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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

 Συνεδρίαση 7/29.3.2011, θέμα 12ο
Αποδέσμευση χρηματικού ποσού από τραπεζικό λογα−

ριασμό της τελούσης, υπό καθεστώς ασφαλιστικής 
εκκαθάρισης εταιρείας, «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» 
για πληρωμή μισθοδοσίας μηνός Μαρτίου 2011.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

   Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του έχοντος ισχύ νόμου (ν. 3424/1927, 

ΦΕΚ A΄ 298) Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλά−
δος,

β) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών», (ΦΕΚ A΄ 128),

γ) την ΠΔ/ΤΕ 2638/14.12.2010 «Τροποποίηση των δια−
τάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984, όπως ισχύει, σχετικά 
με τη μετονομασία και τη διεύρυνση της σύνθεσης και 
των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πι−
στωτικών Θεμάτων», (ΦΕΚ Β΄ 1953),

δ) το Ν.Δ. 400/1970 περί «Ιδιωτικής Επιχειρήσεως 
Ασφαλίσεως» (ΦΕΚ A΄ 10), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα τη 
διάταξη του άρ. 9 παρ. 2 και αρ. 17γ παρ. 4 και 5 του 
Ν.Δ. 400/70, όπως ισχύει,

ε) την 7/9/29.3.2011 απόφαση της Επιτροπής Πιστω−
τικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων με την οποία ανα−
κλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστι−
κής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 
Α.Ε.Γ.Α.» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 
3, 7, 8, 9 και 17α έως 17γ του Ν.Δ. 400/1970, όπως ισχύει, 
και διορίστηκε επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρισης ο  
Β. Σικιαρίδης ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση 
των διατάξεων του νόμου,

στ) το από 28.3.2011 (Α.Π. ΔΕΙΑ 3156/28.3.2011) αίτημα 
αποδέσμευσης της εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 
ΑΕΓΑ»,

ζ) το από 28.3.2011 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυν−
σης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και το προσάρτη−
μα αυτού, στο οποίο αναγράφεται το προσωπικό της 
Εταιρείας, οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα αντίστοιχα 
πληρωτέα ποσά,

στ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

ΕΠΕΙΔΗ: 
Με βάση τις διαπιστώσεις της Διεύθυνσης Εποπτείας 

Ιδιωτικής Ασφάλισης, σύμφωνα με το ως ανωτέρω, υπό 
στοιχείο ζ) εισηγητικό έγγραφο,

α) οι απαιτήσεις από σχέση εξαρτημένης εργασί−
ας έχουν προνόμιο επί του συνόλου της περιουσίας 
της ασφαλιστικής επιχείρησης (αρ. 10 παρ. 1 εδ 3 Ν.Δ. 
400/1970),

β) το προς αποδέσμευση ποσό, σύμφωνα με το ανωτέρω 
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υπό στοιχείο στ) αίτημα της Εταιρείας προορίζεται για την 
εξυπηρέτηση υποχρεώσεων προερχόμενων από την υπο−
χρέωση καταβολής μισθοδοσίας στους εργαζομένους,

γ) το προς αποδέσμευση ποσό δεν ανήκει στην περι−
ουσία που έχει θέσει η Εταιρεία σε ασφαλιστική τοπο−
θέτηση, και αποφασίζει:

Να αποδεσμεύσει ποσό εξήντα τεσσάρων χιλιάδων 
πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ και δέκα πέντε λεπτών 
(€ 64.552,15) από τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας με 
σκοπό την καταβολή της μισθοδοσίας μηνός Μαρτίου 
2011, η οποία θα πραγματοποιηθεί με ισόποση πίστωση 
των τραπεζικών λογαριασμών του προσωπικού της εται−
ρείας, σύμφωνα με το υπό στοιχείο ζ) προσάρτημα.

Με την παρούσα εντέλλεται ο αρμόδιος θεματοφύ−
λακας να ενημερώνει άμεσα την Τράπεζα της Ελλάδος 
σχετικά με τις ως άνω πληρωμές μετά την υλοποίησή 
τους, στέλνοντας αντίγραφα των σχετικών παραστα−
τικών πληρωμής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Αθήνα, 4 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος
Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

F
 (2)

    Συνεδρίαση 9/02.05.2011, θέμα: 2ο
Οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλι−

στικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΣΤΑΡ ΕΛΛΗ−
ΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙ−
ΩΝ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3, 7, 
8, 9 και 17α έως 17γ του Ν.Δ. 400/1970, όπως ισχύει.

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

  Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του έχοντος ισχύ νόμου (ν. 3424/1927, 

ΦΕΚ A΄ 298) Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,
β) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 

1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών», (ΦΕΚ A΄ 128),

γ) την ΠΔ/ΤΕ 2638/14.12.2010 «Τροποποίηση των δια−
τάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984, όπως ισχύει, σχετικά 
με τη μετονομασία και τη διεύρυνση της σύνθεσης και 
των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πι−
στωτικών Θεμάτων», (ΦΕΚ Β΄ 1953),

δ) το Ν.Δ. 400/1970 περί «Ιδιωτικής Επιχειρήσεως 
Ασφαλίσεως» (ΦΕΚ A΄ 10), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα τη 
διάταξη του άρ. 9 παρ. 2 και αρ. 17γ παρ. 4 και 5 του 
Ν.Δ. 400/70, όπως ισχύει,

ε) την 4/5/10.2.2011 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτι−
κών και Ασφαλιστικών Θεμάτων με την οποία απαγο−
ρεύθηκε η ελεύθερη διάθεση του συνόλου των, κατά την 
έκδοση της απόφασης υφιστάμενων, σε ασφαλιστική 
τοποθέτηση και ελεύθερων περιουσιακών στοιχείων 
της εταιρείας «ΕΥΡΩΣΤΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ», τηρουμένων στην 
ημεδαπή και στην αλλοδαπή, σύμφωνα με το άρθρο 
17.γ) παρ. 5 του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει,

στ) το από 28.2.2011 Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικής 

Ανασυγκρότησης (Α.Π. ΔΕΙΑ 2085/2.3.2011) της Εταιρείας 
στο οποίο δηλώνει ότι σύμφωνα με τις δικές της εκτιμή−
σεις καλύπτει το Αναγκαίο Περιθώριο Φερεγγυότητας 
και για αυτό το λόγο αιτείται την επανεξέταση της 
χρηματοοικονομικής της κατάστασης βάσει των παρα−
δοχών που αναφέρονται στο άνω πρόγραμμα,

