Πληροφορίες για όσους θα συμμετέχουν στη Γ.Σ. με φυσική παρουσία
στο Δίκτυο στην Τράιμπερ:
1. Η ώρα έναρξης της Γ.Σ. είναι 6.00 μ.μ. και εκτιμάται ότι θα έχει
ολοκληρωθεί ως τις 8.30 μ.μ..
2. Τα μέλη που δεν έχουν ήδη τακτοποιήσει τη συνδρομή τους και σχεδιάζουν
να το κάνουν την ημέρα της Γ.Σ., θα πρέπει να προσέλθουν στο Δίκτυο στην
Τράιμπερ το αργότερο έως τις 5.30 μ.μ.
3. Ταμειακά ενήμερα μέλη που κωλύονται να λάβουν μέρος στη Γ.Σ. μπορούν
να εκπροσωπηθούν σε αυτή και τις αρχαιρεσίες, της εφόσον καταθέσουν
αυτοπροσώπως ή μέσω email από τον προσωπικό τους λογαριασμό
υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση, εξουσιοδοτώντας άλλο μέλος το οποίο θα
λάβει μέρος στη Γ.Σ. με φυσική παρουσία και μόνο. (Υποβολή
μέσω email στο: diktio@ddp.gr [θέμα: "εξουσιοδότηση για Γ.Σ."]). Δεν
επιτρέπεται η εκπροσώπηση περισσοτέρων των δύο μελών από έναν μόνον
εντολοδόχο.
4. Στον χώρο θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης κατά της
πανδημίας, όπως χρήση αντισηπτικού, περιορισμός αριθμού ατόμων εντός
του χώρου διεξαγωγής της Γ.Σ. (έως 15 άτομα), πρόβλεψη για συμμετοχή
στη Γ.Σ. τυχόν επιπλέον ατόμων από τον προαύλιο χώρο, τήρηση 1,5
μέτρου απόστασης μεταξύ των ατόμων τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά,
διεξαγωγή της συνέλευσης με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα κλπ.
Λεπτομερείς οδηγίες θα δοθούν και κατά την έναρξη της Γ.Σ. σε όσους
παρευρεθούν στον χώρο.
5. Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, εκτός των παραπάνω μέτρων
πρόληψης θα γίνει προσπάθεια να συντομευθεί η διάρκεια της Γ.Σ. και η
διαδικασία θα προχωρήσει ως εξής:
 Υποψηφιότητες και ψηφοφορία για την εκλογή Προεδρείου της Γ.Σ. (*η
ψηφοφορία θα γίνει με ανάταση χεριού. Κάθε μέλος ψηφίζει μία φορά).
 Ερωτήματα για τον απολογισμό 2019 και τον προγραμματισμό 2020-2021.
 Ψηφοφορίες για την έγκριση απολογισμού 2019, τον προγραμματισμό 20202021 και απαλλαγή του Δ.Σ. (*οι ψηφοφορίες θα γίνουν με ανάταση χεριού.
Κάθε μέλος ψηφίζει μία φορά).
 Υποψηφιότητες και εκλογή εφορευτικής επιτροπής (*η ψηφοφορία θα γίνει
με ανάταση χεριού. Κάθε μέλος ψηφίζει μία φορά). Όσοι θέσουν
υποψηφιότητα για την εφορευτική επιτροπή θα πρέπει να έχουν φυσική
παρουσία στον χώρο πραγματοποίησης της Γ.Σ.
 Ψηφοφορία για την εκλογή νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) (*η
ψηφοφορία είναι μυστική. Κάθε μέλος ψηφίζει σε ψηφοδέλτιο ως και 3
υποψήφιους).
 Ψηφοφορία για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου (*η ψηφοφορία
είναι μυστική. Κάθε μέλος ψηφίζει σε ψηφοδέλτιο ως και 5 υποψήφιους).
6. Με ανάταση χεριού θα δίνεται ο λόγος στα μέλη που θέλουν να
τοποθετηθούν ή να υποβάλουν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. Λόγω
των ειδικών συνθηκών, ο μέγιστος χρόνος τοποθετήσεων ή υποβολής
ερωτήσεων θα είναι 1,5 λεπτό.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας για όλες τις προαναφερόμενες
διαδικασίες, οι οποίες έχουν ως σκοπό να διασφαλίσουν ότι, παρόλες τις
παραμένουσες αντίξοες συνθήκες της πανδημίας, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί χωρίς
προβλήματα και σύμφωνα με όσα ορίζει το Καταστατικό μας.
Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά στη Γενική μας Συνέλευση.

