
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Αποφάσεις

1 Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό 
ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυ-
μία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ».

2 Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό 
ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυ-
μία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ».

3 Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό 
ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυ-
μία «ΕΞΠΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣ-
ΦΑΛΙΣΕΩΝ».

4 Ανάκληση διορισμού ασφαλιστικού εκκαθαριστή 
και διορισμός νέου ασφαλιστικού εκκαθαριστή 
της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με 
την επωνυμία «ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ».

5 Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό 
ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επω-
νυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ».

Ανακοινώσεις

6 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «GLOBAL PAX ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣ-
ΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «GLOBAL 
PAX A.E.».

7 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «GLOBAL PAX ANΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣ-
ΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ» και δ.τ. «GLOBAL 
PAX A.E.».

8 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορι-
κό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας 

με την επωνυμία «SDC ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

9 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΠΙΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕ-
ΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
δ.τ. «ΠΙΝΤΑ Α.Ε».

10 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΕΛΕΚΤΡΟΙΜΠΕΞ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥ-
ΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Α.Ε.Β.Ε.» και δ.τ. «ΕΛΕΚΤΡΟΙΜΠΕΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».

  ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 208/2/29.11.2016   (1)
          Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό 

ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επω-

νυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ».

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) Το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της 

Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας 

της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής 
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων και ανάθεση 
αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β’ 3410), όπως ισχύει μετά την 
τροποποίηση της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτρο-
πής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επι-
τροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων και της 
Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλά-
δος» (ΦΕΚ Β’ 2312),

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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γ) το ν. 4364/5.2.2016 «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 
2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστη-
ριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα 
II), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγι-
ών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρ-
χής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφε-
ξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και 
Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωμα-
τική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που 
ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών 
δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας 
περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 
Α’ 13) και ιδίως τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 237 και της παραγράφου 3 του άρθρου 248 αυτού,

δ) την απόφαση ΕΠΑΘ 190/1/29.6.2016 με την οποία 
διαμορφώθηκε ο κατάλογος ασφαλιστικών εκκαθαρι-
στών που προβλέπεται στο άρθρο 237 του ν.4364/2016,

ε) την απόφαση 7/9/29.03.2011 της Επιτροπής Πι-
στωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της 
Ελλάδος (ΦΕΚ ΑΕ - ΕΠΕ 1706/4.4.2011) με την οποία ανα-
κλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής 
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» η οποία τέθηκε 
σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 3 παρ. 3,7 έως 9, 10, 12α 13γ, 17α έως 17γ 
ν.δ. 400/1970, και το σύνολο των περιουσιακών στοιχεί-
ων της χαρακτηρίσθηκε ως ασφαλιστική τοποθέτηση 
και δεσμεύθηκε,

στ) την απόφαση ΕΠΑΘ 190/38/29.6.2016 (ΦΕΚ 
ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2115 - 01.07.2016) με την οποία διορίσθηκε, 
ως εκκαθαριστής ασφαλιστικής εταιρείας στην υπό εκ-
καθάριση εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟ-
ΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», ο 
Βασίλειος Χλυμπάτσος, σύμβουλος επιχειρήσεων, 

ζ) την από 21.11.2016 (ΑΠ ΔΕΕΕ 3415) επιστολή του 
Βασιλείου Χλυμπάτσου προς την ΔΕΕΕ με την οποία ο 
τελευταίος παραιτήθηκε από την θέση του εκκαθαριστή 
της ανωτέρω εταιρείας,

η) το από 23.11.2016 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της 
Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει:

Να διορίσει την Δέσποινα Στειροπούλου του Νικο-
λάου, με ΑΔΤ Ξ 433257, ασφαλιστικό εκκαθαριστή της 
υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία 
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», από την 30.11.2016, με αμοιβή, που 
δεν αποτελεί μισθό, δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(€ 2.500), μικτών πλέον ΦΠΑ μηνιαίως.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τρά-
πεζας της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 208/3/29.11.2016  (2)
Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό 

ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επω-

νυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ».

