
Αρχαιρεσίες Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας

Όπως  αποφασίστηκε  στην  πρόσφατη  Γενική  Συνέλευση  της  Εταιρείας  (16/10),  οι
αρχαιρεσίες  για  το  νέο  Διοικητικό  Συμβούλιο  και  τη  νέα  Ελεγκτική  Επιτροπή  θα
πραγματοποιηθούν την  Πέμπτη 18 Νοεμβρίου. Η διαδικασία θα γίνει διαδικτυακά μέσω
ασφαλούς συστήματος διενέργειας εκλογών. Ο σχετικός σύνδεσμος και οδηγίες για την
ψηφοφορία θα σταλούν στα μέλη με δικαίωμα ψήφου λίγες ημέρες πριν από την εν λόγω
ημερομηνία.

Δικαίωμα εκλογής και ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη της Εταιρείας.
Ως τέτοια θα θεωρηθούν όσα θα έχουν τακτοποιήσει τη συνδρομή τους (βλ. παρακάτω)
μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Παρασκευή 12 Νοεμβρίου.

Όσοι  ενδιαφέρεστε  να  υποβάλετε υποψηφιότητα,  παρακαλώ να στείλετε  μήνυμα στο
μέλος  της  Εφορευτικής  Επιτροπής,  Νίκο  Μονοκρούσο,  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση:
nmonokrousos@ihu.gr

Τα άλλη δύο μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία εκλέχθηκε επίσης στην πρόσφατη
Γ.Σ., είναι οι Νίκος Φύλλας και Παναγιώτης Παφίλης.

Τα παραστατικά της συνδρομής σας παρακαλώ να τα στείλετε στην Ταμία της Εταιρείας,
Μαρία Πανίτσα: mpanitsa@upatras.gr
 
Υπενθυμίζεται ότι ο τραπεζικός λογαριασμός της Εταιρείας είνα: 
 
Εθνική  Τράπεζα,  Δικαιούχος:  Ελληνική  Οικολογική  Εταιρεία,  ΙΒΑΝ:
GR8101100530000005300403713

Οι συνδρομές έχουν ως εξής:

 Τα  παλαιότερα  μέλη  (πριν  από  το  9ο συνέδριο)  που  έχουν  ήδη  καταθέσει  τη
συνδρομή τους ή έχουν πληρώσει προκαταβολικά τη συνδρομή για μεγάλο αριθμό
ετών που καλύπτουν το διάστημα 2019-2021, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι.

 Όσες/όσοι έγιναν μέλη της Εταιρείας κατά το 2020 ή το 2021, έχουν ήδη εξοφλήσει
τη συνδρομή με την αρχική τους κατάθεση, και επίσης δε χρειάζεται να κάνουν κάτι. 

 Όσες/όσοι έγιναν μέλη της Εταιρείας κατά το 2019, έχουν εξοφλήσει με την αρχική
τους κατάθεση τη συνδρομή για τα έτη 2019 και 2020, θα πρέπει να καταθέσουν
10€  (ή  5€  εάν  είναι  φοιτητές  -  προπτυχιακοί,  μεταπτυχιακοί  και  υποψήφιοι
διδάκτορες) για το 2021.

 Τα παλαιότερα μέλη (πριν από το 9ο συνέδριο) που είχαν εξοφλήσει τη συνδρομή
τους στο προηγούμενο συνέδριο της ΕΟΕ, θα πρέπει να καταθέσουν 30€ (ή, όσοι
παραμένουν φοιτητές  -  προπτυχιακοί,  μεταπτυχιακοί  και  υποψήφιοι  διδάκτορες  -
15€).



Η διαφορά με προηγούμενες φορές έγκειται στο ότι οφείλονται τρία και όχι δύο έτη, όπως
γινόταν συνήθως, λόγω της αναβολής πραγματοποίησης του συνεδρίου.
Ειδική προσφορά: Αν θέλετε να ξενιάσετε από τις συνδρομές για τα επόμενα 7 χρόνια,
μπορείτε να καταθέσετε 50€  επιπλέον των παραπάνω (ανάλογα με την κατηγορία στην
οποία βρίσκεστε (25€ για φοιτητές).

Ελπίζουμε στη μαζική συμμετοχή σας στις εκλογές και στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για
το Δ.Σ. και την Ε.Ε. από όσο περισσότερα μέλη γίνεται.


