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Ελληνικός	Οργανισμός	Πολιτικών	Επιστημόνων	

Οργανισμός	με	Ειδική	Συμβουλευτική	Ιδιότητα	στο	Οικονομικό	και	Κοινωνικό	Συμβούλιο	του	Ο.Η.Ε.	

 

ΠΡΑΚΤΙΚO ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΤOY ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ   

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ» 

_____________________________________________ 

Απόφαση 19/2016 Σ.Δ. Ε.Ο.Π.Ε. της 11
ης

.05.2016 

*	*	*	*	*	*	*	*	*		

	

Στην Αθήνα σήµερα, την 11
η
 Μαΐου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 µ.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση το 

Συµβούλιο Διοίκησης του σωµατείου µε την επωνυµία “Ελληνικός Οργανισµός Πολιτικών Επιστηµόνων” και τον 

διακριτικό τίτλο “Ε.Ο.Π.Ε” (ηλεκτρονική συνεδρίαση σύµφωνα µε παρ. 6, άρθρο 24, κεφ. Γ΄ Κατ).  

 

Το Συµβούλιο Διοίκησης συνήλθε κατά τα ανωτέρω και σύµφωνα µε το Κεφ. Γ, άρθρο 24 του 

καταστατικού, συνεδρίασε υπό την επιµέλεια του Προέδρου, ήτοι του κ. Συµεών Σιδηρόπουλου, για να συζητήσει και 

να λάβει σχετική απόφαση επί του κατωτέρω θέµατος της ηµερησίας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

“Απόφαση υπογραφής Σύµβασης Χρήσης του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank µε την Τράπεζα Πειραιώς 

Α.Ε. – Εξουσιοδότηση Προέδρου και Κεντρικού Ταµία Ε.Ο.Π.Ε. για την χρήση ειδικών κωδικών για την είσοδό τους 

στο εν λόγω σύστηµα και την πραγµατοποίηση συναλλαγών” 

 

Στην παρούσα συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα εκλεγέντα κάτωθι αναφερόµενα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης: 

 

Ο Πρόεδρος  

1. Συµεών Σιδηρόπουλος  

για την Εκτελεστική Γραµµατεία  

2. Μαρία Γαβριέλλα Αναγνωστοπούλου 

3. Δηµήτριος Κρήτας  

4. Σταύρος Τασιόπουλος 

για το Ιδρυτικό Συµβούλιο 

5. Θεόδωρος Φίλιππος Σωτηρόπουλος  

6. Αριστείδης Γιαννόπουλος  

7. Χαράλαµπος Δεληµαργάς 

 

Το εκλεγέν αναπληρωµατικό µέλος , ήτοι Νικολίτσα Πολυζωγοπούλου παραστάθηκε. 

 

Διαπιστωθείσας της κατά νόµον και σύµφωνα µε το καταστατικό του Οργανισµού απαρτίας, δεδοµένου ότι 

παρίστανται άπαντες οι διορισθέντες σύµβουλοι, ο Πρόεδρος, κ. Συµεών Σιδηρόπουλος, κάλεσε τα µέλη του Σ.Δ. να 

λάβουν αποφάσεις επί του θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
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Επί του θέµατος της ηµερησίας διάταξης: 

 

Κατόπιν της κατά νόµον τροποποίησης του Καταστατικού (αρ. διατ. 320/2015) του Επιστηµονικού 

Σωµατείου µε την επωνυµία “Ελληνικός Οργανισµός Πολιτικών Επιστηµόνων” και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Ο.Π.Ε.», 

το οποίο αναγνωρίστηκε µε την 7999/19/12/2008 απόφαση Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε 

µε αυξ. αριθµ. 27710 στο βιβλίο Σωµατείων, το Συµβούλιο Διοίκησης που εκλέχθηκε σύµφωνα µε τα άρθρα 19 και 

22 του Καταστατικού, οµόφωνα και παµψηφεί αποφάσισε σύµφωνα µε τα άρθρα 24, 26 και το άρθρο 30 του 

Καταστατικού την υπογραφή Σύµβασης Χρήσης του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank µε την 

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και την εξουσιοδότηση του Προέδρου, κ. Συµεών Σιδηρόπουλου και Κεντρικού Ταµία, κ. 