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) Το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της 

Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας 

της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής 
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση 
αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β’ 3410), όπως ισχύει μετά την 
τροποποίηση της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτρο-
πής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επι-
τροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της 
Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλά-
δος» (ΦΕΚ Β’ 2312),

γ) το ν. 4364/5.2.2016 «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 
2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστη-
ριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα 
II), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγι-
ών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρ-
χής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφε-
ξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και 
Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωμα-
τική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που 
ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών 
δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας 
περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις»,(ΦΕΚ 
Α’ 13) και ιδίως τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 237 και της παραγράφου 3 του άρθρου 248 αυτού,

δ) την απόφαση ΕΠΑΘ 190/1/29.6.2016 με την οποία 
διαμορφώθηκε ο κατάλογος ασφαλιστικών εκκαθαρι-
στών που προβλέπεται στο άρθρο 237 του ν.4364/2016,

ε) την απόφαση 156/5/16.9.2009 της Επιτροπής Επο-
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πτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομι-
κών (ΦΕΚ ΑΕ - ΕΠΕ 11292/31.9.2009) με την οποία ανα-
κλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής 
εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» η οποία 
τέθηκε σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3,7 έως 9, 10, 12α 13γ, 17α 
έως 17γ  ν.δ.400/1970, και το σύνολο των περιουσιακών 
στοιχείων της χαρακτηρίσθηκε ως ασφαλιστική τοποθέ-
τηση και δεσμεύθηκε,

στ) την απόφαση ΕΠΑΘ 190/30/29.6.2016 (ΦΕΚ 
ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2116 - 01.07.2016) με την οποία διορίσθηκε, 
ως εκκαθαριστής ασφαλιστικής εταιρείας στην υπό εκ-
καθάριση εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», ο 
Βασίλειος Χλυμπάτσος, σύμβουλος επιχειρήσεων, 

ζ) την από 21.11.2016 (ΑΠ ΔΕΕΕ 3415) επιστολή του 
Βασιλείου Χλυμπάτσου προς την ΔΕΕΕ με την οποία ο 
τελευταίος παραιτήθηκε από την θέση του εκκαθαριστή 
της ανωτέρω εταιρείας,

η) το από 23.11.2016 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της 
Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει:

Να διορίσει τον Νικόλαο Γεωργουλέα, του Γεωργίου, 
με ΑΔΤ Ρ672693, ως ασφαλιστικό εκκαθαριστή της υπό 
ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕ-
ΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», από την 30.11.2016, με αμοιβή, που δεν 
αποτελεί μισθό, τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000) μικτών 
πλέον ΦΠΑ μηνιαίως.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τρά-
πεζας της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 208/4/29.11.2016 (3)
Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό 

ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επω-

νυμία «ΕΞΠΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ».

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) Το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της 

Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας 

της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής 
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση 
αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β’ 3410), όπως ισχύει μετά την 
τροποποίηση της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτρο-

πής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επι-
τροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της 
Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλά-
δος» (ΦΕΚ Β’ 2312),

γ) το ν. 4364/5.2.2016 «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 
2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστη-
ριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα 
II), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγι-
ών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρ-
χής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφε-
ξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και 
Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωμα-
τική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που 
ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών 
δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας 
περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 
Α’ 13) και ιδίως τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 237 και της παραγράφου 3 του άρθρου 248 αυτού,

δ) την απόφαση 190/1/29.6.2016 της ΕΠΑΘ με την 
οποία διαμορφώθηκε ο κατάλογος ασφαλιστικών εκ-
καθαριστών που προβλέπεται στο άρθρο 237 του 
ν.4364/2016,

ε) την Κ3-10296/20.11.1997 (ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 8145/ 
21.11.1997) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με 
την οποία ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας 
της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΠΡΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» και τέθηκε 
σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 3 παρ. 3,7 έως 9, 10, 12α 13γ,17α έως 17γ 
ν.δ. 400/1970 όπως ισχύει, και το σύνολο των περιουσι-
ακών στοιχείων της χαρακτηρίσθηκε ως ασφαλιστική 
τοποθέτηση και δεσμεύθηκε,

