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Αγαπητοί,
Σύνεδροι, Φίλες (οι) της ΕΛΕΜΚΕ
Εκ µέρους του ∆.Σ. της ΕΛΕΜΚΕ και της Ο.Ε. του συνεδρίου θέλω να σας ευχαριστήσω για τη
συµµετοχή σας όπως και στήριξη του 5ου Εθνικού Συνεδρίου ΜΚΕ της ΕΛΕΜΚΕ.
Το συνέδριο µας όπως είναι γνωστό έγινε στις 18-19/11/2005 στο Ε.Μ.Πολυτεχνείο, στην Αθήνα και
σηµείωσε, κατά κοινή οµολογία, τεράστια επιτυχία, γεγονός που επισηµάνθηκε µε σχόλια και
συγχαρητήριες-ευχαριστήριες επιστολές αρκετών συνέδρων.
Παρουσιάστηκαν 55 εργασίες οι περισσότερες πολύ υψηλού επιπέδου, κατά κοινή επίσης οµολογία.
Στην επιτυχία του συνεδρίου συνέβαλαν και οι 17 χορηγοί και εκθέτες οι οποίοι παρουσίασαν τα
προϊόντα τους στην µικρή έκθεση υλικών ΜΚΕ που πλαισίωσε το συνέδριο µας και την οποία
επεσκεύθηκαν περισσότερα από 500 άτοµα (σύνεδροι, φοιτητές και επισκέπτες). Τις εργασίες του
συνεδρίου παρακολούθησαν περισσότεροι από 250 άτοµα, επιβεβαίωση του οποίου αποτελούν και οι
συνηµµένες φωτογραφίες.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου επεδώθη το Πιστοποιητικό ∆ιαπίστευσης της ΕΛΕΜΚΕ για την
πιστοποίηση προσωπικού ΜΚΕ, υπό του ΕΣΥ∆. Την απονοµή έκανε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του
ΕΣΥ∆ κος Ι. Μάτσας.
Στην επιτυχία του συνεδρίου συνέβαλαν επίσης τόσο τα πλούσια εδέσµατα που προσφερόταν καθόλη
τη διάρκεια του συνεδρίου, όσο και το επίσηµο δείπνο το οποίο απόλαυσαν διασκεδάζοντας µε εθνική
µουσική και γνήσια Μεσογειακή-Ελληνική κουζίνα 100 περίπου σύνεδροι, Έλληνες και φίλοι µας εκ
του εξωτερικού.
Όλους εσάς σας ευχαριστούµε θερµά και σας περιµένουµε στις 4 ∆εκεµβρίου 2005 στη Γεν. Συνέλευση
και εκλογές της ΕΛΕΜΚΕ, όπως και στο επόµενο, το 4ο ∆ιεθνές Συνέδριο ΜΚΕ της ΕΛΕΜΚΕ, που θα
γίνει στα Χανιά τον Οκτώβριο του 2007.
Για την Ο.Ε. του συνεδρίου και το ∆.Σ. της ΕΛΕΜΚΕ
Ο Πρόεδρος
Ι. Πρασιανάκης
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