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Αθήνα 20-04-2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητά μέλη,
μετά την ανάρτηση του Πρακτικού Υποβολής Υποψηφιοτήτων από την εφορευτική επιτροπή, σας
ενημερώνουμε ότι εξαιτίας των σχετικών περιορισμών οι εκλογές θα διεξαχθούν με αποστολή
επιστολικής ψήφου. Για τα μέλη της ΕΖΕ με έδρα την Αττική υπάρχει και η δυνατότητα επιτόπιας
ψηφοφορίας σε κάλπη στο γραφείο της Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής κας Παπαστυλιανού στο
ΓΠΑ λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη της Εταιρείας που είναι ταμειακώς εντάξει (όσοι
έχουν πληρώσει τα 2 τελευταία έτη: 15 ευρώ/έτος).
Τα νέα μέλη σύμφωνα με το καταστατικό, δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν συνδρομή για το έτος
εγγραφής τους.
Μέλη παρελθόντων ετών που έχουν οικονομικές εκκρεμότητες μπορούν να γίνουν ταμειακώς εντάξει,
με την τακτοποίηση 3 ετών (δηλαδή 45 ευρώ).
Για την οικονομική τακτοποίηση των υπόχρεων μελών, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να ακολουθηθεί η παρακάτω
διαδικασία:
Η πληρωμή γίνεται ΜΟΝΟ 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 ο Ταμίας της Ε.Ζ.Ε. κ. Σ. Ζαννόπουλος και
ως «Διεύθυνση» τα στοιχεία της κας Παπαστυλιανού, όπως παρακάτω.
Η απόδειξη πληρωμής στέλνεται ταχυδρομικά, στη διεύθυνση: Δρ Παναγιώτα Παπαστυλιανού,
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ζ.Ε., Εργαστήριο Γεωργίας, 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.
Η απόδειξη κατάθεσης στέλνεται με email στην κα Παπαστυλιανού (ppapastyl@aua.gr)
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Για την επιστολική ψήφο, σας επισυνάπτουμε τα ψηφοδέλτια (λευκό και με ονόματα υποψηφίων)
Σε έναν μικρό (ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ) φάκελο θα τοποθετήσετε το ψηφοδέλτιο και θα σημειώσετε από 1 έως 7
σταυρούς για το Δ.Σ. και από 1 έως 3 σταυρούς για την Ε.Ε. Απαιτείται το ψηφοδέλτιο να μην έχει καμία
άλλη ένδειξη. Το μικρό αυτό φάκελο, θα τον τοποθετήσετε μέσα σε ένα μεγαλύτερο φάκελο. Ο
μεγαλύτερος φάκελος (ΕΠΩΝΥΜΩΣ) με τίτλο (για τις αρχαιρεσίες ΕΖΕ), θα αποσταλεί ταχυδρομικά, προς
την πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής Δρ. Παναγιώτα Παπαστυλιανού, Εργαστήριο Γεωργίας,
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Ιερά Οδός 75, Αθήνα 118 55
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής επιστολικής ψήφου: Πέμπτη 20 Μαΐου 2021.
Για την επιτόπια ψηφοφορία σε κάλπη, αυτή θα γίνεται στην παραπάνω διεύθυνση λαμβάνοντας όλα τα
απαιτούμενα μέτρα προστασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με καταληκτική ημερομηνία την 20η
Μαΐου 2021.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, τα μέλη μπορούν να επικοινωνούν με τον Πρόεδρο κ. Τραυλό
(travlos@aua.gr) ή τον Ταμία της ΕΖΕ κ. Ζαννόπουλο (sgeoponos@gmail.com).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ηλίας Τραυλός

Η Γραμματέας

Παναγιώτα Παπαστυλιανού

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Αφεντούλη Αικατερίνη
Γιτσόπουλος Θωμάς
Ζαννόπουλος Σταύρος
Καρκάνης Ανέστης
Κορρές Νικόλαος
Οικονόμου-Αντώνακα Γαρυφαλιά
Τραυλός Ηλίας
Χάχαλης Δημοσθένης

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
Κατσένιος Νικόλαος
Κολιβάς Μιχάλης
Ταταρίδας Αλέξανδρος