ζ) την από 8.4.2011 (Α.Π. ΔΕΙΑ 562/8.4.2011) επιστολή της 
Τράπεζας της Ελλάδος με την οποία γνωστοποιήθηκαν 
τα αποτελέσματα από τον έλεγχο του από 28.2.2011 
Προγράμματος Χρηματοοικονομικής Ανασυγκρότησης 
της ΕΥΡΩΣΤΑΡ ΕΑΕΑΖ σύμφωνα με τα οποία η Εται−
ρεία καλύπτει μόνο μέρος του ποσού που έχει κληθεί 
να συγκεντρώσει βάσει της υπό στοιχείο ε ανωτέρω 
απόφασης, ήτοι 1.963.311 ευρώ. Επομένως η Εταιρεία 
προκειμένου για τη χρήση 2010 καλείται σε αύξηση με−
τοχικού κεφαλαίου ποσού ύψους 4.005.259,19 ευρώ, ενώ 
από 1.1.2011 το ποσό αυτό διαμορφώνεται σε 9.257.028,90 
ευρώ. Με τη επιστολή αυτή κοινοποιήθηκαν στην Εται−
ρεία οι από 11.3.2011 και 24.3.2011 ειδικές Εκθέσεις Χρη−
ματοοικονομικού και Αναλογιστικού ελέγχου αντίστοιχα 
και το από 24.3.2011 Πόρισμα Χρηματοοικονομικού ελέγ−
χου της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης,

η) το από 28/4/2011 έγγραφο της Εταιρείας με το 
οποίο αιτείται:

1. την αποδέσμευση ποσού 572.565,07 ευρώ για τη 
πληρωμή του Φόρου ασφαλίστρων Α΄ τριμήνου 2011,

2. την αποδέσμευση ποσού 67.409,12 ευρώ για τη πλη−
ρωμή μισθοδοσίας 2011,

3. την αποδέσμευση ποσού 25.066,84 ευρώ για τη 
πληρωμή οφειλών προς το ΙΚΑ μηνός Απριλίου 2011 
και 4.397,38 για τη πληρωμή του Επικουρικού Ταμείου 
Ασφαλιστικών Υπαλλήλων μηνός Απριλίου,

θ) το από 26.4.2011 (Α.Π. ΔΕΙΑ 5274/26.4.2011) έγγρα−
φο υπόμνημα της Εταιρείας με το οποίο αμφισβητεί 
το διαπιστωθέν από την ΔΕΙΑ έλλειμμα και στο οποίο 
επικαλείται διευκρινίσεις και παρατηρήσεις του υπεύ−
θυνου αναλογιστή της Εταιρείας. Με το ίδιο έγγραφο 
η Εταιρεία αιτείται α) την παραδοχή των θέσεων της 
και β) την άμεση αποδέσμευση όλων των περιουσιακών 
της στοιχείων,

ι) το από 28.4.2011 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυν−
σης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, στο οποίο, λαμβά−
νοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η θέση της Εταιρείας 
κρίνεται ως μη βάσιμη και δεν επιβεβαιώνεται από το 
αρμόδιο Τμήμα Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της 
ΔΕΙΑ. Συνεπώς η Υπηρεσία εμμένει στις αρχικές της 
θέσεις όπως αυτές διατυπώνονται στο από 8.4.2011 έγ−
γραφο της προς την Εταιρεία,

ΕΠΕΙΔΗ:
1. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις που αναλυτικά ανα−

φέρονται στο υπό στοιχείο ζ) ανωτέρω από 24.3.2011 
Πόρισμα Χρηματοοικονομικού ελέγχου της Διεύθυνσης 
Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, η Εταιρεία δεν καλύ−
πτει τις κατά το άρθρο 17 α) του ν.δ. 400/70 υποχρεώ−
σεις της περί συγκρότησης επαρκούς περιθωρίου φε−
ρεγγυότητας, κατά ποσό τέσσερα εκατομμύρια, πέντε 
χιλιάδες, διακόσια πενήντα εννέα ευρώ και δεκαεννέα 
λεπτά (ευρώ 4.005.259,19), με βάση τα στοιχεία του χαρ−
τοφυλακίου της χρήσης του έτους 2010, το δε περιθώριο 
φερεγγυότητας αυτής υπολείπεται επίσης του κατά το 
άρθρο 17 β) του ν.δ. 400/70 εγγυητικού κεφαλαίου της 
χρήσης του έτους 2010 κατά ποσό εννέα εκατομμυρί−
ων εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων επτακοσίων σαρά−
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ντα ενός ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (9.182.741,81 
ευρώ). Έως σήμερα η Εταιρεία δεν έχει εκδηλώσει με 
οποιονδήποτε τρόπο την πρόθεση της για κάλυψη του 
παραπάνω ελλείμματος,

2. για την ικανοποίηση απαιτήσεων από συμβάσεις 
εργασίας εφαρμόζεται η παρ. 1 της διάταξης του άρ−
θρου 10 νδ 400/1970,

3. για το υπό σημείο η) 3 ανωτέρω αίτημα η Εταιρεία 
δεν έχει επισυνάψει στο αίτημα της στοιχεί από τα 
οποία να προκύπτει η υποχρέωση της για την πληρωμή 
του Φόρου ασφαλίστρων Α΄ τριμήνου 2011, αποφασίζει:

α) να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της ασφαλι−
στικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΣΤΑΡ ΕΛΛΗΝΙ−
ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ» 
και ΑΡ. Μ.Α.Ε. 19549/05/Β/89/004 η οποία της χορηγήθηκε 
με την υπ’ αριθμό Κ3−1345/89 απόφαση του Υφυπουργού 
Εμπορίου (ΦΕΚ− ΤΑΕ−ΕΠΕ 1434/25.5.1989),

β) να χαρακτηρίσει το σύνολο των περιουσιακών στοι−
χείων της εν λόγω Εταιρείας σε ασφαλιστική τοποθέτη−
ση και να δεσμευθούν τυχόν περιουσιακά στοιχεία που 
δεν έχουν δεσμευθεί με την υπ’ αρ. 4/5/10.2.2011 απόφαση 
της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων,

γ) να θέσει αυτή σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφω−
να με τις διατάξεις των αρ. 3 παρ. 3, 7 έως 9, 10, 12α, 
13γ, 17α έως 17γ Ν.Δ. 400/1970, όπως ισχύει,

δ) να διορίσει την Αντιγόνη Βαφείδου, δικηγόρο Αθη−
νών (AM ΔΣΑ 31483] ως επόπτρια ασφαλιστικής εκκα−
θάρισης, με διετή θητεία, αρχόμενη από την έκδοση της 
απόφασης και αμοιβή ποσού ευρώ 1.300,00 ευρώ (μεικτά) 
μηνιαίως. Η επόπτρια της ασφαλιστικής εκκαθάρισης 
υποχρεούται να εφαρμόσει τις διατάξεις των άρθρων 
10 και 12α του Ν.Δ. 400/1970, όπως ισχύει, και έχει όλες 
τις αρμοδιότητες του εκκαθαριστή της Εταιρείας, μέχρι 
το διορισμό του Εκκαθαριστή,

ε) να αποδεσμεύσει ποσό ευρώ 30.000 από τον τραπε−
ζικό λογαριασμό με αριθμό 5043017651144, που τηρεί η 
Εταιρεία στην τράπεζα Πειραιώς για την κάλυψη εξόδων 
και δαπανών εκκαθάρισης,

ζ) να αποδεσμεύσει ποσό ευρώ 67.409, 12 ευρώ από 
τον τραπεζικό λογαριασμό με αριθμό 12002320000296 
που τηρεί η Εταιρεία στην ALPHA BANK για τη πληρωμή 
μισθοδοσίας Απριλίου 2011 και ποσό 4.397,38 για τη πλη−
ρωμή του Επικουρικού Ταμείου μηνός Απριλίου 2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

   Αθήνα, 4 Μαΐου 2011

Ο Πρόεδρος
Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

F

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(3)

    Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕ−
ΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «G4S CASH SOLUTIONS SA».

