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       Προς:  Μέλη Γενικού Συμβουλίου 

            

Θέμα: Συνεδρίαση Γενικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη στις 2/11 

  
 Συνάδελφοι/σες 

  Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ θα πραγματοποιηθεί (δοκιμαστικά) 

την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10.00πμ - 15:00πμ με τηλεδιάσκεψη λόγω 

έκτακτων συνθηκών. Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου θα εφαρμόσουν τις οδηγίες που 

ακολουθούν για τη συμμετοχή τους. Επισημαίνεται ότι στο Γενικό Συμβούλιο 

συμμετέχουν εκτός του ΔΣ της ΠΟ και τα Τριμελή Προεδρεία των Α΄ βάθμιων 

ΕΜΔΥΔΑΣ.   

Θέματα ημερήσιας διάταξης :  

1. Ενημέρωση σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις και τις διεκδικήσεις μας 

2. Προγραμματισμός Κλαδικών Αγωνιστικών Κινητοποιήσεων για τη διεκδίκηση τους.  

3. Λοιπά Θέματα Α΄ βάθμιων ΕΜΔΥΔΑΣ.  

Οι συνάδελφοι από τις Α’ Βάθμιες Ενώσεις να φροντίσουν ώστε να έχουν 

συνεδριάσει τα ΔΣ και να έχουν επικοινωνήσει με τα μέλη μας με κάθε πρόσφορο 

τρόπο (ηλεκτρονική επικοινωνία, περιοδείες, ερωτηματολόγια) ώστε να μεταφέρουν 

ουσιαστικές απόψεις της βάσης του κλάδου τόσο για τα θέματα που τους απασχολούν, 

όσο και για τις προσφορότερες μορφές αγώνα και διεκδίκησης, δεδομένων των 

συνθηκών. 

 

Οδηγίες 

Για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου με 

τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα  2/11/2020 δημιουργήσαμε το σύνδεσμο 

https://meet.jit.si/gen_sym_po_emdydas 

 Για τη σύνδεση στην πλατφόρμα δεν χρειάζεται να κατεβάσετε κάποια εφαρμογή 

εφόσον χρησιμοποιείτε  H/Y (μόνο στην περίπτωση κινητού τηλεφώνου απαιτείται και 

πάλι είναι απλό). Απλώς πατάτε πάνω στο σύνδεσμο και δίνεται το password που ζητάει 
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exitoishiliois. Με τα ηχεία και την οθόνη του Η/Υ μπορείτε να παρακολουθήσετε, αλλά 

για να σας ακούμε χρειάζεται να έχετε ενεργοποιήσει το μικρόφωνο (και για να σας 

δούμε την κάμερά σας). Επίσης, θα πρέπει να δηλώσετε αφού συνδεθείτε το 

όνομά σας πατώντας στην οθόνη του Η/Υ κάτω αριστερά στις 3 τελείες την 

επιλογή settings (4η από το τέλος στο κατάλογο που ανοίγει) και μετά στην επιλογή 

profile γράφετε το όνομά σας στο τετράγωνο που ανοίγει. 

 Για να ζητήσουμε το λόγο επιλέγουμε Raise Hand. Για αποφυγή φόρτου και 

θορύβου στη σύνδεση όταν δε μιλάμε απενεργοποιούμε το μικρόφωνο και την 

κάμερα. Τα ενεργοποιούμε μόλις μας δοθεί ο λόγος, από το συντονιστή της 

συζήτησης. 

 

 