στ) την υπ’αριθ. 190/22/29.06.2016 απόφαση της Επι-
τροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τρά-
πεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2116 -01.07.2016) με 
την οποία διορίστηκε ασφαλιστικός εκκαθαριστής της 
υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία 
«ΕΞΠΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» 
ο Μαρκάτος Αριστείδης του Ιωάννη, δικηγόρος, 

ζ) το από 11.11.2016 ηλεκτρονικό έγγραφο (ΑΠ ΔΕΕΕ 
3349/14.11.2016) του Αριστείδη Μαρκάτου, με το οποίο 
ο ανωτέρω παραιτήθηκε από τη θέση του εκκαθαριστή 
της εν λόγω υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας,

η) το από 23.11.2016 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της 
Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει τα εξής:

1. Ασφαλιστικός εκκαθαριστής της υπό ασφαλιστική 
εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΠΡΕΣ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» διορίζεται, από 
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την 30.11.2016, ο Σφαρνάς Αλέξανδρος του Πέτρου με 
ΑΔΤ ΑΖ022513, με αμοιβή, που δεν αποτελεί μισθό χίλια 
πεντακόσια ευρώ (€ 1.500), μικτά πλέον ΦΠΑ μηνιαίως.

2. Ο Σφαρνάς Αλέξανδρος, υπό την ιδιότητα του ασφα-
λιστικού εκκαθαριστή της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση 
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΠΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», υποχρεούται να υποβάλλει 
στην Τράπεζα της Ελλάδος σχέδιο λήξης της ασφαλι-
στικής εκκαθάρισης της εταιρείας μέχρι την 28.2.2017.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τρά-
πεζας της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 208/5/29.11.2016 (4)

Ανάκληση διορισμού ασφαλιστικού εκκαθαρι-

στή και διορισμός νέου ασφαλιστικού εκκαθα-

ριστή της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεί-

ας με την επωνυμία «ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ».

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) Το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της 

Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας 

της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής 
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων και ανάθεση 
αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β’ 3410), όπως ισχύει μετά την 
τροποποίηση της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτρο-
πής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επι-
τροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων και της 
Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλά-
δος» (ΦΕΚ Β’ 2312),

γ) το ν. 4364/5.2.2016 «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 
2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστη-
ριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα 
II), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγι-
ών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρ-
χής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφε-
ξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και 
Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωμα-

τική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που 
ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών 
δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας 
περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 
Α’ 13) και ιδίως τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 237 και της παραγράφου 3 του άρθρου 248 αυτού,

δ) την απόφαση 190/1/29.6.2016 της ΕΠΑΘ με την 
οποία διαμορφώθηκε ο κατάλογος ασφαλιστικών εκ-
καθαριστών που προβλέπεται στο άρθρο 237 του 
ν.4364/2016,

ε) την Κ3-9118/25.7.2006 (ΦΕΚ Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 8164/ 
25.7.2006) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την 
οποία ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της 
ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΓΟΝΑΥ-
ΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», τέ-
θηκε αυτή σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3, 7 έως 9, 10, 12α 13γ, 
17α έως 17γ ν.δ.400/1970 όπως ισχύει, και το σύνολο 
των περιουσιακών στοιχείων της χαρακτηρίσθηκε ως 
ασφαλιστική τοποθέτηση και δεσμεύθηκε,

στ) την υπ’ αριθμ. 190/24/29.06.2016 Απόφαση της 
Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της 
Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2114 -01.07.2016), 
με την οποία διορίστηκε ασφαλιστικός εκκαθαριστής της 
υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙ-
ΣΕΩΝ» ο Μαρκάτος Αριστείδης του Ιωάννη, δικηγόρος,

ζ) το από 23.11.2016 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της 
Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει τα εξής:

1. Ανακαλείται, από την 29.11.2016, ο διορισμός του 
Μαρκάτου Αριστείδη του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΖ549872 ως 
ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό ασφαλιστική εκ-
καθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ».

