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                                                                                                   Αθήνα 18-03-2019                                                                           
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Αγαπητά μέλη, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας αποφάσισε, 
σύμφωνα με το καταστατικό, τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την  ανάδειξη του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας.  
 
Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής είναι: Δρ. Ελένη Τάνη (πρόεδρος), Δρ. Π. Κανάτας και Δρ. Ν. 
Κατσένιος.   
 
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 28-3-
2019 και ώρα 18.00.   
 

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν:  
α) είτε γραπτώς με την υπογραφή του ενδιαφερομένου στη διεύθυνση: «Δρ Ελένη Τάνη, ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ζ.Ε., Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Ιερά Οδός 75, 
Αθήνα 118 55 ή  
β) στην ηλεκτρονική διεύθυνση etani@aua.gr ή l_granny@yahoo.com 
 

Κατά την υποβολή της υποψηφιότητας να δηλώνεται το όργανο-Δ.Σ. ή Ε.Ε. για το οποίο 
προορίζεται η υποψηφιότητα καθώς και το τηλέφωνο και το e-mail  για ενημέρωση κάθε υποψηφίου. 
 
Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας καθώς και ψήφου έχουν μόνο τα μέλη της 
Εταιρείας που είναι ταμειακώς εντάξει (όσοι έχουν πληρώσει τα 2 τελευταία έτη: 2017-2018, 15 
ευρώ/έτος). Τα νέα μέλη σύμφωνα με το καταστατικό, δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν συνδρομή για 
το έτος εγγραφής τους. Έτσι, όσα νέα μέλη εγγράφηκαν κατά την διάρκεια του 2019, δεν υποχρεούνται 
να καταβάλλουν συνδρομή. Μέλη παρελθόντων ετών που έχουν οικονομικές εκκρεμότητες μπορούν να 
γίνουν ταμειακώς εντάξει, με την τακτοποίηση 2 ετών (ήτοι 30 ευρώ). 
 
 
 
Για την οικονομική τακτοποίηση των υπόχρεων μελών, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να ακολουθηθεί η παρακάτω 
διαδικασία: 
 
Η πληρωμή γίνεται με τους εξής τρόπους: 
1) Ταχυδρομική Αποστολή Απλής Ταχυδρομικής Επιταγής από τα ΕΛΤΑ.  
Στην Απλή Ταχυδρομική Επιταγή, δηλώνονται τα ακόλουθα στοιχεία:  
«Παραλήπτης» της επιταγής θα πρέπει να αναφέρεται η Ταμίας της Ε.Ζ.Ε. κ. Αναστασία Καζαντζίδου και 
ως «Διεύθυνση» τα στοιχεία της Δρ Ελένης Τάνη, όπως παραπάνω. 
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Η απόδειξη πληρωμής στέλνεται ταχυδρομικά, στη διεύθυνση: «Δρ Ελένη Τάνη, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 
Ε.Ζ.Ε., Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Ιερά Οδός 75, Αθήνα 118 55» 
 
2) Κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στο λογαριασμό της ΕΖΕ, με στοιχεία: 
EUROBANK 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΙΒΑΝ GR3202606040000720200314845 
Στην αιτιολογία, σημειώστε το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ σας. 
 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, τα μέλη μπορούν να επικοινωνούν με τα παρακάτω τρία άτομα 
του ΔΣ της ΕΖΕ: 
 
α) Η Ταμίας της Ε.Ζ.Ε: κ. Αναστασία Καζαντζίδου,  
(Anastasia.kazantzlidou@syngenta.com).   
 
β) Η Γραμματέας της Ε.Ζ.Ε: Δρ Παναγιώτα Παπαστυλιανού (ppapastyl@aua.gr)    
 
γ) Ο Πρόεδρος της Ε.Ζ.Ε: Δρ Ηλίας Τραυλός (travlos@aua.gr).  
 
  
 
 
                                                
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
       
    Ο Πρόεδρος                                                                         Η Γραμματέας  
 
 
 
 
  Ηλίας Τραυλός                                                             Παναγιώτα Παπαστυλιανού 
 