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

  Την 04/05/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 15/04/2011 Πρακτι−

κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «G4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΩΝ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Δ.Τ. «G4S CASH SOLUTIONS SA» και με 
αριθμό μητρώου 19703/01ΑΤ/Β/89/189(1998) που εδρεύει 
στο Δήμο Μεταμορφώσεως Αττικής, με το οποίο εκλέ−
χθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Γεώργι−
ος Νικολούλιας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος 
Κωνσταντίνου Σανδαλή και το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε 
σε σώμα.

Μετά από τα παραπάνω, η νέα σύνθεση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει στις 
30/06/2013, έχει ως κατωτέρω:.

− Γεώργιος Νικολούλιας του Νικολάου και της Πανα−
γιώτας, γεννηθείς την 12/9/1963 στην Αθήνα, κάτοικος 
Αθηνών, οδός Ναζιανζού 22, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ−267782 
Α.Τ. Περιστερίου, με ΑΦΜ 124426069, Β’ ΔΟΥ Περιστερί−
ου, Έλληνας υπήκοος, Πρόεδρος Δ.

− Εμμανουήλ Φραγκούλης του Ιωάννη και της Μαρίας, 
γεννηθείς την 04−04−1942 στο Κρανίδι Ερμιονίδος − Αρ−
γολίδος, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής επί της οδού 
Σοφοκλή Βενιζέλου αριθ. 24, με Α.Δ.Τ. Γ 303 002 Υποδ/
νσης Χωροφυλακής Κρανιδίου και Α.Φ.Μ. 005936442, 
Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου, Έλληνας υπήκοος, Αντιπρόεδρος 
Δ.Σ. και Εντεταλμένος Σύμβουλος.

− Ιωάννης Λυμπερόπουλος του Σταύρου και της Ελέ−
νης, γεννηθείς στην Αθήνα το 1966, κάτοικος Νέας Μά−
κρης, επί της οδού Θεμιστοκλέους 10, κάτοχος του Α.Δ.Τ. 
Σ 104685/99 AT Νέας Μάκρης με Α.Φ.Μ. 050821781, Δ.Ο.Υ. 
Παλλήνης Έλληνας υπήκοος, Μέλος Δ.Σ. και Γενικός 
Διευθυντής

− Σταμάτης Κόλλιας του Παναγιώτη και της Αναστα−
σίας, γεννηθείς το 1959 στην Αθήνα, κάτοικος Κάτω Πε−
ριστέρας Βασιλικών Θεσ/νίκης, Τ.Κ 57006, κάτοχος του 
Α.Δ.Τ. ΑΖ 166565/2007, Α.Τ Βασιλικών, Α.Φ.Μ. 024993233, 
Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Έλληνας υπήκοος, Περιφερειακός 
Διευθυντής Δικτύου και Μέλος Δ.Σ.

− Νικόλαος Μπαρμπίας του Σπυρίδωνος, γεννηθείς 
στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής 
επί της οδού Μαραθώνος αρ. 19, με ΑΔΤ ΑΙ 015461/28−8−
2009 Τ.Α Βριλησσίων, με ΑΦΜ 124689590 Δ.Ο.Υ. Χαλαν−
δρίου, Έλληνας Υπήκοος, Μέλος Δ.Σ.

Η εκπροσώπηση της εταιρείας από 11−4−2011 και εφε−
ξής θα έχει ως ακολούθως:

Α. Την Εταιρεία δεσμεύουν και εκπροσωπούν νομίμως, 
εγκύρως και απεριορίστως για κάθε θέμα αλλά και ανε−
ξαρτήτως ύψους οικονομικής συναλλαγής υπογράφο−
ντες από κοινού κάτωθεν της Εταιρικής σφραγίδας ανά 
δύο (2) κάθε φορά, ένας (1) από την Ομάδα Α και ένας 
(1) από την Ομάδα Β και συγκεκριμένα οι κάτωθι: 

α) Γεώργιος Νικολούλιας, Πρόεδρος Δ.Σ. και Νικόλαος 
Μπαρμπίας Μέλος Δ.Σ., οι οποίοι αποτελούν την Ομάδα 
Α και β) Εμμανουήλ Φραγκούλης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και 
Εντεταλμένος Σύμβουλος και Ιωάννης Λυμπερόπουλος, 
Μέλος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής, οι οποίοι αποτελούν 
την Ομάδα Β.

Β. Περαιτέρω πέραν της παραπάνω ευρείας και γε−
νικής εκπροσωπήσεως και δεσμεύσεως της Εταιρείας, 
στα πλαίσια της ευχερούς και εύρυθμης καθημερινής 
λειτουργίας της Εταιρείας δύνανται να εκπροσωπούν 
και δεσμεύουν αυτήν και τα κάτωθι πρόσωπα στις κα−
τωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις:

1. Ο Μιλτιάδης Χανιώτης του Γεωργίου, Στέλεχος του 
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Εμπορικού Τμήματος της Εταιρείας, κάτοικος Γλυφάδας, 
οδός Γ. Κονδύλη αρ. 17, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΕ 008520/11−
12−2006 Τ.Α Γλυφάδας, Α.Φ.Μ 025047562 Δ.Ο.Υ ΙΗ Αθηνών, 
δύνανται δια μόνης της υπογραφής του τιθέμενης κά−
τωθι της Εταιρικής σφραγίδας να υπογράφει συμβάσεις 
παροχής υπηρεσιών προς πελάτες συνολικής αμοιβής 
της Εταιρείας ανά σύμβαση, μέχρι ποσού εξήντα χιλιά−
δων (60.000) ευρώ.

Εφόσον πρόκειται για σύναψη συμβάσεων παροχής 
υπηρεσιών προς πελάτες αξίας μεγαλυτέρας της ανω−
τέρω συμβατικής αμοιβής, ήτοι των εξήντα χιλιάδων 
(60.000) ευρώ, το εν λόγω πρόσωπο θα πρέπει να συ−
νυπογράφει πάντα από κοινού με έναν εκ των: α) Εμμα−
νουήλ Φραγκούλη, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Εντεταλμένο 
Σύμβουλο ή/και Ιωάννη Λυμπερόπουλου, Μέλος Δ.Σ. και 
Γενικό Διευθυντή κάτωθεν της Εταιρικής σφραγίδας.

