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Σε ένα ακόμη τουριστικό θέρετρο στην Καλαμάτα 
θα γίνει το 37ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ. 

Ένα Συνέδριο από το οποίο οι εργαζόμενοι δεν 
έχουν να περιμένουν τίποτε θετικό, δεν έχουν 
να ελπίζουν για τη ζωή τους και τα δικαιώματά 
τους.
Η πείρα της Εργατικής Τάξης τα τρία προηγού-
μενα χρόνια δείχνει ότι η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ 
ήταν και είναι μακριά από τις ανάγκες, τους 
προβληματισμούς, τους αγώνες της.
Οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα κάθε τίμιος συνδι-
καλιστής είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσει ότι 
δεν πρόκειται για συνδικάτο που οργανώνει, που 
παλεύει, που μπαίνει μπροστά στην επίθεση του 
κεφαλαίου και των κυβερνήσεων του, της Ε.Ε.

Στήριξε και στηρίζει τους ιμπεριαλιστικούς σχεδι-
ασμούς και ανταγωνισμούς, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ. Ούτε 
μια κουβέντα δεν είπαν για τους ιμπεριαλιστικούς 
πολέμους, κρατώντας ίσες αποστάσεις από το θύτη 
και το θύμα. 

Στήριξε και στηρίζει την ανάπτυξη με τους άθλι-
ους μισθούς, μεροκάματα και τις άθλιες εργασιακές 
σχέσεις. Συνυπέγραψαν τον άθλιο μισθό των 586 
ευρώ του νόμου Βρούτση-Αχτσιόγλου.

Μπήκε εμπόδιο στην προσπάθεια 530 Εργατικών 
Κέντρων, Ομοσπονδιών και συνδικάτων που κατέ-
θεσαν σχέδιο νόμου στη Βουλή για τις ΣΣΕ και την 
επαναφορά τους.

Στήριξε και στηρίζει το χτύπημα της απεργίας. 
Στηρίζει την προσπάθεια χτυπήματος της κοινωνι-
κής ασφάλισης και την παράδοση της ολοκληρω-
τικά στο μεγάλο ασφαλιστικό κεφάλαιο μέσω του 
Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου Ασφάλισης που 
συμφώνησαν με το ΣΕΒ και την κυβέρνηση.

Στήριξε και στηρίζει τη λογική εργοδότες και ερ-
γαζόμενοι μαζί για την καπιταλιστική ανάπτυξη, γρά-
φοντας στα παλιά της τα παπούτσια τα δικαιώματα 
και τις ανάγκες των εργαζομένων.
Στήριξαν και στηρίζουν τη λογική ότι οι απεργί-
ες έφαγαν τα ψωμιά τους και τώρα οι εργαζόμενοι 

χρειάζονται διάλογο και συνεννόηση με την εργοδο-
σία, χρειάζονται «έξυπνους» συνδικαλιστές.

Από τη μία πλευρά ο κυβερνητικός και εργοδο-
τικός συνδικαλισμός θέλει να προχωρήσει σε ένα 
συνέδριο με ακόμη πιο μεγάλης έκτασης νοθειών 
και πλαστογραφιών, διπλοψηφιών από το προηγού-
μενο. Ξεθάβουν «σωματεία» ανύπαρκτα, στήνουν 
μέσα στα διάφορα γραφεία νέα για να συμπληρώ-
σουν το μέτρο, για την εκλογή αντιπροσώπων. 
Σημειώνουμε ότι σε αυτήν την εξέλιξη συμμετοχή 
έχουν και δικηγόροι αντιπρόσωποι που υποτίθεται 
ότι ο ρόλος τους, με τον τελευταίο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, 
που αντικατέστησε τους δικαστές, είναι να διασφα-
λίσουν τη νομιμότητα των εκλογικών διαδικασιών. 
Έχουν μεγάλες ευθύνες. 

Οι δικηγόροι των εταιρειών και μεγαλοεργοδοτικά 
γραφεία ανέλαβαν δουλειά με το αζημίωτο, δηλαδή 
τη νομιμοποίηση της απροσχημάτιστης εργοδοτικής 
παρουσίας στα Συνδικάτα, τη νομιμοποίηση της νο-
θείας και της κατασκευής εργοδοτικών Σωματείων 
και συσχετισμών δύναμης.

