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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14 Δεκεµβρίου2020
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση µελών ΕΔΕ για εκλογές"
Σχετ.: Καταστατικό ΕΔΕ (βλ. ιστοσελίδα ΕΔΕ: www.forestry.gr)
Αξιότιµα µέλη της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρεία (ΕΔΕ),
Το Δ.Σ. της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, σας υπενθυµίζει ότι πρόσφατα (Παρασκευή 11
Δεκεµβρίου 2020 και ώρα 13.00) πραγµατοποιήθηκε µε τηλεδιάσκεψη λόγω COVID-19 (πρόγραµµα
Zoom, η Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Εταιρείας, όπου εγκρίθηκε ο απολογισµός των
δραστηριοτήτων του απερχόµενου Δ.Σ. και ο οικονοµικός έλεγχος (περιόδου 2019 και 2020). Επίσης,
αναδείχθηκε η εφορευτική επιτροπή και ανακηρύχθηκαν επτά υποψήφιοι δια το νέο Δ.Σ. (Ζάγκας Θ.,
Γαϊτάνης Δ., Κουλουκούρας Η., Τζατζάνης Ι., Σπανός Ι., Τσιάρας Σ., Χριστακόπουλος Π.) και τρείς για
την Εξελεγκτική Επιτροπή (Γιακουλάκη Μ., Ουρούζη Α., Ραγιάς Ν.). Στη συνέχεια, ακολουθούν οι
εκλογές που για πρώτη φορά θα γίνουν (λόγω των έκτακτων µέτρων του Covid-19) µόνο µε
επιστολική ψήφο, που θα πρέπει να µας την αποστείλετε µέχρι 25 Ιανουαρίου 2021.
Το τρέχον Δ.Σ. σας καλεί να συµµετέχετε στις θεµελιώδεις δράσεις της Εταιρείας, όπως είναι η εκλογή
του νέου Διοικητικού Συµβουλίου (ΔΣ) και η Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ) ψηφίζοντας (µε σταυρό)
για το Δ.Σ. µέχρι 5 άτοµα και για την Ε.Ε. µέχρι 3 άτοµα. Δικαίωµα συµµετοχής στην παραπάνω
διαδικασία (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) έχουν µόνο όσα µέλη (σύµφωνα µε το καταστατικό) είναι
οικονοµικά τακτοποιηµένα µέχρι και το προηγούµενο έτος, 2019 (ή για το τρέχον έτος, 2020 µόνο για
τα µέλη που εγγράφηκαν εντός του 2020), οπότε καλούµε τα µέλη της Εταιρείας να καταβάλλουν τις
οφειλόµενες συνδροµές. Η πληρωµή µπορεί να γίνει ηλεκτρονικά από την Τράπεζα (στον λογαριασµό
της ΕΔΕ Alpha-Bank: ΙΒAN: GR0701404850485002002006144, όπου θα αναγράφεται το
ονοµατεπώνυµο) ή ιδιόχειρα στον Ταµία κ. Διονύσιο Γαϊτάνη (dgaitan@fri.gr, τηλ. 2310461171,2,3,
εσωτ. 210 ή κινητό 6936904844). Έχετε δικαίωµα πληρωµής µέχρι και την ηµεροµηνία που θα
συνεδριάσει η εφορευτική επιτροπή (µέχρι τέλους Ιανουαρίου), αρκεί να αποστείλετε έγκαιρα το
αποδεικτικό κατάθεσης/πληρωµής στον Ταµία.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Αφού επιλέξετε µε σταυρούς τους υποψήφιους της επιλογής σας (µέχρι πέντε για ΔΣ και µέχρι τρείς για
Εξελεγκτική Επιτροπή, στα αριστερά του ονόµατος), τοποθετείτε το ψηφοδέλτιο στον µικρό
σφραγισµένο φάκελο (που σας στάλθηκε) και αφού τον κλείσετε τον τοποθετείτε µέσα στον
προπληρωµένο φάκελο αλληλογραφίας, ο οποίος πρέπει πρώτον να έχει τα στοιχεία σας (απαραίτητα),
δεύτερον ο φάκελος να γράφει «για τις Αρχαιρεσίες» και τρίτον να µας αποσταλεί στην διεύθυνσή
µας (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Πανεπιστηµιούλοπη, 541 24 Θεσσαλονίκη,
ΤΘ1671).
Τέλος, για την καλύτερη ενηµέρωσή σας απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της ΕΔΕ (www.forestry.gr).
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