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Πρακτικά 1ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου 2012-2014
της Δευτέρας 16ης Ιουλίου 2012
Υπεύθυνος Πρακτικών: Ν. Κυλάφης

Συνήλθε σήµερα και ώρα 2:00µµ µέσω τηλεδιάσκεψης το νέο Δ.Σ. της Εταιρείας
για να συγκροτηθεί σε σώµα και να εξετάσει διάφορα θέµατα που αντιµετωπίζει η
Εταιρεία.
Παρόντες: Ο Πρόεδρος Νικόλαος Κυλάφης και τα µέλη, Αναστάσιος Αναστασιάδης,
Νεκτάριος Βλαχάκης, Χρήστος Ευθυµιόπουλος, Άλκηστις Μπονάνου και Κλεοµένης
Τσιγάνης.
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. Χρήστο Ευθυµιόπουλο 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 πρότεινε το ερχόµενο συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ να πραγµατοποιηθεί στην Ακαδηµία Αθηνών. Ο κ. Ευθυµιόπουλος δεσµεύτηκε να διερευνήσει αυτή την πιθανότητα και το Δ.Σ. θα επανέλθει επί
του θέµατος στην επόµενη συνεδρίασή του.
(2) Ίππαρχος: Αποφασίστηκε να συνεχιστεί η έκδοση του Ιππάρχου υπό την επίβλεψη του Αντιπρόεδρου της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. κ. Ευθυµιόπουλου, υποβοηθούµενου από
τον κ. Τσιγάνη και την κ. Μπονάνου.
(3) e - Newsletter: Αποφασίστηκε ότι ο κ. Παπαδάκης, ως Γραµµατέας της
ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ, θα είναι υπεύθυνος της έκδοσής του.
(4) Web - site: Αποφασίστηκε ότι ο κ. Αναστασιάδης 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 εξουσιοδότησε τον Ταµία κ. Νεκτάριο Βλαχάκη να αποκτήσει τους απαραίτητους κωδικούς ηλεκτρονικής πρόσβασης/διαχείρισης (µέσω του διαδικτύου µε το
σύστηµα WINBANK) για τον λογαριασµό της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. στην Τράπεζα Πειραιώς
(IBAN: GR42 0172039 0005 0390 3372 2178) 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 (προθεσµιακές) καταθέσεις 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.

(6) Ο Πρόεδρος τόνισε την ανάγκη η Εταιρεία να αποκτήσει Υπεύθυνο «Εξωστρέφειας» (Outreach) και «Επικοινωνίας µε το Κοινό». Το Δ.Σ. συµφώνησε
µε αυτή την άποψη και όρισε την κ. Μπονάνου ως Υπεύθυνο της Εταιρείας σε αυτό
τον τοµέα.
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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