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Αθήνα 19/3/2013

Aξιότιμη κ.Πρόεδρε, Αξιότιμα Μέλη της Ε.Δ,

Όπως θα γνωρίζετε, ορισμένα μέλη της Εθνικής Επιτροπής υπέβαλαν σε πολύ σύντομο χρονικό

διάστημα τις παραιτήσεις τους και αμέσως με την εκλογή μου, τα κάλεσα ώστε άμεσα να τις

ανακαλέσουν, προκειμένου το Κόμμα να μην στερηθεί των υπηρεσιών της Εθνικής Επιτροπής.

Την αυτή πρόσκληση απηύθυνε και το Πολιτικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του.

Σήμερα, 19-3-2013, εξέπνευσε άκαρπη η ταχθείσα προθεσμία και μετά λύπης μου διαπιστώνω ότι

τα παραιτηθέντα μέλη της Εθνικής Επιτροπής δεν έχουν μεταβάλει άποψη. Ως εκ τούτου, ζητώ την

ΑΜΕΣΗ γνωμοδότησή σας, προκειμένου να προβώ στις επόμενες ενέργειές μου, σύμφωνα με το

άρθρο 4.3.3, παρ. β του Κανονισμού.

Συγκεκριμένα,

1. Η διάλυση της Εθνικής Επιτροπής, θα γίνει με επιστολή μου, διαπιστωτική πράξη ή κάτι άλλο

και που πρέπει να απευθύνεται;

2. Στην επιστολή αυτή θα περιλάβω και τα μέλη που σήμερα απαρτίζουν την Εθνική Επιτροπή για

να καταφανεί η έλλειψη απαρτίας;

3. Πρέπει να προκηρύξω Συνέδριο, ή αρκεί ότι το κόμμα ευρίσκεται σε συνεδριακή φάση;

4. Η εκλογή οργάνων έχει ήδη περιληφθεί στο έκτακτο συνέδριο για τις τελευταίες ημέρες του

φυσικού συνεδρίου. Κρίνω όμως, ότι υφίσταται εξαιρετική περίπτωση και πρέπει το κόμμα

συντεταγμένα να οδηγηθεί στο Συνέδριο. Επομένως το θέμα της εκλογής οργάνων οφείλει να

επισπευσθεί και να προταχθεί στην ημερήσια διάταξη (μετά την εκλογή Προεδρείου του Συνεδρίου

και Εφορευτικής Επιτροπής), ώστε να διεξαχθεί άμεσα και πριν από το καταληκτικό τριήμερο του

συνεδρίου των 19-21/4 ;

5. Η ΟΕΣ δύναται να μεταβάλει τις ενδεικτικές ημερομηνίες της ψηφοφορίας των οργάνων από

αυτές που η ίδια έχει αναρτήσει και να τις μεταθέσει προγενέστερα με μόνη την απόφασή της;

6. Το μητρώο μελών μετά την λύση της ΕΕ μπορεί να δεχθεί νέα μέλη;

Σας παρακαλώ για την επείγουσα (εντός 24 ωρών) παροχή οδηγιών, ως προς τις άμεσες

επόμενες ενέργειές μου.

Με εκτίμηση,

Αικατερίνη Σκληρού – Κοσκινά
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