2. Ασφαλιστικός εκκαθαριστής της υπό ασφαλιστική 
εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» διορίζεται, 
από την 29.11.2016, ο Νικόλαος Γεωργουλέας του Γε-
ωργίου, με ΑΔΤ Ρ672693, με αμοιβή, που δεν αποτελεί 
μισθό, δύο χιλιάδων ευρώ (€ 2.000) μικτών πλέον ΦΠΑ 
μηνιαίως.

3. Ο Νικόλαος Γεωργουλέας, υπό την ιδιότητα του 
ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό ασφαλιστική εκκα-
θάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», υποχρεούται 
να υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος σχέδιο λήξης 
της ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας μέχρι την 
28.2.2017.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τρά-
πεζας της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5Τεύχος ΠΡΑΔΙΤ 3770/02.12.2016

Αριθμ. απόφ. 208/29.11.2016 (5)
Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό 

ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επω-

νυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ».

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) Το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της 

Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας 

της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής 
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση 
αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β’ 3410), όπως ισχύει μετά την 
τροποποίηση της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτρο-
πής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επι-
τροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της 
Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλά-
δος» (ΦΕΚ Β’ 2312),

γ) το ν. 4364/5.2.2016 «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 
2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστη-
ριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα 
II), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγι-
ών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρ-
χής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφε-
ξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και 
Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωμα-
τική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που 
ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών 
δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας 
περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 
Α’ 13) και ιδίως τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 237 και της παραγράφου 3 του άρθρου 248 αυτού,

δ) την απόφαση ΕΠΑΘ 190/1/29.6.2016 με την οποία 
διαμορφώθηκε ο κατάλογος ασφαλιστικών εκκαθαρι-
στών που προβλέπεται στο άρθρο 237 του ν.4364/2016,

ε) την Κ3-3918/16.4.2003 (ΦΕΚ Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 3089/ 
18.4.2003) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την 
οποία ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της 
ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗ-
ΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΖΗΜΙΩΝ» και την Απόφαση Κ3-3970/16.4.2003 (ΦΕΚ 
Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 3089/18.4.2003) του Υφυπουργού Ανάπτυ-
ξης με την οποία τέθηκε σε ασφαλιστική εκκαθάριση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3, 7 έως 
9, 10, 12α 13γ, 17α έως 17γ  ν.δ. 400/1970, και το σύνολο 
των περιουσιακών στοιχείων της χαρακτηρίσθηκε ως 
ασφαλιστική τοποθέτηση και δεσμεύθηκε,

στ) την απόφαση ΕΠΑΘ 190/23/29.06.2016 (ΦΕΚ 
ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2114 - 01.07.2016) με την οποία διορίσθηκε, 
ως εκκαθαριστής ασφαλιστικής εταιρείας στην υπό εκ-
καθάριση εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗ-
ΜΙΩΝ», ο Μαρκάτος Αριστείδης του Ιωάννη, δικηγόρος,

ζ) το από 11.11.2016 ηλεκτρονικό έγγραφο (ΑΠ ΔΕΕΕ 
3349/14.11.2016) του Αριστείδη Μαρκάτου, με το οποίο 
ο τελευταίος παραιτήθηκε από τη θέση του εκκαθαριστή 
της εν λόγω υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας,

η) το από 23.11.2016 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της 
Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει τα εξής:

1. Ασφαλιστικός εκκαθαριστής της υπό ασφαλιστική 
εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙ-
ΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΖΗΜΙΩΝ» διορίζεται, από την 30.11.2016, ο Γερμανός 
Ιωάννης του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΙ518758, δικηγόρος, 
με αμοιβή, που δεν αποτελεί μισθό, χιλίων πεντακοσίων 
ευρώ (€ 1.500), μικτών πλέον ΦΠΑ μηνιαίως.

