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Αξηζκ. Απνθ.36/2018 

Θέξκε 13-4-2018 

 

 

 «ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΕΔΡΟΤ» 

 

Θέμα: Υξήζε ηνπ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο winbank. 

                                                                                                                             

    Ο Πρόεδρος 

                                                ηης Δ.Ε.Τ.Α. Θέρμης 

    Έτονηας σπόυη: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1069/80 όπωο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα. 

2. Tελ κε αξηζκό 83/2017 απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ Θέξκεο κε ηελ 

νπνία νξίζζεθε ε ζύλζεζε ηνπ Δ.. ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

3. Tελ κε αξηζκό 24/2017 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ. πνπ αθνξά 

ζηελ «πγθξόηεζε ζε ώκα ηνπ λένπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Θέξκεο θαη 

νξηζκόο κειώλ εθπξνζώπεζεο ηεο Επηρείξεζεο» θαη κε ηελ νπνία νξίζηεθε εθπξόζωπνο 

ηεο επηρείξεζεο ν Πξόεδξνο θ. Πνλεξίδεο Παλαγηώηεο θαη ζε πεξίπηωζε θωιύκαηνο ν 

Αληηπξόεδξνο ηεο Επηρείξεζεο θ. Ζειηιίδεο Δακηαλόο. 

4. Tελ κε αξηζκό 27/2017 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ. πνπ αθνξά 

ζηνλ «Οξηζκόο εθπξνζώπνπ ηεο Επηρείξεζεο γηα ηελ δηεθπεξαίωζε ηωλ Σξαπεδηθώλ 

πλαιιαγώλ» κε ηελ νπνία νξίδεηαη εθπξόζωπνο ηεο Επηρείξεζεο έλαληη ηωλ Σξαπεδώλ 

ν Πξόεδξνο θ. Πνλεξίδεο Παλαγηώηεο θαη εμνπζηνδνηνύλ απηόλ γηα ηε δηεθπεξαίωζε ηωλ 

Σξαπεδηθώλ πλαιιαγώλ κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ. 

5. Σελ αλάγθε δηελέξγεηαο  ζπλαιιαγώλ κέζω ηνπ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο 

“winbank”  ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο Α.Ε. 

 

Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι  
 
1. Εγθξίλνπκε ηελ δηελέξγεηα ηξαπεδηθώλ ζπλαιιαγώλ ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο ΑΕ από 

απόζηαζε, κε ηε ρξήζε πνηθίιωλ ηερλνινγηθώλ κεζόδωλ θαη ππνδνκώλ, όπωο ελδεηθηηθά 

είλαη ην δηαδίθηπν (internet), ην ζηαζεξό ηειεθωληθό δίθηπν, ηα δίθηπα  θηλεηήο 

ηειεθωλίαο θαη κε ηε ρξήζε ή ηελ πιεθηξνιόγεζε, θαηά πεξίπηωζε, ηνπ απόξξεηνπ 

πξνζωπηθνύ  θωδηθνύ  αλαγλώξηζήο  από ην πθηζηάκελν ζύζηεκα winbank ηεο Δ.Ε.Τ.Α. 

Θέξκεο πνπ ηεξείηαη ήδε ζηελ Σξάπεδαο Πεηξαηώο Α.Ε., όπνπ  ζα  δεζκεύεη έγθπξα ηελ 

επηρείξεζε ζε όιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηεο, πιελ ηεο αγνξαπωιεζίαο κεηνρώλ,  θαη κέρξη 

ηνπ πνζνύ ηωλ 20.000,00 Επξώ αλά ζπλαιιαγή. 

 

                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
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