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Απάντηση Χρήστου Ντέλλου:

Κυρία Γιαννουλίδου καλησπέρα,

Όπως σας ανέφερα και στην τηλεφωνική μας επικοινωνία, τα πρακτικά του ΔΣ της ΕΚΕ της
5ης Μαϊου 2015, που κοινοποιήσατε στα μέλη του ΔΣ προς έγκριση και υπογραφή, είναι
επιεικώς απαράδεκτα, καθώς περιέχουν με τονισμένα στοιχεία ανύπαρκτες αποφάσεις και
μάλιστα κατά πλειοψηφία!
θα σας παρακαλούσα να ετοιμάσετε την απομαγνητοφώνηση των σημείων εκείνων στα
πρακτικά, αν υπάρχουν, στα οποία ο συντάκτης τους πιστεύει πως "Τα Μέλη ομόφωνα
αποφάσισαν να διοργανωθεί ένα διεθνές επεμβατικό συνέδριο στην Αθήνα"
και επίσης πως "
Τα μέλη ομόφωνα συμφώνησαν τα Σεμινάρια των Ομάδων Εργασίας να τελεσθούν στα
Ιωάννινα",
και να συζητηθούν στο αυριανό ΔΣ.
Στο πρώτο θέμα έγινε απλώς συζήτηση και στο δεύτερο έγινε απλώς νύξη, με προοπτική να
συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις σε επόμενο ΔΣ. Προσωπικά μάλιστα τόνισα ότι, δεν
είναι καθόλου βέβαιο πως χρειάζεται ένα ακόμα μεγάλο συνέδριο στην Αθήνα, με
προυπολογισμό 100.000 ευρώ ανά έτος και με θέματα που αναπτύσσονται σε τόσα άλλα
συνέδρια.
Τα Σεμινάρια των Ομάδων Εργασίας επίσης, που είναι το μεγάλο εκπαιδευτικό συνέδριο
της εταιρείας μας, θα αποτελούσε πρόκληση να γίνουν για 2η συνεχή χρονιά στα Ιωάννινα.
Ήδη έχει κατηγορηθεί ο πρόεδρος της ΕΚΕ για χρησιμοποίηση της εταιρείας για προσωπική
προβολή και πολιτικές φιλοδοξίες στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Ιωάννινα.
Χωρίς αμφιβολία λοιπόν, θα θεωρηθεί εμφανής μεθόδευση η μεταφορά ενός μικρού και
προβληματικού συνεδρίου από τα Ιωάννινα στην Αθήνα και η μετατροπή του σε ένα ακόμη
πολυδάπανο και όχι απαραίτητο συνέδριο, με σκοπό, εκτός των άλλων επιδιώξεων των
διοργανωτών, να βρεθεί πρόφαση για τη διεξαγωγή και πάλι των Σεμιναρίων των Ομάδων
Εργασίας στα Ιωάννινα.
Μια τέτοια μεθόδευση, αν υπάρχει, είναι ηθικά απαράδεκτη και οικονομικά σπάταλη σε μια
τόσο δύσκολη περίοδο στη χώρα. Η παραποίηση όμως των πρακτικών του ΔΣ και ο
εμπλουτισμός τους με ανύπαρκτες και ψευδείς αποφάσεις έχει και νομική διάσταση.
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Παράκληση να γίνει κοινοποίηση των παραπάνω θέσεών μου στα μέλη του ΔΣ και στον
ΕΟΦ, ο οποίος είναι και ο τελικός υπεύθυνος για την έγκριση συνεδρίων.
Χρήστος Ντέλλος
Μέλος του ΔΣ της ΕΚΕ

E-mail από κυρία Γεωργία Γιαννουλίδου:

Καλημέρα σας

Σας στέλνω τα τελευταία πρακτικά προς έγκριση και υπογραφή στο ΔΣ της Τρίτης 2/6

Καλό Σαββατοκύριακο

Γεωργία

Πατήστε εδώ για να δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.
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