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ΘΕ
ΕΣΣΑΛΟΝΙΙΚΗ 12 Οκττωβρίου 20020
Πρόσκληση
η μελών ΕΔ
ΔΕ για εκλο γές και υπο
οψηφιότητεες»
ΘΕΜΑ: «Π
Σχετ. Κατα
αστατικό ΕΔΕ
Ε
(βλ. ισττοσελίδα ΕΔ
ΔΕ: www.fo
forestry.gr)
Αξιότιμα μ
μέλη της Ελληνικής
Ε
Δασολογική
Δ
ής Εταιρεία
α (ΕΔΕ)
Σύμφωνα με το κατταστατικό (άρθρο 199), το Δ.Σ
Σ. της Ελλ
ληνικής Δαασολογικής Εταιρείας,,
ή Εκλογοαπολογιστικήή Συνέλευση στις 4
αποφάσισεε να πραγγματοποιηθεεί η Τακτιική Γενική
Δεκεμβρίοου 2020. Σε περίπτωσ
ση μη απααρτίας, θα γίνει με τηλεδιάσκεψ
τ
εψη (λόγω έκτακτωνν
μέτρων τοου Covid-19) στις 11 Δεκεμβρίουυ 2020 (Πα
αρασκευή ώρα 10.000) στην Θεεσσαλονίκη
η
για την αννάδειξη του επόμενου Δ.Σ. και τηης Εξελεγκττικής Επιτρ
ροπής (Ε.Ε.)) από την Εφορευτική
Ε
ή
Επιτροπή ππου θα εκλεεγεί την ίδια
α ημέρα.
Θα σας απ
ποσταλεί εγγκαίρως ο σύνδεσμος
σ
συμμετοχή
ής στην τηλ
λεδιάσκεψη
η.
Η ημερήσιια διάταξη της
τ Γενική συνέλευσης
σ
ς περιλαμβά
άνει:
1. Εκλλογή Προέδδρου και Γρ
ραμματέα (ττης Γενικής Συνέλευσης)
2. Εκλλογή εφορεευτικής επιτροπής
3. Απολογισμός πεπραγμένω
π
ων Δ.Σ.
4. Οικκονομικός απολογισμό
α
ς Δ.Σ.
5. Έγκκριση πεπρα
αγμένων-Οικονομικούύ απολογισμ
μού
6. Προγραμματισ
σμός εργασιιών
α
7. Λοιπά Θέματα
μόνο με επιιστολική ψ
ψήφο)
8. Αρχχαιρεσίες (μ
Το Δ.Σ. σ
σας καλεί να
ν υποβάλλ
λετε υποψηηφιότητα για το νέο Διοικητικό
Δ
Συμβούλιο ή για τηνν
Εξελεγκτικκή Επιτροπή
ή. Η κατάθθεση των υπποψηφιοτήττων θα γίνεει έως 20 Ν
Νοεμβρίου 2020 στονν
Πρόεδρο Δ
Δρ Ιωάννη
η Σπανό με
μ αποστολλή μηνύματτος (ispano
os@fri.gr) με κοινοπο
οίηση στονν
Γραμματέα
α της Ετα
αιρείας κ. Ιωάννη Τ
Τζατζάνη (gtzatzaniss@yahoo.grr) που θα
θ γράφει::
«Υποψηφιότητα για Διοικητικό
Δ
Συμβούλιοο ή για Εξξελεγκτική Επιτροπή»,
Ε
, ονοματεπ
πώνυμο καιι
σ ενημερώνουμε ότιι, θα μπορεείτε να συμ
μμετέχετε σστις εκλογέές μόνο μεε
διεύθυνση.. Επίσης, σας
επιστολική
ή ψήφο αρκ
κεί έγκαιρα
α να εγγραφεείτε ή να είσ
στε οικονομ
μικά τακτοπποιημένοι.
Μετά τηνν εκλογοαπ
πολογιστική συνέλευσ
ση, θα σαςς αποστείλουμε επισττολή (για τον τρόποο
ψηφοφορία
ας και το εκ
κλογικό υλικ
κό).
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενικ
κή Συνέλευυση όπως το
τ δικαίωμα
α εκλέγειν και εκλέγεεσθαι έχουνν
μόνο όσα μέλη είναι οικονομικά
ά τακτοποιηημένα (μέχρ
ρι και το έτ
τος 2019). Καλούμε τα
τ μέλη τηςς
αταβάλλουνν τυχόν οφεειλόμενες συυνδρομές σε
σ τράπεζα (στον λογαρριασμό της Ελληνικήςς
ΕΔΕ να κα
Δασολογικκής Εταιρεία
ας, Alpha-B
Bank: ΙΒAN
N: GR07014
4048504850
0020020061144) ή ιδιό
όχειρα στονν
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδροος:
Γραμματέας
Ταμίας:
Μέλος:

Ι. Σπα
ανός, τηλ +30 2310 4611711, Fax: 2310 461341,
4
e-maill: ispanos@fri
ri.gr
Θ. Ζά
άγκας, τηλ. +3
30 2310 9989003, Fax: +30 2310
2
998905, e-mail: zagass@for.auth.gr
Ι, Τζα
ατζάνης τηλ. +30
+ 24623 533390, Fax : 246
623 53383, e-mail: gtzatzannis@yahoo.grr
Δ. Γα
αϊτάνης, τηλ. +30
+ 2310 461 171, e-mail: dgaitan@fri.gr
d
r
Π. Χρριστακόπουλο
ος,+30 21028444836, e-mail: paulchri@ath.forthnet.gr

ταμία κ. Διιονύσιο Γαϊϊτάνη (dgaittan@fri.gr, τηλ. 2310461171,2,3, εσωτ. 210 ή κινητό 6936904844)..
Στην κατά
άθεση πρέπ
πει να φαίίνεται το οονοματεπώννυμο και να
ν αποστεείλετε το αποδεικτικό
α
ό
κατάθεσηςς (ή ηλεκτροονικά στο e--mail του τααμία ή με Fax: 2310461341, υπόψ
ψη κ. Δ. Γαϊτάνη),
Τέλος, γιια την καλύτερη
κ
ενημέρωσήή σας απ
πευθυνθείτε στην ισστοσελίδα της ΕΔΕ
Ε
(www.foreestry.gr).
-------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------Ο ΠΡΟΕ
ΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚ
ΚΟΣ ΓΡΑΜΜ
ΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννη
ης Σπανός
(Διευθυντή
ής Ερευνώνν, ΙΔΕ)

Ιωάννης
Ι
Τζζατζάνης
(Δασολόγος, Δ/νση Δασών Γρεεβενών)

2