Η δεύτερη πλευρά έχει να κάνει με μηχανισμό πα-
ραγωγής αντιπροσώπων σε αγαστή συνεργασία με 
την εργοδοσία, για να εκβιάζονται χιλιάδες εργαζό-
μενοι να ψηφίζουν στα σωματεία που στήνονται από 
διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων, που όμως 
δεν τους θέλουν να συμμετέχουν στις συλλογικές 
διαδικασίες των σωματείων. Σωματεία που είναι 
ανύπαρκτα γιατί ποτέ δεν συνεδριάζουν, ποτέ δεν 
πραγματοποιούν γενικές συνελεύσεις, δεν γνωρίζει 
κανείς που είναι τα γραφεία τους, ή ως τέτοια είναι 
τα γραφεία προσωπικού των εταιρειών, που κανείς 
δεν γνωρίζει τον πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ του σω-
ματείου.

Τρανταχτό παράδειγμα είναι τα σωματεία των σούπερ 
μάρκετ όπου η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, Ομάδα Βασιλό-
πουλου αθροίζει δεκάδες αντιπροσώπους σε απευ-
θείας συνεργασία με τους ιδιοκτήτες τους και έτσι 
ελέγχουν την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων και 

Συνδικάτα εργατών όχι των εργοδοτών

“Αυτή η κατάσταση 

δεν πάει άλλο.„



αυτό μεταφράζεται και σε παραγωγή αντιπροσώπων 
στο συνέδριο της ΓΣΕΕ. Έτσι αναπαράγουν δεκάδες 
αντιπροσώπους για να ελέγχουν τον μηχανισμό της 
ΓΣΕΕ και να κάνουν όλοι μαζί κεφάλαιο, κυβέρνηση 
και οι άνθρωποί τους στο συνδικαλιστικό κίνημα, τη 
βρόμικη δουλειά σε βάρος των εργαζομένων. 

Ακόμα στους ναυτιλιακούς υπάλληλους όπου και εκεί 
οι κάλπες στήνονται στα γραφεία των διευθυντών 
των εφοπλιστικών εταιρειών και με τρομοκρατία κα-
ταγράφονται στις καταστάσεις ψηφισάντων δεκάδες 
εργαζόμενοι.

Γι’ αυτό και η ηγεσία της ΓΣΕΕ (ΠΑΣΚΕ-ΔΑ-
ΚΕ-Ομάδα Βασιλόπουλου, ΣΥΡΙΖΑ) επιτίθεται στο 
ΠΑΜΕ προσπαθώντας να βάλει εμπόδια στη δράση 
των Εργατικών Κέντρων, των Ομοσπονδιών και Συν-
δικάτων που συσπειρώνονται σε αυτό. 

Γι’ αυτό και η εργοδοσία την ενισχύει με διάφο-
ρους τρόπους. Γι’ αυτό και αλλοιώνουν τους συ-
σχετισμούς με πλαστογραφίες, νοθείες ακόμα και με 
αστυνομική παρουσία, ασφαλίτες και ΜΑΤ έξω και 
μέσα στα συνέδρια των Εργατικών Κέντρων. 

Πρόκειται για ηγεσίες που δεν έχουν καμία σχέ-
ση με τα συνδικάτα, είναι οι ίδιοι εργοδότες. Δεν 
έχουν καμία σχέση με συλλογικές διαδικασίες των 
εργαζομένων που τις ξορκίζουν με κάθε τρόπο. 
Όπως παλιά σε άλλες εποχές του ΜακρηΘεοδωρι-
σμού αλλά και των κατοπινών των Καρακίτσιδων 
που η νοθεία, η συναλλαγή και το «μαγείρεμα» των 
συσχετισμών χέρι-χέρι με την απαγόρευση και την 
τρομοκρατία σε κάθε Συνέδριο, σε κάθε οργάνω-
ση ήταν προκλητική και θρασύτατη. Αυτές τις επο-
χές νοσταλγούν και θέλουν να μας γυρίσουν ξανά 
αυτές οι δυνάμεις.

Αναφέρουμε ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα της σημερινής προσπάθειας των παρατάξε-

ων ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ με όποια μορφή-ΣΥΡΙΖΑ, ΜΕΤΑ να 
ελέγξουν και να πλειοψηφίσουν στο μηχανισμό:

