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ΠΡΟΣ : Αρχηγούς Συστημάτων
ΚΟΙΝ : Εφόρους της Π.Ε.ΚΕ.Μ
ΘΕΜΑ : Αναστολή λειτουργείας δράσεων
ΣΧΕΤ. : ΑΝΑΚ ΣΕΠ 109/2020
Αγαπητοί μου,
Αισθάνομαι την ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί σας τούτη τη στιγμή, με τις εξελίξεις να
προλαβαίνουν τις όποιες σκέψεις και τους όποιους σχεδιασμούς μας, στα Συστήματα και στα Τμήματα
μας.
Καλούμαστε όλοι , να προσαρμοστούμε σε μία νέα πραγματικότητα και να προ ασπίσουμε το
πολύτιμο αγαθό της υγείας σε όλους και για όλους, τηρώντας με συνέπεια τα μέτρα όπως έχουν
επιβληθεί έως σήμερα. Εν αναμονή για ένα καθολικό lock down η απόφαση που θα παίρναμε βάσει των
ισχυόντων μέτρων και των Ανακοινώσεων της Γ.Ε. (Ανακοίνωση 109/2020) θα ανέστελλε τις δια ζώσης
συγκεντρώσεις και δράσεις και εν γένει τη λειτουργία των Συστημάτων για ολόκληρο το μήνα Νοέμβριο.
Γνωρίζω τις συνέπειες που θα αντιμετωπίσουμε και τους προβληματισμούς όλων πο υ αφο ρ ο ύν
τις εγγραφές, τα προγράμματα, την επικοινωνία.
Γι’ αυτό προτρέπω τους Αρχηγούς με τα Επιτελεία τους να επικοινωνήσουν με κάθε πρό σφο ρο
μέσο με τα μέλη των Τμημάτων τους, να πραγματοποιήσουν δράσεις που θα κρατήσουν ζων ταν ή την
επαφή και παράλληλα την προσδοκία να ανταμώσουμε όλοι στις Εστίες και στο ύπαιθρο! Σύντομα οι
συνεργάτες μου, στους τρεις Κλάδους θα στείλουν χρήσιμο υλικό και θα συντο ν ίσουν δράσεις γ ια ν α
συμμετέχουν όλοι, ενώ παράλληλα θα αξιοποιήσουμε τον χρόνο εργαζόμενοι ώστε να είμαστε έτο ιμο ι
για την επόμενη μέρα.
Αγαπητοί φίλοι,
Χρειάζεται όλοι στην παρούσα φάση να καταθέσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και τη θετική μας
διάθεση προκειμένου να κρατήσουμε όρθια τα Συστήματα μας! Με ελπίδα, δύναμη και συνέπεια θα
ανταπεξέλθουμε και θα βγούμε νικητές από αυτήν την δοκιμασία.
Να προσέχετε για να βρεθούμε ξανά ο ένας δίπλα στον άλλον! Η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας
είστε όλοι εσείς, είμαστε ΕΜΕΙΣ…
Με προσκοπική Αγάπη
Ο Περιφερειακός Έφορος
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