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Πρακτικά 1ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2010-2012
της Παρασκευής 9ης Ιουλίου 2010
Υπεύθυνος Πρακτικών: Ν. Κυλάφης

Συνήλθε σήμερα και ώρα 1:00μμ μέσω τηλεδιάσκεψης το νέο Δ.Σ. της Εταιρείας
για να συγκροτηθεί σε σώμα και να εξετάσει τα διάφορα επείγοντα θέματα που
αντιμετωπίζει η Εταιρεία.
Παρόντες: Ο Πρόεδρος Νικόλαος Κυλάφης και τα μέλη, Αναστάσιος Αναστασιάδης, Νεκτάριος Βλαχάκης, Λουκάς Βλάχος, Χρήστος Ευθυμιόπουλος, και Γεωργία Τσιροπούλα.
Απών: Ο Ιωσήφ Παπαδάκης λόγω προσωπικών υποχρεώσεων.
Μετά από μικρής διάρκειας συζήτηση το Δ.Σ. συνήλθε σε σώμα, ορίζοντας
από τα μέλη του τον κ. Λουκά Βλάχο ως Αντιπρόεδρο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ, τον κ. Ιωσήφ Παπαδάκη ως Γραμματέα, και τον κ. Νεκτάριο Βλαχάκη ως Ταμία.
Στη συνέχεια και χωρίς ημερήσια διάταξη, συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα.

(1) Επόμενο συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχει προσφορά από τους συναδέλφους του Παν/μίου Ιωαννίνων για τη διοργάνωση του
επόμενου συνεδρίου της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Δεσμεύτηκε να αποστείλει στα μέλη του Δ.Σ.
τις σχετικές πληροφορίες και το Δ.Σ. θα επανέλθει επί του θέματος.

(2) Ίππαρχος: Αποφασίστηκε να συνεχιστεί η έκδοση του Ιππάρχου υπό την επίβλεψη του Αντιπρόεδρου της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. κ. Βλάχου, υποβοηθούμενου από τον κ.
Ευθυμιόπουλο και την κ. Τσιροπούλα.

(3) e - Newsletter: Αποφασίστηκε ότι ο κ. Παπαδάκης, ως Γραμματέας της
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ, θα είναι υπεύθυνος της έκδοσής του (με βοήθεια από τον κ. Χαρμανδάρη στην αρχή) με κείμενα που θα του διαβιβάζουν τα μέλη του Δ.Σ.

(4) Web - site: Το web-site εξακολουθεί να αποτελεί τον πιο άμεσο τρόπο παρουσίας και προβολής του έργου της Εταιρείας. Αποφασίστηκε ότι ο κ. Αναστασιάδης
(με βοήθεια από τον κ. Χαρμανδάρη στην αρχή) θα είναι ο υπεύθυνος για την ενημέρωση του περιεχομένου των ιστοσελίδων της Εταιρείας.

(5) Ηλεκτρονική Διαχείριση του Τραπεζικού Λογαριασμού της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ.: Το
Δ.Σ. αναγνωρίζει τις ευκολίες που προσφέρει η ηλεκτρονική διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. στην Τράπεζα Πειραιώς μέσω του διαδικτύου
(online) με το σύστημα “WINBANK” καθώς και την ασφάλεια που προσφέρει το σύστημα αυτό. Έτσι αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Ταμία κ. Νεκτάριο Βλαχάκη να
αποκτήσει τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης για τον λογαριασμό αυτό και
να επιτελεί όλες τις οικονομικές εργασίες που θεωρεί απαραίτητες στα πλαίσια του
ρόλου του ως Ταμίας, όπως ορίζει το Καταστατικό της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. Το Δ.Σ. αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Ταμία να μπορεί να δεσμεύει σε μακροπρόθεσμες καταθέσεις διάρκειας στην Τράπεζα Πειραιώς όποιο μέρος του αποθεματικού της

ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ., που βρίσκεται στον προαναφερθέντα λογαριασμό, θεωρεί ότι δεν είναι
αναγκαίο για την διεκπεραίωση των τρεχόντων οικονομικών υποχρεώσεων της
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. αφού πρώτα έχει ενημερώσει σχετικά είτε προφορικά είτε μέσω e-mail
το Δ.Σ.
Μετά το πέρας της συνέλευσης ο νέος Πρόεδρος ευχαρίστησε τα μέλη του Δ.Σ. και
τους ευχήθηκε κάθε επιτυχία στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν για το καλό της Εταιρείας.
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