Νικόλαου Μπαρµπαγιάννη για την χρήση ειδικών κωδικών για την είσοδό τους στο εν λόγω σύστηµα και την 

πραγµατοποίηση συναλλαγών.  

 

Ο Πρόεδρος ανέφερε πως µε την επικείµενη υπογραφή της Σύµβασης Χρήσης του Συστήµατος 

Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank µεταξύ του Ελληνικού Οργανισµού Πολιτικών Επιστηµόνων Ε.Ο.Π.Ε. και της 

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα δώσει την δυνατότητα στον Οργανισµό να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές στην 

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. από απόσταση, µε χρήση τεχνολογικών µεθόδων και υποδοµών.  

 

Ο Πρόεδρος ζήτησε να τον εξουσιοδοτήσουν προκειµένου να υπογράψει στο όνοµα και για λογαριασµό του 

Οργανισµού την ως άνω σύµβαση, η οποία θα περιλαµβάνει και τις παρακάτω ονοµαστικές εξουσίες-χρήσεις του 

συστήµατος: 

 

• Στον Μπαρµαγιάννη Νικόλαο και στον Σιδηρόπουλο Συµεών, οι οποίοι µε την από κοινού χρήση ή 

πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους θα δεσµεύουν έγκυρα τον 

Οργανισµό σε όλες τις συναλλαγές του, µέσω του συστήµατος Winbank για ποσά µέχρι και 2.000 

€.  

 

• Στον κ. Σιδηρόπουλο Συµεών, Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Ε. µε την χρήση ή πληκτρολόγηση του απόρρητου 

προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από το σύστηµα θα έχει την δυνατότητα διενέργειας 

συναλλαγών για ποσά µέχρι και 1.000 € ανά συναλλαγή. 

 

• Στον κ. Μπαρµπαγιάννη Νικόλαο, Κεντρικό Ταµία Ε.Ο.Π.Ε. µε την χρήση ή πληκτρολόγηση του 

απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από το σύστηµα θα έχει την δυνατότητα 

διενέργειας συναλλαγών για ποσά µέχρι και 200 € ανά συναλλαγή. 

 

 

Κατόπιν αυτής της αναφοράς ο Πρόεδρος, κ. Σιδηρόπουλος κάλεσε τα µέλη του Σ.Δ. να ψηφίσουν υπέρ ή 

κατά των προτάσεων και εξουσιοδοτήσεων. Οι Σύµβουλοι προχώρησαν στην άµεση υπερψήφιση της πρότασης στο 

σύνολό της οµόφωνα και παµψηφεί. Ως εκ τούτου, εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Ε., κ. Συµεών 

Σιδηρόπουλος, ώστε να υπογράψει την Σύµβαση Χρήσης του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank 

µεταξύ του Ελληνικού Οργανισµού Πολιτικών Επιστηµόνων Ε.Ο.Π.Ε. και της Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.. 
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Δεδοµένου ότι η συζήτηση έλαβε τέλος και ελήφθη απόφαση, συντάσσεται το παρόν και υπογράφεται ως 

κατωτέρω για τον Ελληνικό Οργανισµό Πολιτικών Επιστηµόνων. 

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

     Συµεών Σιδηρόπουλος 

 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Μαρία Γαβριέλλα Αναγνωστοπούλου              Σταύρος Τασιόπουλος                      Δηµήτριος Κρήτας 

 

ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

         Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                          ΤΟ ΜΕΛΟΣ 

 

 

     Αριστείδης Γιαννόπουλος                Θεόδωρος Φίλιππος Σωτηρόπουλος       Χάρης Χαράλαµπος Δεληµαργάς 

 

 

ΚΟΙΝ. 

ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΕΛΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΑΜΙΟΥ 

 


