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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητά μέλη

  Σας  ενημερώνουμε  ότι  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Ελληνικής  Ζιζανιολογικής 
Εταιρείας  κατά  τη  συνεδρίαση  του  στις  12-9-2012  αποφάσισε,  σύμφωνα  με  το 
καταστατικό,  τη  διενέργεια  αρχαιρεσιών για  την   ανάδειξη  του  νέου  Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας. 
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι παράλληλα με την ταχυδρομική ψήφο (τελευταία ημέρα 
αποστολής  ταχυδρομικής  ψήφου  15-11-2012),  σύμφωνα  με  την  μέχρι  τώρα 
πρακτική της ΕΖΕ, θα υπάρχει και η δυνατότητα για επιτόπια ψηφοφορία σε κάλπη 
κατά  την  1η ημέρα  (22-11-2012)  του  17ου Συνεδρίου  της  ΕΖΕ,  στο  Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο της Αθήνας. 
Τα  μέλη  της  εφορευτικής  επιτροπής  είναι:  Δρ.  Ε.  Πασπάτης (πρόεδρος),  κ.  Α. 
Καζαντζίδου και κ. Π. Κανάτας.  Παρακαλούνται όσοι από  τα μέλη, επιθυμούν να 
είναι υποψήφιοι για το νέο Δ.Σ. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) να υποβάλλουν 
τις υποψηφιότητες τους με Αίτηση ή Επιστολή το αργότερο μέχρι 10-10-2012.  Οι 
υποψηφιότητες  πρέπει  να  υποβληθούν  γραπτώς  με  την  υπογραφή  του 
ενδιαφερομένου  στη  διεύθυνση:  Ε.  Πασπάτης,  Μπενάκειο  Φυτοπαθολογικό 
Ινστιτουτο, Στεφ. Δέλτα 8, Κηφισιά, Αθήνα, 14561  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
vpaspati  @  otenet  .  gr   . Κατά την υποβολή της υποψηφιότητας να δηλώνεται το όργανο-
Δ.Σ. ή Ε.Ε. για το οποίο προορίζεται η υποψηφιότητα καθώς και το τηλ. και το e-mail 
για ενημέρωση κάθε υποψηφίου.

 Υπενθυμίζεται ότι το δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων καθώς και ψήφου έχουν 
μόνο τα μέλη της Εταιρείας που είναι ταμειακώς εντάξει.(όσοι έχουν πληρώσει τα 3 
τελευταία έτη : 2009-2010-2011, 15 ευρώ/έτος). Για το λόγο αυτό παρακαλούνται  τα 
μέλη  να  τακτοποιήσουν  την  τυχόν  οφειλή  τους  με  επικοινωνία  με  τον  Ταμία  κ. 
Δημοσθένη  Χάχαλη,  τηλ.  6944682479  ή  το  e-mail d  .  chachalis  @  bpi  .  gr   ή   να 
πληρώσουν τη συνδρομή τους   με κατάθεση της οφειλής τους  στο Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο  στον  αριθμό  λογαριασμού  Α/Λ:  94261-8,  GR 51  0961  1030  0000   0000 
0942618.  Για την αποφυγή προβλημάτων, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΌ να προσκομίσουν 
και την απόδειξη καταβολής ταχυδρομικά  μαζί με το φάκελο που θα περιέχει και την 
επιστολή της ψήφου.

                              Εκ μέρους του   Διοικητικού Συμβουλίου

      Ο Πρόεδρος                                                            Η  Γραμματέας
Δρ Σ. Βυζαντινόπουλος                                              Δρ. Α. Αφεντούλη
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