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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση μελών Ε.Δ.Ε.για εκλογές/σποψηυιοτήτων»
ΥΕΣ.: - Καηαζηαηικό ΕΔΕ (βλ. ιζηοζελίδα ΕΔΕ: www.forestry.gr)
ΤΝ.:

- Οδηγίες εγγραθής & οικονομικής ηακηοποίηζης (βλ. ιζηοζελίδα ΕΔΕ: www.forestry.gr)

Αξιότιμα μέλη τηρ Ελληνικήρ Δασολογικήρ Εταιπείαρ (Ε.Δ.Ε.)

Τν Δ.Σ. ηεο Ειιεληθήο Δαζνινγηθήο Εηαηξείαο ζαο ππελζπκίδεη όηη πξνζερώο (Δεθέκβξηνο 2018)
ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ηαθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Εηαηξείαο θαη ζα γίλνπλ νη εθινγέο γηα ηελ
αλάδεημε ηνπ επόκελνπ Δ.Σ. θαη ηεο Ειεγθηηθήο από Εθνξεπηηθή Επηηξνπή πνπ ζα εθιεγεί ζηε
Γεληθή Σπλέιεπζε.
Τν Δ.Σ. ζαο θαιεί λα ζπκβάιιεηε ζηηο δξάζεηο ηεο Εηαηξείαο ζέηνληαο ππνςεθηόηεηα γηα ην λέν
Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ή γηα ηελ Ειεγθηηθή Επηηξνπή. Η θαηάζεζε ησλ ππνςεθηνηήησλ κπνξεί
πξαγκαηνπνηεζεί έως και ηην ηελεσηαία εβδομάδα ηοσ Οκηωβρίοσ για όζοσς δεν μπορούν να
παραζηούν οι ίδιοι ζηνλ Γξακκαηέα ηεο Εηαηξείαο M.Τξίγθα γξαπηά ή κε απνζηνιή κελύκαηνο
ζην mtrigkas@for.auth.gr / ηίηινο κελύκαηνο: Υπνςεθηόηεηα γηα Δ.Σ. ή γηα Ε.Ε, νλνκαηεπώλπκν
& δηεύζπλζε. Υπόςε όηη ζην εμήο ζα κπνξείηε λα ζπκκεηέρεηε ζηηο εθινγαπνινγηζηηθέο δηεξγαζίεο
από απόζηαζε (ηαρπδξνκηθά ή ειεθηξνληθά) αξθεί έγθαηξα λα εγγξαθείηε θαη λα είζηε νηθνλνκηθά
ηαθηνπνηεκέλνη.
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, όπσο θαη δηθαίσκα εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη έρνπλ
κόλν όζα κέιε είλαη νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλα, νπόηε θαινύκε ηα κέιε ηεο Εηαηξείαο λα
θαηαβάινπλ ηπρόλ νθεηιόκελεο ζπλδξνκέο: είηε (α) πξηλ ην ζπλέδξην (βιέπε νδεγίεο) θαη λα
ζηείινπλ ην απνδεηθηηθό ηεο θαηάζεζεο ζηνλ ηακία Κ.Μεζηάιε (kwstasmisialis@yahoo.com) θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο.
Τέινο γηα ηελ θαιύηεξε ελεκέξσζή ζαο απεπζπλζείηε ζηε λέα ηζηνζειίδα (www.forestry.gr) θαη ην
facebook ηεο Ειιεληθήο Δαζνινγηθήο Εηαηξείαο (Ε.Δ.Ε.).
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