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Προς
Τα Μέλη της Ελληνικής ∆ασολογικής Εταιρείας (Ε∆Ε)
ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση αρχαιρεσιών της Ε∆Ε και πρόσκληση υποψηφίων»
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Το ∆Σ της Ελληνικής ∆ασολογικής Εταιρείας (Ε∆Ε) κατά την τελευταία του
συνεδρίαση αποφάσισε την προκήρυξη αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου ∆.Σ. και Ε.Ε.,
σύµφωνα µε το άρθρο 19 του καταστατικού της Ε∆Ε. Η υποβολή υποψηφιοτήτων για το
5/µελές ∆.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). ∆ικαίωµα 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 θα βρείτε στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας www.forestry.gr) ακολουθεί σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), η οποία
προσδιορίζεται για το Σάββατο 24η Νοεµβρίου 2012 και ώρα 11.00 πµ στο αµφιθέατρο ∆’
της πρώην Γεωπονικής και ∆ασολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.. Επειδή κατά την πρώτη αυτή
Γ.Σ. συνήθως δεν επιτυγχάνεται απαρτία, ορίζεται ως οριστική ηµεροµηνία η 1η ∆εκεµβρίου
2012, ηµέρα Σάββατο την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. ∆ικαίωµα επιστολικής ή
ηλεκτρονικής ψήφου έχουν τα τακτικά µέλη εκτός Θεσσαλονίκης, ενώ η επιστολή µε το
ψηφοδέλτιο θα πρέπει να αποσταλεί στην ταχυδροµική διεύθυνση: Ελληνική ∆ασολογική
Εταιρεία, Τ.Θ. 1671, Πανεπιστηµιούπολη, 541 24, Θεσσαλονίκη, το αργότερο µέχρι την
10 Ιανουαρίου 2013 (υπόψη κου Ν. Γρηγοριάδη /Ε.Ε.). Τα µέλη που διαθέτουν ηλεκτρονική
διεύθυνση θα µπορούν να ψηφίσουν για πρώτη φορά ηλεκτρονικά (και όχι µε επιστολή),
ενώ σχετικές οδηγίες θα δοθούν αρχές ∆εκεµβρίου δηλ. αµέσως µετά τη Γενική Συνέλευση
(1η ∆εκεµβρίου 2012). Η επιστολική ψήφος θα παραµείνει για όσους δεν διαθέτουν (ή δεν
έχουν δηλώσει) ηλεκτρονική διεύθυνση.
Τέλος σας παρακαλούµε πολύ να τακτοποιήσετε το συντοµότερο τις οικονοµικές σας
υποχρεώσεις και να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία (κυρίως την ηλεκτρονική
σας διεύθυνση) προκειµένου να πάρετε µέρος στις προσεχείς αρχαιρεσίες.
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