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Θεσσαλονίκη, 6 Νοεμβρίου 2018
ΘΕΜΑ:

«Ορισμός ημερομηνίας Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης και πρόσκληση μελών Ε.Δ.Ε.»

ΣΧΕΤ.:
ΣΥΝ.:

- Καταστατικό ΕΔΕ (βλ. ιστοσελίδα ΕΔΕ: www.forestry.gr)
- Οδηγίες εγγραφής & οικονομική τακτοποίηση (βλ. ιστοσελίδα ΕΔΕ: www.forestry.gr)

Αξιότιμα μέλη της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας (ΕΔΕ)

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας (ΕΔΕ) σας γνωρίζει ότι σύμφωνα με το (νέο)
Καταστατικό αποφάσισε να πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση
της Εταιρείας στις 8 (Σάββατο) και επαναληπτικά 15 (Σάββατο) Δεκεμβρίου 2018, ώρα 10:00 στο
Δ΄ αμφιθέατρο της ΓΔΣ για την ανάδειξη του επόμενου Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ)
από Εφορευτική Επιτροπή που θα εκλεγεί στην προσεχή Γενική Συνέλευση.
Το Δ.Σ. σας καλεί να συμμετέχετε ενεργά στις παραπάνω διεργασίες της Εταιρείας θέτοντας
υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ή για την Εξελεγκτική Επιτροπή μέχρι την ημέρα
των εκλογών εφ’ όσον παραστείτε αυτοπροσώπως σε αυτές. Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων
μπορεί πραγματοποιηθεί έως και την ημέρα των εκλογών για όσους μπορούν να παραστούν οι
ίδιοι στην Γενική Συνέλευση. Επίσης έχετε υπόψη ότι στο εξής θα μπορείτε να συμμετέχετε στις
εκλογαπολογιστικές διεργασίες από απόσταση ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά, αρκεί έγκαιρα να έχετε
εγγραφεί και να είστε οικονομικά τακτοποιημένοι (μέχρι και το 2017).
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, όπως και δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έχουν
μόνο όσα μέλη είναι οικονομικά τακτοποιημένα, οπότε καλούμε τα μέλη της Εταιρείας να
καταβάλλουν τυχόν οφειλόμενες συνδρομές: είτε (α) πριν τις εκλογές (βλέπε οδηγίες) και να
αποσταλεί το αποδεικτικό της κατάθεσης στον ταμία Κ.Μησιάλη (kwstasmisialis@yahoo.com), είτε
(β) κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Υπόψη ότι πρόσφατα έγινε εκκάθαριση του Μητρώου
Μελών προκειμένου η ΕΔΕ να προχωρήσει στην επικαιροποίηση του Καταστατικού της και
επομένως σημαντικό μέρος των συναδέλφων διεγράφησαν - μετά από εκκλήσεις για τακτοποίηση και η επανεγγραφή τους γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου (τέλος 35€ / βλ. ιστοσελίδα μας).
Τέλος για την καλύτερη ενημέρωσή σας απευθυνθείτε στη νέα ιστοσελίδα (www.forestry.gr) και το
facebook της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας (Ε.Δ.Ε.).
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