Παρουσιάζουν μια εικονική πραγματικότητα: 
Παρουσιάζουν τεράστια αύξηση του βαθμού οργά-
νωσης των εργαζομένων και μαζικοποίηση Σωματεί-
ων σε περιοχές ιδιαίτερα χτυπημένες από την κρίση, 
όπως σε Βέροια, Κοζάνη, Βόλο, Διδυμότειχο, Ναύ-
πλιο, Έδεσσα, Έβρο, Κατερίνη, Εύβοια και κλάδους 
όπως Εμπόριο, Ναυτιλιακά, Τράπεζες, Μεταφορές... 
Τους αντιπροσώπους αυτούς μοιράζονται οι συνδικα-
λιστικές δυνάμεις των ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ (ΠΑΣΚΕ, 
ΔΑΚΕ, ομάδα Βασιλόπουλου), που αποτελούν και την 
ηγεσία της ΓΣΕΕ.
Στα σωματεία των σούπερ μάρκετ. Σε δύο μόνο 
από αυτά, στο σωματείο εργαζομένων στον «Σκλαβε-
νίτη» και στο «κλαδικό» των εργαζομένων στα σού-
περ μάρκετ έχουμε αύξηση σε 4.537 ψηφίσαντες από 
2.840 και 6.236 από 5.151, αντίστοιχα! Το σωματείο 
των ναυτιλιακών υπαλλήλων πήγε στους 1.553 
από 1.308 ψηφίσαντες! Στο σωματείο εργαζομένων 
στα ξενοδοχεία του Ανδρεάδη - επίτιμου προέ-
δρου του ΣΕΤΕ - στη Χαλκιδική, που ιδρύθηκε σε 
μια νύχτα με παρέμβαση της εργοδοσίας, ψήφισαν 
1.850! Και ο κατάλογος δεν έχει τέλος…

Το εργοδοτικό ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλο-
γές του Σωματείου των super-market κοσμούσε 
πλειάδα στελεχών της εργοδοσίας.  Β.Κ., εξου-
σιοδοτημένος από το ΔΣ της επιχείρησης «ΑΒ Βασι-
λόπουλος» στην αγοραπωλησία αυτοκινήτων, Γ.Κ., 
υπεύθυνη συντονισμού τμήματος Ασφάλειας στην 
«ΑΒ Βασιλόπουλος», Π.Δ., εξουσιοδοτημένος από 
το ΔΣ της επιχείρησης «ΑΒ Βασιλόπουλος» για 
την αλληλογραφία και τα συστημένα (ΦΕΚ), Σ.Σ., 
υπεύθυνος εξωτερικού ελέγχου «ΑΒ Βασιλόπου-

Δυνάμεις καταστολής στο Συνέδριο του 
Εργατικού Κέντρου Kατερίνης.
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λος», Δ.Γ., περιφερειακός διευθυντής «ΑΒ Βασιλό-
πουλος», Κ.Μ., περιφερειακός διευθυντής «ΑΒ Βασι-
λόπουλος», Σ.Ξ., περιφερειακός διευθυντής «ΑΒ Βα-
σιλόπουλος», Α.Λ., περιφερειακός διευθυντής «ΑΒ 
Βασιλόπουλος», Α.Π., περιφερειακός διευθυντής 
«ΑΒ Βασιλόπουλος», Ν.Κ., διευθυντής καταστήματος 
«ΑΒ Βασιλόπουλος», Ι.Λ., διευθυντής καταστήματος 
«ΑΒ Βασιλόπουλος», Α.Μ., διευθύντρια καταστή-
ματος «ΑΒ Βασιλόπουλος», Θ.Κ., διευθυντής κατα-
στήματος «ΑΒ Βασιλόπουλος», Γ.Δ., διευθυντής κα-
ταστήματος «ΑΒ Βασιλόπουλος», Κ.Φ., διευθυντής 
καταστήματος «ΑΒ Βασιλόπουλος», Γ.Π., διευθυντής 
καταστήματος «ΑΒ Βασιλόπουλος», Α.Σ., product 
manager «Σκλαβενίτης». Μεσοβδόμαδα ψήφισε και 
ο Γ.Γ., διευθυντής προσωπικού στον «Σκλαβενίτη», ο 
οποίος ήταν και νέα εγγραφή! 

Χ. Γ.

Σε πολλά από αυτά τα σωματεία οι διοικήσεις τους 
είναι τα ίδια τα στελέχη της εργοδοσίας. Σε άλλα 
οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι είναι οι ίδιοι ερ-
γοδότες, όπως η πιο γραφική πλέον φιγούρα του 
γνωστού Καραγεωργόπουλου, που τον έχουν και 
τον καμαρώνουν ως υπεύθυνο του γραφείου Τύ-
που της ΓΣΕΕ. Όπως ανώτατων στελεχών τραπε-
ζών, εργοδοτικών οργανώσεων, προέδρων και 
διευθύνοντων συμβούλων Α.Ε.
Με βάση τα στοιχεία των τριών προηγούμενων συ-
νεδρίων της ΓΣΕΕ, κατά τη διάρκεια της κρίσης, ανά-

μεσα σε πολλά άλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα, 
έχουμε τις περιπτώσεις Εργατικών Κέντρων που 
από το πουθενά παρουσιάζουν αύξηση ψηφισά-
ντων έως και διπλασιασμό!
 Όπως τα Εργατικά Κέντρα:

Αλμυρού με 1.523 ψηφίσαντες και αύξηση 725 ψη-
φισάντων!