2) Ο Ιωάννης Λυμπερόπουλος Μέλος Δ.Σ. και Γενικός 
Διευθυντής ή ο Κυριάκος Παπαδόπουλος Διευθυντής 
Ασφαλείας της Εταιρείας, κάτοικος Ν. Χαλκηδόνας 
Αττικής, οδός Αρκαδίου αρ. 2, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΖ 
021363/8−8−2007 Τ.Α Πετρούπολης, Α.Φ.Μ 053094738 
Δ.Ο.Υ Πετρούπολης, δύνανται έκαστος δια μόνης της 
υπογραφής του κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας να 
υποβάλει καταστάσεις εξουσιοδοτημένων προσώπων 
(εργαζομένων της Εταιρείας) προς πελάτες.

3) Για οικονομικές συναλλαγές πάσης φύσεως και 
ανεξαρτήτως ποσού με Τράπεζες ως ενδεικτικά:

− Άνοιγμα − κλείσιμο λογαριασμών χρηματικών κα−
ταθέσεων

− Εντολή κάθε είδους μεταφοράς λογαριασμών χρη−
ματικών καταθέσεων

− Έκδοση μπλοκ επιταγών
− Είσπραξη εισερχόμενων εμβασμάτων
− Μίσθωση και χρήση θυρίδων θησαυροφυλακίου.
− Αγοραπωλησία συναλλάγματος εμπορευματικών 

πράξεων (τοις μετρητοίς ή προθεσμιακών)
− Άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων
− Συνομολόγηση συμβάσεων δανείων και πιστώσεων 

(ΑΤΑ)
− Λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων
− Συνομολόγηση και χρήση συμβάσεων πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων
− Αίτηση / Σύμβαση εκδόσεως εγγυητικών επιστο−

λών
− Άνοιγμα − κλείσιμο, κίνηση λογαριασμών κινητών 

αξιών
− Αγορές ή πωλήσεις κινητών αξιών
− Συνομολόγηση και χρήση συμβάσεων φυλάξεως κι−

νητών αξιών
− Συνομολόγηση και χρήση συμβάσεων διαχειρίσεως 

κινητών αξιών (με εντολές ή βάση γενικού πλαισίου ή 
άλλη μορφής)

− Πράξεις κινήσεως κεφαλαίων (ΠΔ 96 και 104)
− Συμφωνίες σχετικές με χρηματοοικονομικές τεχνικές 

και παράγωγα προϊόντα, όπως προθεσμιακές πράξεις 
επί κινητών αξιών ή συναλλάγματος, συμφωνίες ανταλ−
λαγής κεφαλαίου και επιτοκίων κ.λπ.

− Καταβολές προς οιονδήποτε τρίτο μέσω εμβασμά−
των ή τραπεζικών επιταγών,

− Καταβολές μισθοδοσίας διενεργούμενες μέσω Τρα−
πεζών.

Την Εταιρεία δύναται να δεσμεύουν και εκπροσωπούν 
νομίμως και εγκύρως τα παρακάτω πρόσωπα των Ομά−

δων Α και Β υπογράφοντες από κοινού κάτωθεν της 
Εταιρικής σφραγίδας ανά δύο (2) κάθε φορά, ένας από 
την Ομάδα Α και ένας από την Ομάδα Β και συγκεκρι−
μένα οι κάτωθι:

α) Εμμανουήλ Φραγκούλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και 
Εντεταλμένος Σύμβουλος, β) Ιωάννης Λυμπερόπουλος, 
Μέλος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής, οι οποίοι έχουν δι−
καίωμα πρώτης (α) υπογραφής και αποτελούν την Ομά−
δα Α, συνυπογράφοντες πάντοτε με ένα (1) εκ των: 

α) Νικολάου Μπαρμπία, Μέλους του Δ.Σ., ή β) Ελένης 
Ζαφειροπούλου του Κωνσταντίνου, γεννηθείσας το 1966 
στο Αιγάλεω Αττικής, κατοίκου Αιγάλεω Αττικής, οδός 
Μιαούλη αριθ. 19, με Α.Δ.Τ. Π 731942/1992, Α.Τ. Αγ. Σπυ−
ρίδωνος και Α.Φ.Μ. 036876216 Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω ή γ) Οσί−
ας Πανταζή του Παναγιώτη, γεννηθείσας το 1965 στην 
Αθήνα, κάτοικου Μελισσιών Αττικής, οδός Κύπρου 3, με 
Α.Δ.Τ. ΑΕ 012061/Α.Τ. Μελισσιών και Α.Φ.Μ. 036610844, 
Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, τα οποία πρόσωπα έχουν δικαίωμα 
δεύτερης (β) υπογραφής και αποτελούν την Ομάδα Β.

4) Ο Νικόλαος Μπαρμπίας μέλος Δ.Σ. ή/και η Ελένη 
Ζαφειροπούλου του Κωνσταντίνου, γεννηθείσα το 1966 
στο Αιγάλεω Αττικής, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός 
Μιαούλη αριθ. 19, με Α.Δ.Τ. Π 731942/1992, Α.Τ. Αγ. Σπυ−
ρίδωνος και Α.Φ.Μ. 036876216 Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω ή/και η 
Οσία Πανταζή του Παναγιώτη, γεννηθείσα το 1965 στην 
Αθήνα, κάτοικος Μελισσιών Αττικής, οδός Κύπρου 3, με 
το Α.Δ.Τ. ΑΕ 012061/Α.Τ. Μελισσιών και Α.Φ.Μ. 036610844 
και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, δύνανται από κοινού ανά δύο να 
εμφανίζονται και εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον 
πάσης φύσεως αρμοδίων Δημοσίων, Δημοτικών Αρχών 
και Υπηρεσιών, νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου, 
Οργανισμών πάσης φύσεως, Ταμείων πάσης φύσεως 
(ενδεικτικά Ασφαλιστικά Ταμεία, Οικονομικές Εφορίες, 
Επιθεώρηση Εργασίας, Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Δ.Ε.Η. κ.λπ.), να 
συντάσσουν, υπογράφουν, καταθέτουν και παραλαμβά−
νουν προς αυτές και από αυτές κάθε σχετικό έγγραφο 
που αφορά την Εταιρεία, να προβαίνουν σε πάσης φύ−
σεως καταβολές προς αυτές ανεξαρτήτως μεν ποσού 
αλλά που πραγματοποιούνται πάντα μέσω τραπεζικών 
εμβασμάτων ή δι’ εκδόσεως σχετικών επιταγών προς 
απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, Φ.Μ.Υ., Φ.Π.Α., Χαρ−
τοσήμου κ.λπ., να προβαίνουν σε θεωρήσεις τιμολογίων, 
δελτίων αποστολής και βιβλίων της Εταιρείας και εν 
γένει να εκτελούν πάσα εργασία σχετική με φορολο−
γικής, ασφαλιστικής και κοινής ωφελείας θέματα της 
Εταιρείας.

