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Προς
Τα Μέλη της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας (ΕΔΕ)
ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση αρχαιρεσιών της ΕΔΕ και πρόσκληση υποψηφίων»
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Το ΔΣ της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας (ΕΔΕ) κατά την τελευταία του
συνεδρίαση αποφάσισε την προκήρυξη αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.,
σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της ΕΔΕ.Η υποβολή υποψηφιοτήτων για το
5/μελές Δ.Σ. και την τριμελή Ε.Ε. πρέπει να γίνει μέχρι την 5η Νοεμβρίου 2012 με
επιστολή/αίτηση ή την ημέρα των αρχαιρεσιών για όσους προσέλθουν αυτοπροσώπως. Οι
αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (grig_nick@fri.gr) ή και με FAX στον αριθμό
231 0 461341 (υπόψη κου Ν. Γρηγοριάδη). Δικαίωμα υποψηφιότητας και δικαίωμα ψήφου
έχουν όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις (έως και το έτος
2012).
Μετά τη σύνταξη του πίνακα εκλογίμων (ψηφοδέλτιο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
www.forestry.gr) ακολουθεί σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία προσδιορίζεται για
το Σάββατο 24η Νοεμβρίου 2012 και ώρα 11.00πμ στο αμφιθέατρο Δ’ της πρώην
Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.. Επειδή κατά την πρώτη αυτή Γ.Σ. συνήθως
δεν επιτυγχάνεται απαρτία, ορίζεται ως οριστική ημερομηνία η 1η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα
Σάββατο την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. Δικαίωμα επιστολικής ψήφου έχουν τα τακτικά
μέλη εκτός Θεσσαλονίκης, ενώ η επιστολή με το ψηφοδέλτιο θα πρέπει να αποσταλεί στη
διεύθυνση: Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Τ.Θ. 1671, Πανεπιστημιούπολη, 541 24,
Θεσσαλονίκη, το αργότερο μέχρι την 10 Ιανουαρίου 2013 (υπόψη κου Ν. Γρηγοριάδη).
Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύντομα θα πρέπει να
αρχίσουν οι προετοιμασίες για το επικείμενο συνέδριο της Εταιρείας (2013), το οποίο και
αποφασίσθηκε να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Τέλος σας παρακαλούμε πολύ να τακτοποιήσετε
το συντομότερο τις οικονομικές σας υποχρεώσεις, έτσι ώστε να παραμείνετε ενεργά μέλη της
Εταιρείας καθώς επίσης να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία (με έμφαση την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση) και να ενημερώνεστε τακτικά από την ιστοσελίδα της
Εταιρείας για τις δραστηριότητες της.
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