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ΑΝΑΡΤΗΤEA ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ
ΠΠΙΕΔ
ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 13/2021
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2021
ΘΕΜΑ: «Επικαιροποίηση υπογραφής της «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος
Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή
εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω
Συστήματος»
Σήμερα στις 06/12/21 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, συνήλθε το Διοικητικό
Συμβούλιο του Π.Π.Ι.Ε.Δ. Δ. Φ - X. σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ΄
αριθμ. πρωτ. 732/2021 πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10, για λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέματα της ημερησίας διάταξης.
Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς παρευρέθησαν οκτώ από τα έντεκα
μέλη. (Το Δ.Σ. είναι ενδεκαμελές συμπεριλαμβανομένου ενός εκπροσώπου των
εργαζομένων του Ιδρύματος). Τα πρακτικά κατέγραψε η πρακτικογράφος του Δ.Σ.
και μόνιμος υπάλληλος του Π.Π.Ι.Ε.Δ., Λευκοθέα Στεργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού,
βαθμού Α'.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ
2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ
3. ΗΛΙΑΣ ΓΚΡΙΝΤΖΑΛΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΦΡΑΓΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΑΡΑ

4. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΟΥΛΑΣ
5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΛΑΣ
7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
8. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
Παρευρέθηκαν τα αναπληρωματικά μέλη Α. Λέκκας, Ε. Ζαλμά, Α. Παπαδοπούλου,
Α. Σουρτζή, Β. Γεωργιάδης, Δ. Γκούμα.
Το οριζόμενο από το Δημοτικό Συμβούλιο, τακτικό μέλος Δ.Σ. ΠΠΙΕΔ, κα Ιωάννα
Τζαβάρα, υπέβαλε την παραίτησή της με την υπ’ αριθ. 741/3-12-21 επιστολή της, και
εκκρεμεί η αποδοχή της από το Δημοτικό Συμβούλιο ΝΦ - ΝΧ.
ΘΕΜΑ 4ο
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημερώνει τα
μέλη του Δ.Σ. και ζητά την έγκρισή τους σχετικά με την επικαιροποίηση υπογραφής
της Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank μεταξύ
του Π.Π.Ι.Ε.Δ. και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και την εκ νέου ανάθεση

εξουσιοδότησης διενέργειας συναλλαγών μέσω του ανωτέρω συστήματος, μετά από
τη συγκρότηση σε Σώμα του νέου Δ.Σ. του ΠΠΙΕΔ (ΑΔΣ 35/21).
Συγκεκριμένα, η ανωτέρω σύμβαση θα δώσει στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. τη δυνατότητα
να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. από απόσταση, με
χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, όπως ενδεικτικά είναι το
διαδίκτυο (internet), το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
Επίσης, ζητείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να
εξουσιοδοτήσουν τον Πρόεδρο (ή Αντιπρόεδρο) του ΠΠΙΕΔ, προκειμένου να
υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό του Π.Π.Ι.Ε.Δ. την ως άνω σύμβαση, με
τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σύμβαση αυτή, όπως και
κάθε άλλο συνημμένο στην παραπάνω σύμβαση, παράρτημα ή σχετική πρόσθετη
πράξη.
Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η ανάθεση της εκπροσώπησης του Π.Π.Ι.Ε.Δ.,
σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.3 του Ν.2190/1920, και μόνο για τη διενέργεια
συναλλαγών μέσω του συστήματος Winbank, στα ακόλουθα πρόσωπα με τις
παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:
(ΣΗΜ. Οι συνδυασμοί των συναλλαγών ανά χρηματικό ποσό που
παρατίθενται παρακάτω είναι ενδεικτικοί, όπως επίσης είναι δυνατή και η οριοθέτηση
πρόσβασης σε επιμέρους συναλλαγές είτε φέρουν είτε όχι χρηματικά ποσά):
Στην Προϊσταμένη ταμειακής υπηρεσίας, Αλίκη Μολακίδου, ΔΕ Διοικητικού/Α’ και
στην Παρασκιάδου Θεοδώρα του Χαραλάμπους, ΔΕ Διοικητικού/Α’, οι οποίες η
καθεμία χωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του
απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα Winbank, θα
δεσμεύουν έγκυρα το Π.Π.Ι.Ε.Δ. σε όλες τις συναλλαγές του, πλην της
αγοραπωλησίας μετοχών, και μέχρι του ποσού των 20.000,00 € ανά συναλλαγή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε προσεκτικά τα παραπάνω:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Βούρο, με ΑΔΤ ΑΚ 770033 (σε περίπτωση
απουσίας του να αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Π.Π.Ι.Ε.Δ, βάσει της υπ’
αριθ. ΑΔΣ ΠΠΙΕΔ 36/2021, κ. Χρήστο Κοπελούσο, με ΑΔΤ Σ 667291) προκειμένου
να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό του Π.Π.Ι.Ε.Δ. τη νέα σχετική σύμβαση,
με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή, όπως και κάθε
άλλο συνημμένο στην ανωτέρω σύμβαση παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη.
Β. Αναθέτει την εκπροσώπηση του Π.Π.Ι.Ε.Δ. για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω
του συστήματος Winbank, στα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες υπό
τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:
Στην Προϊσταμένη ταμειακής υπηρεσίας, Αλίκη Μολακίδου, ΔΕ Διοικητικού/Α’ και
στην Παρασκιάδου Θεοδώρα του Χαραλάμπους, ΔΕ Διοικητικού/Α’, οι οποίες η
καθεμία χωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του
απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα Winbank, θα
δεσμεύουν έγκυρα το Π.Π.Ι.Ε.Δ. σε όλες τις συναλλαγές του, πλην της
αγοραπωλησίας μετοχών, και μέχρι του ποσού των 20.000,00 € ανά συναλλαγή.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 38/21.
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