ, καθώς και τα μέλη
που εργάζονται, αλλά τους οφείλονται δεδουλευμένα μηνών,
αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές με την καταβολή του
ποσού των πέντε (5) ευρώ. Το ποσό αυτό είθισται να
καταβάλλεται για λογαριασμό των συναδέλφων από το Ταμείο
Αλληλοβοηθείας.
β. Μέλη της ΕΣΗΕΑ, που δεν είναι ταμειακώς εντάξει αποκτούν το
δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία εφόσον
διακανονίσουν την οφειλή τους και πληρώσουν τουλάχιστον το
ποσό των 10€ έναντι της οφειλόμενης συνδρομής τους.
γ. Οι υπηρεσίες της ΕΣΗΕΑ να ελέγξουν την πορεία των
διακανονισμών συνδρομών που έχουν κάνει συνάδελφοι κατά την
προηγούμενη εκλογική διαδικασία και να ετοιμάσουν ενημερωτικό
σημείωμα προς το διοικητικό συμβούλιο.

3) Ψηφίζουν όλα τα τακτικά μέλη της Ένωσης, χωρίς να είναι
απαραίτητη η ανανέωση της ταυτότητας για τη ψηφοφορία.
4) Θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία για τους εσωτερικούς χώρους. Συγκεκριμένα:
Για την είσοδό μας στο κτήριο χρειάζεται να επιδεικνύουμε το
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού rapid test
24ώρου και οπωσδήποτε χρήση μάσκας υψηλής προστασίας σε όλους
τους χώρους του κτηρίου.
5) Η Εφορευτική Επιτροπή επιπροσθέτως ζήτησε από τον ΕΔΟΕΑΠ
και εξασφάλισε επιπλέον μέτρα για τη διευκόλυνση των
συναδέλφων και την ασφαλή συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες.
Συγκεκριμένα:

α) Κλιμάκιο του ΕΔΟΕΑΠ θα διενεργεί rapid test για τον
κορωνοιό, στην είσοδο του κτηρίου της οδού Ακαδημίας.
β) Ειδικευμένη νοσηλεύτρια θα χειρίζεται, αν χρειαστεί, τον

απινιδωτή σε ειδικό χώρο εντός του κτηρίου.
γ) Για τις ημέρες των εκλογών, οι ψηφοφόροι, ασφαλισμένοι του
ΕΔΟΕΑΠ, θα μπορούν να προσέρχονται στα κέντρα του δικτύου
IATRICA, με τα οποία έχει σύμβαση o ΕΔΟΕΑΠ, προκειμένου να
κάνουν rapid test δωρεάν. Αναλυτική κατάσταση του δικτύου
IATRICA επισυνάπτεται στην ανακοίνωση.
δ) Εναλλακτικά, οι συνάδελφοι, που πρόκειται να ψηφίσουν στις
εκλογές θα μπορούν να κάνουν rapid test και στα φαρμακεία της
Αττικής και στη συνέχεια να αποστέλλουν ηλεκτρονικά την
απόδειξη στον οργανισμό για να αποζημιωθούν.
ε) Ο ΕΔΟΕΑΠ εξασφάλισε επάρκεια μασκών υψηλής προστασίας και
απολυμαντικών, που θα είναι διαθέσιμα για όλους τους
συναδέλφους.
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