5) Ο Νικόλαος Πανταζόπουλος του Βασιλείου, γεννη−
θείς το 1960, κάτοικος Περιστερίου, οδός Κορίνθου, αριθ. 
35 με Α.Δ.Τ. ΑΕ 634073/10−7−2007, Β΄ Α.Τ. Περιστερίου, 
Α.Φ.Μ. 027746737, Δ.Ο.Υ. A΄ Περιστερίου, στέλεχος της 
Εταιρείας ή/και η Ελένη Αντύπα του Στεφάνου, γεννη−
θείσα την 13/01/1966 στην Αθήνα, κάτοικος Ζωγράφου, 
οδός Ανακρέοντος 8, κάτοχος του ΑΔΤ Σ 253675, AT 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ με ΑΦΜ 035129133, ΔΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, οι οποί−
οι δύνανται από κοινού ή χωριστά να δεσμεύουν και 
εκπροσωπούν νομίμως και εγκύρως την Εταιρεία:

− ενώπιον πάσης φύσεως Δημοσίων, Διοικητικών, Δικα−
στικών και Ασφαλιστικών αρχών για θέματα που αφο−
ρούν το σύνολο των εργαζομένων στην Εταιρεία (ενδει−
κτικά και ουχί περιοριστικά ενώπιον της Επιθεώρησης 
Εργασίας, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΜΕΔ, συνδικαλιστικών φορέων, 
Σωματείων εργαζομένων και εργοδοτών, Υπουργείο 
Εργασίας κ.τ.λ.)
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−στις αναγκαίες προσλήψεις και απολύσεις εργαζό−
μενων της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και πάντα μέσα 
στα πλαίσια των κατευθυντήριων αναγκών που θέτει η 
Διοίκηση της Εταιρείας.

6) Ο Σταμάτης Κόλλιας του Παναγιώτη, Μέλος του Δ.Σ. 
και Περιφερειακός Δ/ντής Δικτύου ή και ο Ευστάθιος 
Κυρίτσης του Παναγιώτη (κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός 
Παπαναστασίου 7, Καλαμαριά, ΑΔΤ Χ 757628) στο υπο−
κατάστημα της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, οι οποίοι 
δύναται από κοινού ή χωριστά:

− Να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σε 
θέματα πρόσληψης, απόλυσης, αναγγελίας, εκπαίδευ−
σης προσωπικού του υποκαταστήματος της Θεσσα−
λονίκης και να εμφανίζονται ενώπιον πάσης αρμόδιας 
φορολογικής, ασφαλιστικής ή εργατικής αρχής για τα 
ανωτέρω θέματα.

− Να υποβάλλουν και παραλαμβάνουν κάθε έγγραφο 
(π.χ. εντάλματα πληρωμής, αιτήσεις κ.τ.λ.) σχετιζόμενο 
με εργασιακά θέματα και να εισπράττουν κάθε είδους 
επιδοτήσεις από προγράμματα εκπαίδευσης ή μετεκ−
παίδευσης προσωπικού του υποκαταστήματος της 
Εταιρείας.

− Να συμμετέχουν σε Διαγωνισμούς πάσης φύσεως 
και ανεξαρτήτως ύψους ανταλλάγματος (δημόσιους και 
ιδιωτικούς) επ’ ονόματι και για λογαριασμό της Εται−
ρείας καθώς και να διαπραγματεύονται συμβόλαια με 
πελάτες μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού αυτής, 
στο Νομό Θεσσαλονίκης ως και στους λοιπούς Νομούς 
της Μακεδονίας και Θράκης.

− Να αντιπροσωπεύουν και εκπροσωπούν μέλη ή συγ−
γενικές του Ομίλου G4S εταιρείες στην Βόρειο Ελλάδα 
(Μακεδονία, Θράκη) που τυχόν έχουν αναλάβει μέρος 
των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στην περιοχή.

− Να εκπροσωπούν την Εταιρεία στη σχέση της με 
τις Δημόσιες Αρχές, Τράπεζες, Οργανισμούς, πρόσω−
πα φυσικά ή νομικά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και 
γενικώς να ενεργούν και πράττουν παν αναγκαίο για 
την ανάπτυξη του υποκαταστήματος της Εταιρείας στο 
Νομό Θεσσαλονίκης και στους Νομούς της Μακεδονί−
ας και Θράκης, σύμφωνα με τις γενικές υποδείξεις και 
κατευθύνσεις που παρέχονται σ’ αυτούς από το Δ.Σ. 
της Εταιρείας.

− Να κινούν τους λογαριασμούς της Εταιρείας στη 
Θεσσαλονίκη, δυνάμενοι να προβαίνουν σε αναλήψεις 
εξ αυτών, στα πλαίσια εξυπηρέτησης του εταιρικού σκο−
πού, μέχρι 10.000 ευρώ εκάστη φορά και να εκδίδουν 
και υπογράφουν επιταγές μέχρι του ανωτέρω ποσού 
επ’ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας.

7) Ο Σταμάτης Κόλλιας του Παναγιώτη, Μέλος του Δ.Σ. 
και Περιφερειακός Δ/ντής Δικτύου, δύναται να δεσμεύει 
μόνος του την Εταιρεία στα απανταχού Γραφεία ή Υπο−
καταστήματα της ανά την Επικράτεια σε περιπτώσεις 
μισθώσεως χώρων ή να διαπραγματεύεται συμβάσεις 
με πελάτες αυτής στις εν λόγω περιοχές. Επίσης το εν 
λόγω πρόσωπο δύναται να δεσμεύει την Εταιρεία μόνο 
του σε συμβάσεις δαπανών με προμηθευτές αυτής στα 
Γραφεία ή Υποκαταστήματα αυτής ανά την Επικράτεια 
μέχρι ύψους 20.000 ευρώ ανά σύμβαση.

8) Ο Δημήτρης Στεργιόπουλος του Ανδρέα, κάτοικος 
Πατρών, περιοχή Ανω Καστρίτσι Τ.Κ. 26000, κάτοχος 
του ΑΔΤ ΑΒ 381777/2006, με ΑΦΜ 035042992, για το 
υποκατάστημα της Εταιρείας στην Πάτρα, ο οποίος 
δύναται μόνος του:

− Να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε θέματα πρόσλη−
ψης, απόλυσης, αναγγελίας, εκπαίδευσης προσωπικού 
του υποκαταστήματος της Πάτρας και να εμφανίζεται 
ενώπιον πάσης αρμόδιας φορολογικής, ασφαλιστικής ή 
εργατικής αρχής για τα ανωτέρω θέματα.

