
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
όσοι από εσάς είστε μέλη της Ε.Ζ.Ε. και θέλετε να κάνετε οικονομική τακτοποίηση ώστε να 
έχετε  δυνατότητα  να  λάβετε  μέρος  στις  αρχαιρεσίες  (υποψήφιοι  για  το  νέο  Δ.Σ.  ή  απλά 
ψηφοφόροι), σημειώστε τα ακόλουθα:
1. Για τα νέα μέλη, που δεν έχουν πληρώσει άλλη συνδρομή μέχρι τώρα, ισχύει το εξής: α) 
μέλη που έγιναν δεκτά το 2011, πρέπει να καταβάλλουν 15 ευρώ (συνδρομή του 2012), β) 
μέλη που έγιναν δεκτά το 2012, δεν καταβάλλουν τίποτα.
2. Παλιά μέλη που πήραν μέρος στο προηγούμενο συνέδριο μας (16ο Συνέδριο, Καρδίτσα, 
2010),  πρέπει  να  καταβάλλουν  την  συνδρομή  τους  για  τα  δύο  έτη  2011,  2012  δηλαδή 
15+15=30 ευρώ.
3. Παλιά μέλη που δεν πήραν μέρος στο προηγούμενο συνέδριο, σύμφωνα με απόφαση του 
Δ.Σ.  της  Ε.Ζ.Ε,  πρέπει  να  καταβάλλουν  τη  συνδρομή  τους  για  3  έτη,  δηλαδή  45  ευρώ, 
ανεξαρτήτως του πόσα έτη οφείλουν συνδρομές.
Θα υπάρχει και η δυνατότητα για οικονομική τακτοποίηση ΜΟΝΟΝ κατά την 1η ημέρα του 
συνεδρίου, στις 22/11/2012.
Είναι αυτονόητο, ότι οι υποψήφιοι για τις αρχαιρεσίες εκλογής μελών του νέου Δ.Σ. θα πρέπει 
να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης υποψηφιοτήτων 
που είναι η Κυριακή 21/10/2012. 

Η οικονομική τακτοποίηση μπορεί να γίνει:
α) Με κατάθεση στον λογαριασμό Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου της Ε.Ζ.Ε. με τα 
ακόλουθα στοιχεία:
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 

Α/Λ :  94261-8 

GR51 0961 1030 0000 0000 0942618 

ΝΠΙΔ,  ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

ΑΦΜ: 998108134 

ΔΥΟ  Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 

Διδότου 26,  106 80 

ΑΘΗΝΑ 
β) Με ταχυδρομική επιταγή, στο όνομα του Ταμία (Δημοσθένης Χάχαλης) 
Η απόδειξη καταβολής  θα πρέπει να επισυνάπτεται στον εξωτερικό φάκελο, μαζί με την 
επιστολή της ψήφου 
Είμαι στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνηση.
 
Για το Δ.Σ. της Ε.Ζ.Ε.
Δρ. Δημοσθένης Χάχαλης
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