2. Ο Γερμανός Ιωάννης, υπό την ιδιότητα του ασφα-
λιστικού εκκαθαριστή της υπό ασφαλιστική εκκαθάρι-
ση εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑ-
ΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ» 
υποχρεούται να υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος 
σχέδιο λήξης της ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εται-
ρείας μέχρι την 28.2.2017.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τρά-
πεζας της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(6)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 

την επωνυμία «GLOBAL PAX ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣ-

ΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «GLOBAL 

PAX A.E.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 10.11.2016 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (ΓΕΜΗ0 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 515469 
το από 18.11.2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «GLOBAL PAX 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
δ.τ. «GLOBAL PAX A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ 006743801000, 
σύμφωνα με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή της 
αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 
εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€) που απο-
φασίστηκε με την από 17/07/2013 έκτακτη Γενική Συνέ-
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λεσευση των μετόχων.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρει-

ας Αττικής/ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (ΑΠ 454/16-
14/10/2016).

Αθήνα, 218 Νοεμβρίου 2016

Με εντολή Προέδρου 
Ο Ειδικός Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

(7)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 

την επωνυμία «GLOBAL PAX ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣ-

ΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «GLOBAL 

PAX A.E.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 07/04/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι-
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 
320330, το από 30/06/2013 πρακτικό της τακτικής Γενι-
κής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «GLOBAL PAX ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «GLOBAL PAX A.E.» και 
αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006743801000, από το οποίο προκύπτει 
ότι, εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η 
έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσάρτημα 
της χρήσης από 01/01/2012 έως 31/12/2012.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π: 4993/14 - 03/04/2014).

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2016

Με εντολή Προέδρου 
Ο Ειδικός Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

(8)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορι-

κό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας 

με την επωνυμία «SDC ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 30/01/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι-
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 
313456, το από 30/06/2013 πρακτικό της τακτικής Γενι-
κής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «SDC ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΜΗΧΑ-
ΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ 000660701000, 

που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ/ΑΤΤΙΚΗΣ, από το 
οποίο προκύπτει ότι, εγκρίθηκαν: 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου και το προσάρτημα, χρήσης από 
01/01/2012 έως 31/12/2012.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, 
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 2043/14 -29/01/2014).

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2016

Με εντολή Προέδρου 
Ο Ειδικός Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

(9)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 

την επωνυμία «ΠΙΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕ-

ΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 

δ.τ. «ΠΙΝΤΑ Α.Ε».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 03/11/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι-
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 
315583, το από 30/06/2013 πρακτικό της τακτικής Γενι-
κής Συνέλευσης των μετόχων, της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «ΠΙΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διακριτικό τίτλο 
«ΠΙΝΤΑ Α.Ε» και αριθμό ΓΕΜΗ 002886301000, σύμφωνα 
με το οποίο: 

- Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις & 
η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για τη 
χρήση 01-01-2012 έως 31-12-2012.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας 
Αττικής/Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 18997).

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2016

Με εντολή Προέδρου 
Ο Ειδικός Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

(10)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με 

την επωνυμία «ΕΛΕΚΤΡΟΙΜΠΕΞ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥ-

ΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗ-

ΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Α.Ε.Β.Ε.» και δ.τ. «ΕΛΕΚΤΡΟΙΜΠΕΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 06/10/2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι-
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κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 
512,818, το από 30/05/2014 πρακτικό της τακτικής Γενι-
κής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με 
επωνυμία «ΕΛΕΚΤΡΟΙΜΠΕΞ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟ-
ΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 
000317801000, που εδρεύει στο Δήμο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ-
ΣΕΩΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), σύμφωνα με το οποίο:

- Εγκρίθηκαν οι ετήσιας οικονομικές καταστάσεις, για 
την εταιρική χρήση της 01/01/2013 - 31/12/2013.

- Εκλέχθηκαν για την επόμενη εταιρική χρήση της 
01/01/2014 - 31/12/2014 ελεγκτές οι εξής:

- Τακτικός: ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΩΝΣΤ. του ΧΡΗ.
- Τακτικός: ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑ. του ΖΗΝ.
- Αναπληρωματικός: ΓΙΑΝΝΟ ΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗ-

ΜΗΤΡΙΟΥ.
- Αναπληρωματικός: ΓΟΥΠΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, 

Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 17332/14 -01/10/2014).

 Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2016

Με εντολή Προέδρου 
Ο Ειδικός Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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*11037700212160008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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