Φαρσάλων με 1.541 ψηφίσαντες και αύξηση 527 
ψηφισάντων!

Λακωνίας με 1.320 ψηφίσαντες και αύξηση 411 ψη-
φισάντων!

Ελασσόνας με 873 ψηφίσαντες και αύξηση 119 ψη-
φισάντων!

Φλώρινας με 2.092 ψηφίσαντες και αύξηση 236 ψη-
φισάντων!

Κατερίνης με 2.206 ψηφίσαντες και αύξηση 187 ψη-
φισάντων!

Καλαμάτας με 2.830 ψηφίσαντες και αύξηση 252 
ψηφισάντων και πάει λέγοντας... 

Από Εργατικά Κέντρα χωρίς καμία δράση, ούτε καν 
λειτουργία ΔΣ, έχουν έρθει αποτελέσματα σαν αυτά: 
Εργατικό Κέντρο Αλεξάνδρειας, πριν την κρίση 840 
ψηφίσαντες, τώρα 1.547!

Διδυμότειχο 627 ψηφίσαντες πριν, τώρα 1.644!

Κιλκίς 527 ψηφίσαντες πριν και τώρα 1.802!

Το τραγικό, μαζί και το γελοίο είναι ότι σε αυτές τις 
περιπτώσεις το ποσοστό συμμετοχής όχι μόνο εκτι-
νάσσεται από το 17% - 20%, που είναι ο μέσος όρος, 
σε ποσοστά 90% και 100%, αλλά και σε πολλές πε-
ριπτώσεις οι εμφανιζόμενοι ψηφίσαντες ξεπερ-
νούν τους εργαζόμενους της περιοχής με βάση τα 

στοιχεία της «ΕΡΓΑΝΗΣ» (πληροφοριακό 
σύστημα του υπουργείου Εργασίας)!
Επίσης το Σωματείο Ξύλου και Οικοδόμων 
στο χωριό της Φαρκαδόνας, που εμφανίζει 
να έχουν ψηφίσει 787 μέσα σε λίγες ώρες σε 
καφενείο του Μεγαλοχωρίου και έχει βγάλει 
39 αντιπροσώπους για το Εργατικό Κέντρο 
Τρικάλων!

Τα ίδια και σε Ομοσπονδίες, όπως στην 
Ομοσπονδία Χειριστών, των Σεκιούριτι, των 
Ασφαλιστικών Υπαλλήλων, του Υπαλληλικού 
Προσωπικού Αυτοκινήτων Ελλάδας κ.λπ., 
όπου εμφανίζεται να αυξάνεται η συμμετο-
χή, να ψηφίζουν διπλάσιοι από προηγούμενα 
συνέδρια.«Κινητοποίηση»!!! του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

“Σε πολλά από αυτά τα 
σωματεία οι διοικήσεις 

τους είναι τα ίδια τα 
στελέχη της εργοδοσίας„



     

Τα προηγούμενα χρόνια με τα φαινόμενα οικονο-
μικών σκανδάλων που βγήκαν στη δημοσιότη-
τα σε Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες (Λαμία, 
Κοζάνη, Χανιά κ.λπ.), αποκαλύφθηκε ολόκληρος 
μηχανισμός με τα τοπικά ΙΝΕ της ΓΣΕΕ και τη 
διαχείριση προγραμμάτων. Αποκαλύφθηκε η συ-
στηματική προσπάθεια, τα Εργατικά Κέντρα να με-
τατραπούν σε επιχειρήσεις διαχείρισης προγραμ-
μάτων κατάρτισης και ανεργίας. Μέσα από χρημα-
τοδοτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ «επιδοτούν» εργαζόμε-
νους και τους προωθούν στην αγορά εργασίας, ως 
φθηνό «ευέλικτο» εργατικό δυναμικό. Οι συμμετέ-
χοντες σε αυτά βρίσκονταν να είναι «ψηφίσαντες» 
σε διάφορα σωματεία. Αν  δεν υπήρχαν, έστηναν 
ένα σωματείο, κυρίως Ιδιωτικών Υπαλλήλων, σε 
ένα βράδυ.

