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Αθήνα 21/3/2013

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Ελεγκτικής Επιτροπής

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου

Αξιότιμη κα Πρόεδρε της Επιτροπής Δεοντολογίας

Αγαπητά Μέλη της Δημιουργίας Ξανά!

Αφού έλαβα υπ’ όψιν μου την επί ειδικού ερωτήματός μου Γνωμοδότηση της Επιτροπής

Δεοντολογίας, που επισυνάπτω στην παρούσα μου, διαπιστώνω ότι η Εθνική Επιτροπή

απαρτίζεται σήμερα από τα εξής μέλη:

Σκληρού - Κοσκινά Αικατερίνη

Μαυρίδη Νικόλαο

Γρυπάρη Χριστίνα

Γλάρου Αναστασία

Παπαγεωργίου Δημήτριο

Αθανασίου Αθηνά

Άνθης Γεώργιος

Παπακυρίτση Ματθαίο

Πανίδη Βασίλειο

Παναγιωτουνάκο Παναγιώτη

Φουτζιτζή Χρήστο

Μαυρομάτη Δημήτριο

Παπαγεωργίου Χαράλαμπο

Ντάνια Βασίλειο

Χαρκοφτάκη Γεώργιο
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Αφού διαπιστώνω ότι η Εθνική Επιτροπή δεν διατηρεί την ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία των 17

μελών και, συνεπώς, δεν μπορεί να συνεδριάσει και να λάβει αποφάσεις

Κηρύσσω, σύμφωνα με τις εξουσίες που μου παρέχει το άρθρο 4.3.3, παρ. β του Κανονισμού, τη

λύση της Εθνικής Επιτροπής.

Προκηρύσσω αμέσως αρχαιρεσίες στο ήδη τρέχον Εκτακτο Συνέδριο για την άμεση εκλογή όλων

των αιρετών οργάνων του κόμματος, χωρίς να χρειαστεί να το συγκαλέσω και καλώ την

Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου να τις διοργανώσει.

Θέτω στην διάθεση της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου το επικαιροποιημένο μέχρι και

σήμερα, 21-3-2013 και ώρα 15.00, μητρώο μελών, ώστε να μεριμνήσει για την ανάδειξη των

υποψηφίων, την αρτία διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και να διευκολυνθεί ο έλεγχος της απαρτίας και

των νομίμων πλειοψηφιών κατά την ανάδειξη των νέων οργάνων.

Ως απλό μέλος, πλέον, σας ευχαριστώ για την συνεργασία, ελπίζω σε έναν υψηλού επιπέδου

προεκλογικό αγώνα των υποψηφίων, αντάξιο των ιδεών και των προσδοκιών μας, εύχομαι κάθε

επιτυχία στο έργο όλων των συντελεστών του Συνεδρίου μας και είμαι σίγουρη ότι θα το φέρετε εις

πέρας με επαγγελματισμό, αρτιότητα, ευσυνειδησία και, ασφαλώς, πιστή τήρηση του Καταστατικού

και του Κανονισμού.

Με εκτίμηση,

Aικατερίνη Σκληρού – Κοσκινά


