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Αξιότιμε συνάδελφε,
Kατ’ αρχήν σας καλωσορίζουμε και σας συγχαίρουμε για την απόφαση σας να γίνετε μέλος ή να
ανανεώσετε την εγγραφή σας στην Ελληνική Δασολογική Εταιρεία (ΕΔΕ).
Σχετικά με το παραπάνω αίτημά σας, παρακαλώ, να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα μας
(www.foresrty.gr), απ’ όπου και μπορείτε να ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις
εγγραφής/ανανέωσης σας ως μέλος της ΕΔΕ. Δηλαδή θα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτησή σας
(ηλεκτρονική μορφή) για την περίπτωση της εγγραφής μέλους και να μας την αποστείλετε μαζί με
αντίγραφο του πτυχίου σας (σκαναρισμένο) στον Γενικό Γραμματέα της ΕΔΕ κ. Μάριο Τρίγκα
(Email: mtrigkas@for.auth.gr, Τηλ.: 2310-992697, 6974-287874).
Παρακαλούμε επίσης για την οικονομική τακτοποίησή σας (εγγραφή 5 Ευρώ + συνδρομή έτους
10 Ευρώ) ενημερώνοντας αμέσως τον ταμία της ΕΔΕ, κ. Κώστα Μησιάλη (Email:
kwstasmisialis@yahoo.com, Τηλ.: 6973-024708). Επισημαίνεται ότι, για την ανανέωση της
εγγραφής ως μέλος θα πρέπει να είστε οικονομικά ενημερομένος όσον αφορά τις υποχρεώσεις σας
προς την ΕΔΕ, ενώ η «επανεγγραφή» για παλιά μέλη προϋποθέτει την καταβολή προηγούμενων
οφειλών (τουλάχιστον των 3 τελευταίων ετών).
Η εγγραφή λοιπόν ανέρχεται συνολικά σε 15 ευρώ, ενώ η ανανέωση (κάθε έτους) σε 10 ευρώ, και
μπορείτε να πληρώσετε το ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ της τράπεζας ALPHA BANK (υποκατάστημα Άνω Τούμπας
0485):
IBAN : GR07 0140 4850 4850 0200 2006 144
BIC : CRBAGRAA
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απόδειξη πληρωμής θα πρέπει να αποσταλεί αμέσως ηλεκτρονικά (σκαναρισμένο)
στο E-mail του Ταμία (kwstasmisialis@yahoo.com) προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα εγγραφής
ή ανανέωσης εγγραφής σας!
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Νικόλαος Γρηγοριάδης
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Επίκουρος ΑΠΘ

Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γραμματέας:
Ταμίας:
Μέλος:

Ν. Γρηγοριάδης Τηλ:. +30 2310 461171, Fax : 2310 461341, E-mail: grig_nick@fri.gr
Θ. Ζάγκας, Τηλ:. +30 2310 998903, Fax: +30 2310 998905, E-mail: zagas@for.auth.gr
Μ. Τρίγκας, Τηλ: +30 2310 992697, Fax: 2310 992695, E-mail: mtrigkas@for.auth.gr
K. Μησιάλης, Τηλ.: +30 697324708, E-mail: kwstasmisialis@yahoo.com
Θ, Τσιτσώνη Τηλ.: +30 2310 998904, Fax : 2310 992763, E-mail: tsitsoni@for.auth.gr