− Να υποβάλλει και παραλαμβάνει κάθε έγγραφο (π.χ. 
εντάλματα πληρωμής, αιτήσεις κ.τ.λ.) σχετιζόμενο με ερ−
γασιακά θέματα και να εισπράττει κάθε είδους επιδοτή−
σεις από προγράμματα εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης 
προσωπικού του υποκαταστήματος της Εταιρείας.

− Να συμμετέχει σε Διαγωνισμούς πάσης φύσεως και 
ανεξαρτήτως ύψους ανταλλάγματος (δημόσιους και ιδι−
ωτικούς) επ’ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας 
καθώς και να διαπραγματεύεται συμβόλαια με πελάτες, 
στο Νομό Αχαΐας ως και στους λοιπούς Νομούς της 
Πελοποννήσου, πάντα μέσα στα πλαίσια του εταιρικού 
σκοπού αυτής και των οδηγιών του Δ.Σ..

− Να αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί συγγενικές του 
ομίλου G4S εταιρείες στο Νομό Αχαΐας και στους λοι−
πούς Νομούς της Πελοποννήσου, που τυχόν έχουν ανα−
λάβει μέρος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας εκεί.

− Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στη σχέση της με τις 
δημόσιες αρχές, Τράπεζες, Οργανισμούς, πρόσωπα φυ−
σικά ή νομικά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και γενικώς 
να ενεργεί και πράττει παν αναγκαίο για την ανάπτυξη 
του υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Αχαΐα και 
στους λοιπούς Νομούς της Πελοποννήσου σύμφωνα με 
τις γενικές υποδείξεις και κατευθύνσεις που παρέχονται 
σ’ αυτόν μέσω του Δ.Σ. της Εταιρείας.

− Να κινεί τους λογαριασμούς της Εταιρείας στην 
Πάτρα, δυνάμενος να προβαίνει σε αναλήψεις εξ αυτών, 
στα πλαίσια εξυπηρέτησης του εταιρικού σκοπού, μέχρι 
3.000 ευρώ εκάστη φορά και να εκδίδει και υπογράφει 
επιταγές μέχρι του ανωτέρω ποσού επ’ ονόματι και για 
λογαριασμό της Εταιρείας.

9) Ο Σταμάτιος Κόλλιας, Περιφερειακός Διευθυντής 
Δικτύου και Μέλος Δ.Σ. ή/ και ο Χατζημιχαήλ Απόστο−
λος του Χρήστου, γεννηθείς στη Λάρισα το έτος 1980, 
κάτοικος Λάρισας, περιοχή Νίκαια, κάτοχος του ΑΔΤ 
ΑΙ 287753/ΑΤ Περιφ. Λάρισας, με ΑΦΜ 064961070, Γ’Δ.
Ο.Υ Λάρισας, για το υποκατάστημα της Εταιρείας στην 
Λάρισα, οι οποίοι δύνανται από κοινού ή χωριστά έκα−
στος:

− Να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε θέματα πρόσλη−
ψης, απόλυσης, αναγγελίας, εκπαίδευσης προσωπικού 
του υποκαταστήματος της Λάρισας και να εμφανίζονται 
ενώπιον πάσης αρμόδιας φορολογικής, ασφαλιστικής ή 
εργατικής αρχής για τα ανωτέρω θέματα.

− Να υποβάλλουν και παραλαμβάνουν κάθε έγγραφο 
(π.χ. εντάλματα πληρωμής, αιτήσεις κ.τ.λ.) σχετιζόμενο 
με εργασιακά θέματα και να εισπράττουν κάθε είδους 
επιδοτήσεις από προγράμματα εκπαίδευσης ή μετεκ−
παίδευσης προσωπικού του υποκαταστήματος της 
Εταιρείας.

− Να συμμετέχουν σε Διαγωνισμούς πάσης φύσεως και 
ανεξαρτήτως ύψους ανταλλάγματος (δημόσιους και ιδι−
ωτικούς) επ’ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας 
καθώς και να διαπραγματεύονται συμβόλαια με πελάτες 
στο Νομό Λαρίσης, πάντα μέσα στα πλαίσια του εται−
ρικού σκοπού αυτής και των οδηγιών του Δ.Σ..

− Να αντιπροσωπεύουν και εκπροσωπούν συγγενικές 
του ομίλου G4S εταιρείες στο Νομό Λαρίσης

− Να εκπροσωπούν την Εταιρεία στη σχέση της με 
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ης δημόσιες αρχές, Τράπεζες, οργανισμούς, πρόσω−
πα φυσικά ή νομικά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και 
γενικώς να ενεργούν και πράττουν παν αναγκαίο για 
την ανάπτυξη του υποκαταστήματος της Εταιρείας 
στην Λάρισα σύμφωνα με τις γενικές υποδείξεις και 
κατευθύνσεις που παρέχονται σ’ αυτούς μέσω του Δ.Σ. 
της Εταιρείας.

− Να κινούν τους λογαριασμούς της Εταιρείας στην 
Λάρισα, δυνάμενοι να προβαίνουν σε αναλήψεις εξ αυ−
τών, στα πλαίσια εξυπηρέτησης του εταιρικού σκοπού, 
μέχρι 3.000 ευρώ εκάστη φορά και να εκδίδουν και 
υπογράφουν επιταγές μέχρι του ανωτέρω ποσού επ! 
ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας.

10) Ο Βαφειάδης Αναστάσιος του Βασιλείου και της 
Ιωάννας, γεννηθείς την 31/3/1974 στην Ξάνθη, κάτοι−
κος Ξάνθης, οδός Παρθενώνος 5 −7−9, Τ.Κ. 67 100, με 
ΑΔΤ ΑΕ. 915848/ Α.Τ. Σταυρούπολης Ξάνθης και ΑΦΜ 
077396157, ο οποίος θα δύναται μόνος του να δεσμεύει 
και εκπροσωπεί νομίμως και εγκύρως την Εταιρεία στο 
υποκατάστημα της στην Καβάλα σε θέματα:

− πρόσληψης, απόλυσης, αναγγελίας, εκπαίδευσης 
προσωπικού του υποκαταστήματος της Καβάλας και 
να εμφανίζεται ενώπιον πάσης αρμόδιας φορολογικής, 
ασφαλιστικής ή εργατικής αρχής για τα ανωτέρω θέ−
ματα.

− υποβολής και παραλαβής κάθε εγγράφου (π.χ. εντάλ−
ματα πληρωμής, αιτήσεις κ.τ.λ.) σχετιζομένου με εργα−
σιακά θέματα και είσπραξης κάθε είδους επιδοτήσεων 
από προγράμματα εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης προ−
σωπικού του υποκαταστήματος της Εταιρείας.

