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Θεζζαλονίκη, 15 Οκηωβπίος 2016
ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση μελών Ε.Δ.Ε. για εκλογές και εκκαθάριση μητρώοσ μελών»
ΥΕΣ.: - Απόθαζη Γενικήρ ςνέλεςζηρ Ε.Δ.Ε. (6.10.2015 Κεθαλονιά)
- Ππακηικό απόθαζηρ Ε.Δ.Ε. (24/29.1.2016) πεπί έναπξηρ διαδικαζίαρ ηποποποίηζηρ
καηαζηαηικού & εκκαθάπιζηρ μηηπώος μελών
ΤΝ.:
- Οδηγίερ εγγπαθήρ/ανανέωζηρ & οικονομικήρ ηακηοποίηζηρ (πύθμιζη σπεών)
Αξιότιμα μέλη τηρ Ελληνικήρ Δασολογικήρ Εταιπείαρ (Ε.Δ.Ε.)

Με ηελ παξνύζα επηζηνιή καο ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε - γηα κηα αθόκε θνξά - ζρεηηθά κε
ηηο επεξρόκελεο απσαιπεζίερ και ηην καηαζηαηική Γενική ςνέλεςζη ηα εμήο:
1. ύκθσλα κε ηα άξζξα 12 θαη 13 ηνπ ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ ην Δ ηεο Εηαηξείαο απνθάζηζε ηε
διεξαγυγή ηυν εκλογών ζηιρ 10 Δεκεμβπίος - και 17 Δεκεμβπίος εθ’ όζνλ δελ ππάξμεη απαξηία
– ζε Ακθηζέαηξν ηεο ρνιήο Γεσπνλίαο, Δαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο (ζην
campus/θέληξν). Θα αθνινπζήζεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε γηα ιεπηνκέξεηεο (ώξα θιπ).
2. Μεηά από ηελ απόθαζε ηεο ηειεπηαίαο Γενικήρ ςνέλεςζηρ ηηρ Ε.Δ.Ε. (6.10.2015) ζηην Κεθαλονιά
καθώρ επίζηρ ηην ππ’ αξηζ. 24/29.1.2016 απόθαζε ηνπ Δ.. γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ηζρύνληνο
θαηαζηαηηθνύ καο θαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εθηθηή ε ιήςε ηεο παξαπάλσ απόθαζεο ζα πξέπεη λα
γίλεη εθθαζάξηζε ηνπ κεηξώνπ κειώλ. Όπσο ζα γλσξίδεηε, ζύκθσλα κε ην 5ν άξζξν παξ.α ηνπ
ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ καο «έλα κέινο, δηαγξάθεηαη, κεηαμύ άιισλ ιόγσλ, θαη εάλ θαζπζηεξεί
ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ πέξα από έλα έηνο». Γηα ην ιόγν απηό θαη κε επίγλσζε ησλ δπζρεξώλ
νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ θξίζεθε ζθόπηκν λα δνζεί παπάηαζη ηηρ εξόθληζηρ ηυν
ειζθοπών κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο παιαηώλ ρξεώλ θαηαβάιινληαο ηα ηξία (3) ηειεπηαία έηε,
ζπλνιηθνύ ύςνπο 30,00 επξώ (10,00х3=30,00), αλεμαξηήηνπ ηνπ ύςνπο ηεο πξαγκαηηθήο νθεηιήο.
Α ΚΑΛΟΤΜΕ, ινηπόλ, έσο 30 Οκηυβπίος να ηακηοποιήζεηε ηςσόν οικονομική ζαρ
εκκπεμόηηηα πξνο ηελ ΕΣΑΙΡΙΑ, άιισο ζα βξεζνύκε ζηελ δπζάξεζηε ζέζε ηεο δηαγξαθή ζαο από
ην κεηξών. Αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ αλαλέσζε ή ηελ επαλεγγξαθή ζαο κπνξείηε λα δείηε ζην
ζπλεκκέλν αξρείν, αιιά θαη ζηελ ηζηνζειίδα καο (www.forestry.gr) .
3.Σέινο έσο ηελ ίδηα σο άλσ εκεξνκελία, δει. 30 Οθησβξίνπ, ΚΑΛΕΙΘΕ, εθόζνλ είζηε
νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλνη, λα ςποβάλλεηαι ηην ςποτηθιόηηηα ζαο γηα ηηο αξραηξεζίεο κειώλ
ηεο Δηνηθήζεσο (Δηνηθεηηθό πκβνύιην, Εμειεγθηηθή Επηηξνπή).
Σέινο γηα ηελ θαιύηεξε ελεκέξσζή ζαο απεπζπλζείηε ζηελ ηζηνζειίδα (www.forestry.gr)
θαη ην facebook ηεο Ειιεληθήο Δαζνινγηθήο Εηαηξείαο (Ε.Δ.Ε.).
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