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Θεσσαλονίκη, 16 Δεκεμβρίου 2018
ΘΕΜΑ:

«Πρόσκληση μελών Ε.Δ.Ε. για εκλογές ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά»

Αξιότιμα μέλη της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας (Ε.Δ.Ε.)

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας σας υπενθυμίζει ότι πρόσφατα (Σάββατο, 15
Δεκεμβρίου 2018) πραγματοποιήθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με τον
απολογισμό-ψήφιση του ισολογισμού και την αυτοπρόσωπη εκλογή (περίοδος 2019-2020). Στη
συνέχεια ακολουθούν οι εκλογές με ηλεκτρονική μορφή μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου (25-12-2018)
και ταχυδρομικά (μέχρι 25-1-2019), όπου και θα ολοκληρωθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του
επόμενου Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Το τρέχον Δ.Σ. σας καλεί να συμμετέχετε στις θεμελιώδεις δράσεις της Εταιρείας, όπως είναι η
εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) ή η Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ) ψηφίζοντας (με
σταυρό) για το ΔΣ μέχρι 5 άτομα και για την ΕΕ μέχρι 3 άτομα. Δικαίωμα συμμετοχής στην
παραπάνω διαδικασία - εκλέγειν και εκλέγεσθαι - έχουν μόνο όσα μέλη είναι οικονομικά
τακτοποιημένα, οπότε καλούμε τα μέλη της Εταιρείας να καταβάλλουν τυχόν οφειλόμενες
συνδρομές (μέχρι και το
έτος 2017) προσφεύγοντας στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
(www.forestry.gr) για λόγους ευκολίας και οικονομίας χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες
απευθυνθείτε στον ταμία κ. Κώστα Μησιάλη (kwstasmisialis@yahoo.com / κιν. 6973 024708). Στην
περίπτωση της ταχυδρομικής ψήφου, αφού ψηφίσετε (δηλ. σταυρώσετε τους υποψηφίους της
επιλογής σας), τοποθετείτε το ψηφοδέλτιο στον μικρό σφραγισμένο φάκελο που σας εστάλλει και
αφού τον κλείσετε τον τοποθετείτε μέσα σε (κανονικό) φάκελο αλληλογραφίας, ο οποίος πρέπει
πρώτον να έχει τα στοιχεία σας (απαραίτητα) και δεύτερον να μας αποσταλεί στην διεύθυνσή μας
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημιούπολη 541 24 Θεσσαλονίκη ΤΘ 1671).
Τέλος για την ενημέρωσή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στη νέα ιστοσελίδα (www.forestry.gr) και
στο facebook της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας (Ε.Δ.Ε.).
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