− διαπραγμάτευσης συμβολαίων με πελάτες για λο−
γαριασμό της Εταιρείας στο χώρο δραστηριότητας και 
ευθύνης του Ν. Καβάλας ως και στους όμορους νομούς 
μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού αυτής και των 
οδηγιών του Δ.Σ.

− αντιπροσώπευσης και εκπροσώπησης συγγενικών 
του Ομίλου G4S εταιρειών στο Ν. Καβάλας και τους 
όμορους νομούς που τυχόν έχουν αναλάβει μέρος των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας εκεί.

− εκπροσώπησης της Εταιρείας με τις Δημόσιες Αρ−
χές, Τράπεζες, Οργανισμούς, πρόσωπα φυσικά ή νομικά, 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και γενικώς να ενεργεί 
και πράττει παν αναγκαίο για την ανάπτυξη του υπο−
καταστήματος της Εταιρείας στο Ν. Καβάλας και στους 
όμορους νομούς, σύμφωνα με τις γενικές υποδείξεις και 
κατευθύνσεις που παρέχονται σ’ αυτόν μέσω του Δ.Σ. 
της Εταιρείας.

− κίνησης των λογαριασμών της Εταιρείας στην Κα−
βάλα, δυνάμενος να προβαίνει σε αναλήψεις εξ αυτών, 
στα πλαίσια εξυπηρέτησης του εταιρικού σκοπού, μέχρι 
3.000 ευρώ εκάστη φορά και έκδοσης και υπογραφής 
επιταγών μέχρι του ανωτέρω ποσού επ’ ονόματι και για 
λογαριασμό της Εταιρείας.

11) Ο Αναστάσιος Λάτσας του Ιωάννη, γεννηθείς στην 
Γερμανία το έτος 1971, κάτοικος Κερκύρας, οδός Λατσαί−
ων, Τ.Κ. 491 00, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΕ 777069/16−9−2007, με 
Α.Φ.Μ. 054595924, Δ.Ο.Υ. Β΄ Κερκύρας, για το υποκατά−
στημα της Εταιρείας στην Κέρκυρα, ο οποίος δύναται 
μόνος του:

− Να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε θέματα πρόσλη−
ψης, απόλυσης, αναγγελίας, εκπαίδευσης προσωπικού 
του υποκαταστήματος Κερκύρας και να εμφανίζεται 

ενώπιον πάσης αρμόδιας φορολογικής, ασφαλιστικής 
ή εργατικής αρχής για τα ανωτέρω θέματα.

− Να υποβάλλει και παραλαμβάνει κάθε έγγραφο (π.χ. 
εντάλματα πληρωμής, αιτήσεις κ.τ.λ.) σχετιζόμενο με ερ−
γασιακά θέματα και να εισπράττει κάθε είδους επιδοτή−
σεις από προγράμματα εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης 
προσωπικού του υποκαταστήματος της Εταιρείας.

− Να διαπραγματεύεται συμβόλαια με πελάτες για 
λογαριασμό της Εταιρείας στο χώρο δραστηριότητας 
και ευθύνης του (Ν. Κερκύρας) μέσα στα πλαίσια του 
εταιρικού σκοπού και των οδηγιών του Δ.Σ..

− Να αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί συγγενικές του 
ομίλου G4S εταιρείες στο Ν. Κερκύρας που τυχόν έχουν 
αναλάβει μέρος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 
εκεί.

− Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στη σχέση της με τις 
δημόσιες αρχές, Τράπεζες, Οργανισμούς, πρόσωπα φυ−
σικά ή νομικά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και γενικώς 
να ενεργεί και πράττει παν αναγκαίο για την ανάπτυξη 
του υποκαταστήματος της Εταιρείας στο Ν. Κερκύρας, 
σύμφωνα με τις γενικές υποδείξεις και κατευθύνσεις που 
παρέχονται σ’ αυτόν μέσω του Δ.Σ. της Εταιρείας.

− Να κινεί τους λογαριασμούς της Εταιρείας στην Κέρ−
κυρα, δυνάμενος να προβαίνει σε αναλήψεις εξ αυτών, 
στα πλαίσια εξυπηρέτησης του εταιρικού σκοπού, μέχρι 
3.000 ευρώ εκάστη φορά και να εκδίδει και υπογράφει 
επιταγές μέχρι του ανωτέρω ποσού επ’ ονόματι και για 
λογαριασμό της Εταιρείας.

12) Ο Γεώργιος Γαβαλάς του Βασιλείου, γεννηθείς το 
1970 στην περιοχή Τεμένους Ηρακλείου Κρήτης, κάτοι−
κος Ξυροποτάμου Ηρακλείου επί της οδού Μπεργαδή 
αριθ. 24, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΖ 958157/Υ.Α Ηρακλείου, 
ΑΦΜ 052742214, Δ.Ο.Υ. A΄ Ηρακλείου, ελληνικής ιθαγένει−
ας, για το Υποκατάστημα της Εταιρείας στο Ηράκλειο 
Κρήτης δύναται μόνος του:

− Να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε θέματα πρόσληψης, 
απόλυσης, αναγγελίας, εκπαίδευσης προσωπικού και 
να εμφανίζεται ενώπιον πάσης αρμόδιας φορολογικής, 
ασφαλιστικής ή εργατικής αρχής (π.χ. ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, 
Επιθεώρηση Εργασίας κ.λπ.) για τα ανωτέρω θέματα.

− Να υποβάλλει και παραλαμβάνει κάθε έγγραφο (π.χ. 
εντάλματα πληρωμής, αιτήσεις κ.τ.λ.) σχετιζόμενο με 
εργασιακά θέματα και να εισπράττει κάθε είδους επι−
δοτήσεις από προγράμματα εκπαίδευσης ή μετεκπαί−
δευσης προσωπικού της Εταιρείας.

− Να διαπραγματεύεται συμβόλαια με πελάτες για 
λογαριασμό της Εταιρείας μέσα στα πλαίσια του εται−
ρικού σκοπού αυτής, στην Νήσο Κρήτης.

− Να αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί συγγενικές του 
ομίλου G4S εταιρείες στην Κρήτη που τυχόν έχουν ανα−
λάβει μέρος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας εκεί.

− Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στη σχέση της με τις 
δημόσιες αρχές, Πιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες κ.λπ.), 
Οργανισμούς, πρόσωπα φυσικά ή νομικά, δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου και γενικώς να ενεργεί και πράττει παν 
αναγκαίο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης 
της Εταιρείας σύμφωνα με τις γενικές υποδείξεις και 
κατευθύνσεις της Εταιρείας που παρέχεται σε αυτόν 
μέσω του Δ.Σ. της Εταιρείας.

