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Θέμα : Εκλογές ΠΣΑΦ για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Χαιρετισμός

Αξιότιμε κε Πρόεδρε και κε Γενικέ
Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να χαιρετήσουμε την επικείμενη στις 2 Οκτωβρίου 2016
ου
εκλογική σας διαδικασία για την ανάδειξη του 2 Διοικητικού Συμβουλίου του συνδέσμου σας. Οι
αληθινές και διαφανείς εκλογικές διαδικασίες αποτελούν θεμέλιο λίθο για την υπόσταση κάθε
συλλογικού φορέα εκπροσώπησης στο δημοκρατικό διάλογο, αφού έτσι διασφαλίζεται αφενός η
πραγματική αποτίμηση του έργου κάθε απερχόμενης διοίκησης και πολύ περισσότερο ελέγχεται
δημοκρατικά η ανάδειξη και η παρουσία κάθε προσώπου ως πραγματικού εκπροσώπου.
Αν και προφανώς η παρουσία ατομικών φωνών στο δημόσιο διάλογο όχι μόνο δεν πρέπει να
αποκλείεται αλλά να είναι και καλοδεχούμενη στα πλαίσια της ελευθερίας του λόγου, εντούτοις η
προστασία της έννοιας της πραγματικής συλλογικής εκπροσώπησης μέσω αρχαιρεσιών και της εξ’
αυτών μόνο πηγάζουσας νομιμοποίησης της υπόστασης εκάστου Διοικητικού Συμβουλίου είναι
μονόδρομος. Η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας αλλά και ο σεβασμός της διαφάνειας για το ποια
είναι η βάση και τα μέλη εκάστου φορέα που στηρίζουν δημοκρατικά με πραγματικές αρχαιρεσίες την
υπόσταση του αλλά και των εκπροσώπων του, αποτελεί διαχρονικό καθήκον των διοικήσεων του.
Ευχαριστώντας σας εκ νέου για την εποικοδομητική παρουσία σας στην δική μας Γενική Συνέλευση και
ου
εκλογές της 17ης Ιανουαρίου 2016 στην Αθήνα όπως διεξήχθησαν για την ανάδειξη του 4 ΔΣ μας,
ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις επικείμενες αρχαιρεσίες σας. Αποστέλλουμε παράλληλα ανοικτή
πρόσκληση στο νέο ΔΣ που θα προκύψει δημοκρατικά από τις εκλογές σας, για την συνέχιση της
αληθινής επικοινωνίας και του συντονισμού που είχαμε αναπτύξει τα τελευταία δύο χρόνια για το
καλό του κλάδου και των ηλεκτροπαραγωγών από φωτοβολταϊκά ιδίως στα σημεία τομής των
πολιτικών μας.

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,

Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Ευγενία Τζαννίνη – Γεν. Γραμματέας

