Aθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2020
Αξιότιμοι-ες συνάδελφοι,
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί μετά την αύξηση των
κρουσμάτων του Covid-19 και των ειδικών μέτρων που ελήφθησαν για την
Αττική και είναι σε ισχύ από 21 Σεπτεμβρίου έως και 4 Οκτωβρίου μεταξύ
των οποίων περιλαμβάνεται η θέσπιση ανώτατου ορίου εννέα (9) ατόμων για
τις συναθροίσεις σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους, η Εφορευτική Επιτροπή,
έχοντας ως κύριο μέλημά της την διεξαγωγή των εκλογών με τον πλέον ασφαλή
τρόπο για όλα τα μέλη της Ένωσης Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, αποφάσισε την διεξαγωγή της εκλογικής
διαδικασίας για την ανάδειξη του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και της
Ελεγκτικής Επιτροπής της ΕΝΑΠ – ΕΣΔΔΑ αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής
και επιστολικής ψηφοδοσίας, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 8 του
άρθρου 10 του Καταστατικού της.
Προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή στις επικείμενες εκλογές της 29ης και
30ης Σεπτεμβρίου 2020, χορηγείται παράταση για την ταμειακή
τακτοποίηση των μελών της Ένωσης μέχρι την Δευτέρα 28.09.2020 και
ώρα 17:00.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Καταστατικού της
ΕΝΑΠ - ΕΣΔΔΑ, μοναδική προϋπόθεση συμμετοχής στις εκλογές αποτελεί η
καταβολή του χρηματικού ποσού των δέκα ευρώ (10, 00 €) για τα ήδη
εγγεγραμμένα μέλη μας και δώδεκα ευρώ (12, 00 €) για τα νέα μέλη μας.
Λεπτομέρειες για τον τρόπο αποπληρωμής των ανωτέρω ποσών μπορείτε να
βρείτε στην χθεσινή μας ανακοίνωση.
Τις αμέσως επόμενες μέρες θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση με
λεπτομερείς οδηγίες για την διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
Παρακαλούνται τα μέλη της Ένωσης που επιθυμούν να συμμετέχουν στις
εκλογές δια της επιστολικής ψηφοδοσίας, να αποστείλουν e-mail στην
ηλεκτρονική διεύθυνση enap@enap.gr μέχρι την Τετάρτη 23.09.2020 και
ώρα 14:00, προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για την διοργάνωση της εν
λόγω διαδικασίας.
Με γνώμονα την ασφαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας και βασική
στόχευση την παρακίνηση των μελών της Ένωσης για την ανάδειξη του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας
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Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σας γνωρίζουμε ότι παραμένουμε στην διάθεσή
σας για την παροχή κάθε περαιτέρω διευκρίνισης ή πληροφορίας.
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος
Χάρης Κίτσος

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής
Άντα Σιμοπούλου
Φανή Μαυρουδή
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Σωτηρία Χριστοπούλου
Βασιλική Παλιάτσα