− Να κινεί τους λογαριασμούς της Εταιρείας, δυνάμε−
νος να προβαίνει σε αναλήψεις εξ αυτών, στα πλαίσια 
εξυπηρέτησης του εταιρικού σκοπού, μέχρι 3.000 ευρώ 
εκάστη φορά και να εκδίδει και υπογράφει επιταγές 
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ανά συναλλαγή μέχρι του ανωτέρω ποσού επ’ ονόματι 
και για λογαριασμό της Εταιρείας.

13) Ο Βουλγαρίδης Αθανάσιος του Γεωργίου, γεννη−
θείς το 1984 στην Θεσσαλονίκη, κάτοικος Κω επί της 
οδού Λαγκαδά αριθ. 20, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 390144/Τ.Α 
Πτολεμαΐδας, με ΑΦΜ 125522184, Δ.Ο.Υ Πτολεμαΐδας, 
Έλληνας Υπήκοος, για το Υποκατάστημα της Εταιρείας 
στην Κω, ο οποίος δύναται μόνος του:

− Να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε θέματα πρόσληψης, 
απόλυσης, αναγγελίας, εκπαίδευσης προσωπικού του 
Υποκαταστήματος Κω και να εμφανίζεται ενώπιον πά−
σης αρμόδιας φορολογικής, ασφαλιστικής ή εργατικής 
αρχής (π.χ. ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας κ.λπ.) 
για τα ανωτέρω θέματα.

− Να υποβάλλει και παραλαμβάνει κάθε έγγραφο (π.χ. 
εντάλματα πληρωμής, αιτήσεις κ.τ.λ.) σχετιζόμενο με ερ−
γασιακά θέματα και να εισπράττει κάθε είδους επιδοτή−
σεις από προγράμματα εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης 
προσωπικού του υποκαταστήματος της Εταιρείας.

− Να διαπραγματεύεται συμβόλαια με πελάτες για 
λογαριασμό της Εταιρείας μέσα στα πλαίσια του εται−
ρικού σκοπού αυτής, στην Νήσο Κω.

− Να αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί συγγενικές του 
ομίλου G4S εταιρείες στην Κω που τυχόν έχουν αναλά−
βει μέρος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας εκεί.

− Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στη σχέση της με τις 
δημόσιες αρχές, Πιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες κ.λπ.), 
Οργανισμούς, πρόσωπα φυσικά ή νομικά, δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου και γενικώς να ενεργεί και πράττει παν 
αναγκαίο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης 
της Εταιρείας σύμφωνα με τις γενικές υποδείξεις και 
κατευθύνσεις της Εταιρείας που παρέχεται σε αυτόν 
μέσω του Δ.Σ. της Εταιρείας.

− Να κινεί τους λογαριασμούς της Εταιρείας, δυνάμε−
νος να προβαίνει σε αναλήψεις εξ αυτών, στα πλαίσια 
εξυπηρέτησης του εταιρικού σκοπού, μέχρι 2.000 ευρώ 
εκάστη φορά και να εκδίδει και υπογράφει επιταγές 
ανά συναλλαγή μέχρι του ανωτέρω ποσού επ’ ονόματι 
και για λογαριασμό της Εταιρείας.

14) Ο Κρούπης Κωνσταντίνος του Σωτηρίου, γεννηθείς 
την 7−11−1977 στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, κάτοχος του 
υπ. αριθμ. ΑΖ 332554 Α.Δ.Τ του Α.Τ Αλεξάνδρειας, με 
ΑΦΜ 108594667, Δ.Ο.Υ Αλεξάνδρειας Ημαθίας, Έλληνας 
Υπήκοος για το Υποκατάστημα της Εταιρείας στη Ρόδο, 
ο οποίος δύναται μόνος του:

− Να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε θέματα πρόσληψης, 
απόλυσης, αναγγελίας, εκπαίδευσης προσωπικού του 
υποκαταστήματος Ρόδου και να εμφανίζεται ενώπιον 
πάσης αρμόδιας φορολογικής, ασφαλιστικής ή εργατι−
κής αρχής (π.χ. ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας 
κ.λπ.) για τα ανωτέρω θέματα.

− Να υποβάλλει και παραλαμβάνει κάθε έγγραφο (π.χ. 
εντάλματα πληρωμής, αιτήσεις κ.τ.λ.) σχετιζόμενο με 
εργασιακά θέματα και να εισπράττει κάθε είδους επι−
δοτήσεις από προγράμματα εκπαίδευσης ή μετεκπαί−
δευσης προσωπικού της Εταιρείας.

− Να διαπραγματεύεται συμβόλαια με πελάτες για 
λογαριασμό της Εταιρείας μέσα στα πλαίσια του εται−
ρικού σκοπού αυτής, στην Νήσο Ρόδο.

− Να αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί συγγενικές του 
ομίλου G4S εταιρείες στην Ρόδο που τυχόν έχουν ανα−
λάβει μέρος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας εκεί.

− Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στη σχέση της με τις 
δημόσιες αρχές, Πιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες κ.λπ.), 
Οργανισμούς, πρόσωπα φυσικά ή νομικά, δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου και γενικώς να ενεργεί και πράττει παν 
αναγκαίο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης 
της Εταιρείας σύμφωνα με τις γενικές υποδείξεις και 
κατευθύνσεις της Εταιρείας που παρέχεται σε αυτόν 
μέσω του Δ.Σ. της Εταιρείας.

− Να κινεί τους λογαριασμούς της Εταιρείας, δυνάμε−
νος να προβαίνει σε αναλήψεις εξ αυτών, στα πλαίσια 
εξυπηρέτησης του εταιρικού σκοπού, μέχρι 2.000 ευρώ 
εκάστη φορά και να εκδίδει και υπογράφει επιταγές 
ανά συναλλαγή μέχρι του ανωτέρω ποσού επ’ ονόματι 
και για λογαριασμό της Εταιρείας.

   Αγ. Παρασκευή, 4 Μαΐου 2011

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ
F

    (4)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Ετα−

ψιών στοιχείων της Ανώνυμης Εταψίαα με την επω−
νυμία «Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ − ΑΡ−
ΤΟΠΟΙΪΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΒΑΡΚΙΖΗΣ» και δ.τ. 
«ΑΡΤΟΓΙΟΙΪΑ − ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΡΚΙΖΗΣ».

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Την 30/3/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυ−
μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 31/12/2007 
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ − ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΒΑΡΚΙΖΗΣ» 
και δ.τ. «ΑΡΤΟΓΙΟΙΪΑ − ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΡΚΙΖΗΣ» και 
με αριθμό Μητρώου 28190/04/Β/93/237(1995), με το οποίο 
πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του 
Μετοχικού Κεφαλαίου 600.003,00 ευρώ που αποφασί−
σθηκε από την Γενική Συνέλευση στις 3/12/2007

  Παλλήνη, 30 Μαρτίου 2011

Η Προϊσταμένης Διεύθυνσης
Ξ. ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*11025470605110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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