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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Αγαπεηά κέιε 

 

  αο ελεκεξώλνπκε όηη ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Ειιεληθήο Ζηδαληνινγηθήο 

Εηαηξείαο απνθάζηζε, ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό, ηε δηελέξγεηα αξραηξεζηώλ γηα 

ηελ  αλάδεημε ηνπ λένπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Εηαηξείαο.  

 

Σα κέιε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο είλαη: Δρ. Ελένη Τάνη (πξόεδξνο), Δρ. Ε. 

Παζπάηης θαη κ. Π. Κανάηας.   

 

Παξαθαινύληαη όζνη από ηα κέιε, επηζπκνύλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ην λέν Δ.. ή 

ηελ Εμειεγθηηθή Επηηξνπή (Ε.Ε.) λα ππνβάιινπλ ηηο ππνςεθηόηεηεο ηνπο κε Αίηεζε 

ή Επηζηνιή ηο αργόηερο μέτρι 10-3-2017.   

 

Οη ππνςεθηόηεηεο πξέπεη: 

1) λα ππνβιεζνύλ:  

α) είηε γξαπηώο κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηε δηεύζπλζε: «Δρ 
Ελζνη Τάνη, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ζ.Ε., Εργαςτήριο Βελτίωςησ Φυτών, 
Γεωπονικό Πανεπιςτήμιο Αθήνασ, Ιερά Οδόσ 75, Αθήνα 118 55 ή  

β) ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε l_granny@yahoo.com  

2) Καηά ηελ ππνβνιή ηεο ππνςεθηόηεηαο λα δειώλεηαη ην όξγαλν-Δ.. ή Ε.Ε. 

γηα ην νπνίν πξννξίδεηαη ε ππνςεθηόηεηα θαζώο θαη ην ηει. θαη ην e-mail  γηα 

ελεκέξσζε θάζε ππνςεθίνπ. 

 

 Τπελζπκίδεηαη όηη δηθαίσκα ππνβνιήο ππνςεθηόηεηαο θαζώο θαη ςήθνπ έρνπλ κόλν 

ηα κέιε ηεο Εηαηξείαο πνπ είλαη ηακεηαθώο εληάμεη (όζνη έρνπλ πιεξώζεη ηα 2 

ηειεπηαία έηε: 2015-2016, 15 επξώ/έηνο).   

 

Σα λέα κέιε ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό, δελ ππνρξενύληαη λα θαηαβάιινπλ 

ζπλδξνκή γηα ην έηνο εγγξαθήο ηνπο. Έηζη, όζα λέα κέιε εγγξάθεθαλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ 2016, δελ ππνρξενύληαη λα θαηαβάιινπλ ζπλδξνκή. 

 

Μέιε παξειζόλησλ εηώλ πνπ έρνπλ νηθνλνκηθέο εθθξεκόηεηεο κπνξνύλ λα γίλνπλ 

ηακεηαθώο εληάμεη, κε ηελ ηαθηνπνίεζε 3 εηώλ (ήηνη 45 επξώ). 

 

 

 

 

 

 

mailto:l_granny@yahoo.com


Γηα ηελ νηθνλνκηθή ηαθηνπνίεζε ησλ ππόρξεσλ κειώλ, είλαη ΤΠΟΥΡΕΩΣΘΚΟ λα 

αθνινπζεζεί ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 

Η πιεξσκή γίλεηαη κε ηνπο εμήο ηξόπνπο: 

1) Σαρπδξνκηθή Απνζηνιή Απλής Τατσδρομικής Επιηαγής από ηα ΕΛΣΑ.  

ηελ Απιή Σαρπδξνκηθή Επηηαγή, δειώλνληαη ηα αθόινπζα ζηνηρεία:  

«Παραλήπηης» ηεο επηηαγήο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε Σακίαο ηεο Ε.Ζ.Ε. θ. 

Αλαζηαζία Καδαληδίδνπ θαη σο  

«Διεύθσνζη» ηα ζηνηρεία ηεο Δξ Ειέλεο Σάλε, όπσο παξαπάλσ. 

 

Η απόδεημε πιεξσκήο ζηέιλεηαη ηαρπδξνκηθά, ζηε δηεύζπλζε: «Δρ Ελζνη 
Τάνη, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ζ.Ε., Εργαςτήριο Βελτίωςησ Φυτών, 
Γεωπονικό Πανεπιςτήμιο Αθήνασ, Ιερά Οδόσ 75, Αθήνα 118 55» 

 

2) Καηάζεζε ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνύ ζην ινγαξηαζκό ηεο ΕΖΕ, κε ζηνηρεία: 

EUROBANK 
ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΖΘΖΑΝΘΟΛΟΓΘΚΗ ΕΤΑΘΡΕΘΑ 
ΘΒΑΝ GR2702606040000710100000300. 

ηελ αηηηνινγία, ζεκεηώζηε ην ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ζαο. 

 

Γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε, ηα κέιε κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηα 

παξαθάησ ηξία άηνκα ηνπ Δ ηεο ΕΖΕ: 

 

α) Η Σακίαο ηεο Ε.Ζ.Ε: θ. Αλαζηαζία Καδαληδίδνπ,  

(Anastasia.kazantzlidou@syngenta.com).   

 

β) Ο Γξακκαηέαο ηεο Ε.Ζ.Ε: Δξ Αλέζηεο Καξθάλεο (anekark80@yahoo.gr )    

 

γ) Ο Πξόεδξνο ηεο Ε.Ζ.Ε: Δξ Δεκνζζέλεο Υάραιεο (dchachalis@hotmail.com).  

 

  

 

 
                                                

Γηα ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην 
 
       

    Ο Πξόεδξνο                                                                         Ο Γξακκαηέαο  
 
 

 

 

Δεκνζζέλεο Υάραιεο                                                          Αλέζηεο Καξθάλεο  
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