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Σε συνέχεια και των νεότερων ανακοινώσεων από πλευράς της κυβέρνησής και των
αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών συνοψίζονται συνολικά πιο κάτω τα μέτρα που θα
πρέπει να εφαρμόζονται για σκοπούς ασφαλούς διεξαγωγής των εκλογών ΕΤΕΚ, με
γνώμονα την προστασία όλων των προσώπων που συμμετέχουν στη διαδικασία.
(α) Κατά τη διεξαγωγή των εκλογών θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά και από όλους
οι οδηγίες για παρουσία μέγιστου αριθμού 10 συναθροιζομένων τόσο σε κλειστούς
όσο και σε ανοικτούς δημόσιους χώρους.
(β) Όλα τα πρόσωπα που θα έχουν εμπλοκή στην εκλογική διαδικασία καθώς και
οι ψηφοφόροι θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν προστατευτική μάσκα τόσο εντός
των αιθουσών όσο και στους εξωτερικούς χώρους.
(γ) Με την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος τα μέλη θα πρέπει να
αποχωρούν από τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου/αίθουσας ώστε να
αποφεύγεται συγχρωτισμός.
(δ) Τα πρωτόκολλα (μέγιστος αριθμός ατόμων, αποστάσεις κλπ) θα τηρηθούν και
κατά την καταμέτρηση των ψήφων.
Επαναλαμβάνεται ότι με σκοπό την ασφαλή διεξαγωγή της διαδικασίας και τη
διαφύλαξη της υγείας όλων των συντελεστών καθώς και των ψηφοφόρων θα
τηρούνται επιπρόσθετα τα πιο κάτω μέτρα:
1. Σε κάθε εκλογικό κέντρο θα τοποθετηθούν αντισηπτικά διαλύματα και θα πρέπει
να χρησιμοποιούνται από όλους.
2. Η είσοδος στα εκλογικά κέντρα θα γίνεται ελεγχόμενα με περιορισμένο αριθμό
ψηφοφόρων ώστε να τηρούνται τα πρωτόκολλα και να μην υπάρξει
συνωστισμός και συγχρωτισμός.
3. Σε όλους τους χώρους θα τηρείται αυστηρά η ελάχιστη απόσταση των δύο
μέτρων.
4. Κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασία απαγορεύεται η παρουσία προσώπων
στις εισόδους και εξόδους των χώρων ψηφοφορίας.
Συστήνεται επίσης σε όλους τους ψηφοφόρους να έχουν μαζί τους το δικό τους
στυλό χρώματος μπλε ή μαύρο.
Παρακαλούνται όλοι, υποψήφιοι και ψηφοφόροι, όπως ακολουθούν τις οδηγίες των
κατά επαρχία εφορευτικών επιτροπών.
Η κατανόηση και συνεργασία όλων είναι απαραίτητη για διεκπεραίωση της
διαδικασίας ψηφοφορίας με ασφάλεια, υπό τις ειδικές συνθήκες που υπάρχουν.
Υπογραμμίζεται ότι τα πιο πάνω μέτρα θα ακολουθούνται αυστηρά καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.
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