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Πνμξ: Τα μέιε ηεξ ΠΕΕΚΠΕ Αηηηθήξ
Αζήκα, 12 Μαΐμο 2014
Εμημερωτικό για τη Ι’ Εκλογοαπολογιστική Σσμέλεσση της ΠΕΕΚΠΕ
Οικομομική τακτοποίηση παλαιώμ μελώμ – εγγραυές μέωμ
Αγαπεημί ζοκάδειθμη,
Σύμθςκα με ηεκ ακαθμίκςζε ημο θεκηνηθμύ Δ.Σ. ηεξ Έκςζήξ μαξ γηα ηεκ μπμία ζαξ έπμομε εκεμενώζεη
θαη βνίζθεηαη ακανηεμέκε ζηεκ ηζημζειίδα ημο Πανανηήμαηόξ μαξ (www.peekpeattikis.gr), ε εθιμγμαπμιμγηζηηθή ζοκέιεοζε ηεξ ΠΕΕΚΠΕ ζα γίκεη ζηηξ 29 Ιοσμίοσ 2014 ζηηξ εγθαηαζηάζεηξ ημο ΚΠΕ Νέαξ Κίμο.
Οη οπμβμιέξ οπμρεθημηήηςκ γηα ημ θεκηνηθό Δ.Σ. θαη γηα ηεκ ελειεγθηηθή επηηνμπή μπμνμύκ κα γίκμοκ
είηε ειεθηνμκηθά, είηε ζημ fax 2109911165 μέπνη ηηξ 24 Μαΐοσ 2014 ζύμθςκα με ηηξ μδεγίεξ πμο
πενηιαμβάκμκηαη ζηεκ ηζημζειίδα ηεξ Έκςζεξ (http://peekpesite.blogspot.gr/2014/04/blog-post_29.html).
Τo έκηοπμ δήιςζεξ πενηιαμβάκεηαη ζηεκ ηζημζειίδα αιιά γηα δηεοθόιοκζή ζαξ ημ επηζοκάπημομε.
Τμ θεκηνηθό Δ.Σ. όνηζε όηη ε μηθμκμμηθή ηαθημπμίεζε παιαηώκ μειώκ μπμνεί κα γίκεη με θαηαβμιή δύμ (2)
ζοκδνμμώκ, δειαδή 24 Εονώ, εκώ ε κέα εγγναθή μειώκ γηα ημ 2014 με οπμβμιή ηεξ αίηεζεξ πμο
επηζοκάπηεηαη θαη με θαηαβμιή ηεξ ζοκδνμμήξ ηςκ 12 Εονώ. Σεμεηώκμομε όηη κέα μέιε πμο επηζομμύκ κα
ρεθίζμοκ ζηεκ εθιμγμαπμιμγηζηηθή μπμνμύκ κα εγγναθμύκ μόκμ μέπνη ηηξ 24 Μαΐμο 2014. Η ρεθμθμνία μπμνεί
κα γίκεη με θοζηθή πανμοζία ή ηαποδνμμηθά ζύμθςκα με ηηξ μδεγίεξ πμο ζα ζαξ δώζεη ημ θεκηνηθό ΔΣ
ζηέικμκηαξ θάθειμ ζημ ζπίηη ζαξ. Γη αοηό ακ θάπμημξ έπεη αιιάλεη δηεύζοκζε πνέπεη κα μαξ εκεμενώζεη άμεζα
δηόηη ζηηξ 24 Μαΐμο ζα δώζμομε ημκ θαηάιμγμ ζημ θεκηνηθό Δ.Σ.
Γηα ηεκ θαηαβμιή ηςκ ζοκδνμμώκ μπμνείηε κα αθμιμοζήζεηε έκακ από ημοξ παναθάης ηνόπμοξ:
1) Με πιενςμή ζηεκ Ταμία Μάγδα Σπακμύ ή ζε έκα από ηα μέιε ηεξ Δημηθμύζαξ Επηηνμπήξ ημο
Πανανηήμαημξ Αηηηθήξ (π.π. μ Γηώνγμξ, μ Θεμηζημθιήξ θαη ε Μανία βνίζθμκηαη θαζεμενηκά ζημ ΚΠΕ
Ανγονμύπμιεξ 2109959251 θαη έπμοκ μπιμθάθηα απμδείλεςκ)
2) Με θαηάζεζε ζημ ιμγανηαζμό ηεξ Alpha Bank 136-002101-211844 , Φαναγγηηάθεξ – Σθμύνα θαη με έκα
εκεμενςηηθό ηειεθώκεμα ή θαλ ζημ 2109959251 (ζηε δηάζεζή ζαξ θαη ηα 3 θηκεηά πμο ακαθένμκηαη
ζημ πάκς μένμξ ημο εγγνάθμο).
3) Με ηαποδνμμηθή επηηαγή ζε μηα από ηηξ παναθάης δύμ δηεοζύκζεηξ:
α) Φαναγγηηάθεξ Γεώνγημξ, Μηιήημο 179, ΤΚ 16451 Ανγονμύπμιε
β) Σπακμύ-Σθμύνα Μαγδαιεκή, Νεςνείςκ 75, ΤΚ 18534 Πεηναηάξ
Οπμημζδήπμηε άιιμξ ηνόπμξ δεκ είκαη απμδεθηόξ. Σε πενίπηςζε πμο δεκ ένζεη ζημ ζπίηη ζαξ θάθειμξ από ημ
θεκηνηθό ΔΣ με ημ οιηθό γηα ηεκ ηαποδνμμηθή ρεθμθμνία, παναθαιμύμε κα επηθμηκςκήζεηε άμεζα μαδί μαξ.
Σαξ εκεμενώκμομε επίζεξ όηη ημ Πανάνηεμά μαξ ζα επηδηώλεη μμαδηθή μεηαθίκεζε με πμύιμακ
Επηζοκάπημκηαη: 1) Αίηεζε εγγναθήξ, 2) Δήιςζε οπμρεθηόηεηαξ
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