Υπήρξαν ακραία εκφυλιστικά φαινόμενα όπως 
αυτό του Εργατικού Κέντρου Φθιώτιδας, όπου 
ελέγχονται για ποσά άνω του 1 εκατ. ευρώ που 
προέρχονται από προγράμματα, διέλυσαν το Εργα-
τικό Κέντρο, για  να αλλάξουν ΑΦΜ, όπως ακριβώς 
οι ποδοσφαιρικές ΠΑΕ!   

Οι εργαζόμενοι τους γυρνούν την πλάτη!

Τέτοιο Συνέδριο θέλουν να κάνουν 
στο θέρετρο της Καλαμάτας. 

Οι αντιπρόσωποι που έχουν εκλεγεί από τα Εργατι-
κά Κέντρα, τις Ομοσπονδίες, τα συνδικάτα του τα-
ξικού κινήματος που δίνουν αγώνα και κάθε μέρα 
τη μάχη της οργάνωσης της εργατικής τάξης, της 
πάλης ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική δεν θα καθί-
σουν με τα χέρια σταυρωμένα. 

Αυτό το συνέδριο δεν έχει καμιά σχέση 
με συνέδριο εργατικής οργάνωσης.  

Θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας να φτά-
σει σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο η ανά-
γκη η εργατική τάξη να απαλλαγεί από τα βαρίδια 
αυτά στο συνδικαλιστικό κίνημα. 

Να στηρίξει, να πλαισιώσει, να πάρει μέρος στις 
συλλογικές διαδικασίες των συνδικάτων. Να μην 
εμπιστευτεί όλους αυτούς που είναι η φωνή και το 
μακρύ χέρι της εργοδοσίας και των κυβερνήσεων 
της. 

Να ξεφύγει από τον κλοιό των εργατοπατέρων. 
Να πορευτεί μαζί με τα συνδικάτα και τους συνδι-
καλιστές που θέλουν το συνδικαλιστικό κίνημα να 
ανασυνταχθεί, να αλλάξει ρότα, μακριά από την ερ-
γοδοσία, τις κυβερνήσεις της.

Η Α.Ε. του συνδικαλιστή 
της ΓΣΕΕ 
Καραγεωργόπουλου, 
στην οποία είναι πρόεδρος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Καταστατικά
Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μη−

τρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας µε την 
επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΑΝΩ−
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2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

(1)
 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας µε την επωνυμία 
«ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Την 10/03/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο, η µε αριθμό 6.662/7−3−2014 πράξη, σύστασης της Ανώ−
νυμης Εταιρείας µε την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑ 
ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της Συμβολαιογράφου 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ.

Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 
129410016000 και Κωδικό Αριθμό καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. 
129410016000.

Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής:
1) Αριθμός Συμβολαίου: 6.662./7−3−2014
2) Συμβολαιογράφος: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ.
3) Επωνυμία: «ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥ−

ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
4) Έδρα: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ 0, ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, 

ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
5) Σκοπός: α) Η απόκτηση, διαχείριση και διάθεση με−

τοχών και εν γένει μετοχικών δικαιωμάτων ή εταιρικών 
μεριδίων εταιριών εκμετάλλευσης καζίνο και τυχερών 
παιχνιδιών, ξενοδοχειακών, τουριστικών και επισιτιστικών 
επιχειρήσεων, για ίδιο λογαριασμό.

β) Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης επιχειρήσεων εκμε−
τάλλευσης καζίνο ή τυχερών παιχνιδιών, ξενοδοχειακών, 
τουριστικών και επισιτιστικών επιχειρήσεων.

γ) Η παροχή υπηρεσιών προς υποστήριξη λειτουργικών 
αναγκών τρίτων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καζίνο και 
τυχερών παιχνιδιών, ξενοδοχειακών, τουριστικών και επι−
σιτιστικών επιχειρήσεων.

δ) Η διαχείριση, εκμετάλλευση και παντοειδής αξιοποίηση 
(δια της σύναψης συμβάσεων εκμίσθωσης, υπεκμίσθωσης 
κ.λπ) των κινητών ή ακινήτων πραγμάτων ιδιοκτησίας της 
εταιρείας ή των οποίων η εταιρεία έχει το δικαίωμα χρή−
σης και εκμετάλλευσης δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής 
μίσθωσης (leasing), πώλησης και επαναμίσθωσης (sale and 
lease back) η οποιασδήποτε άλλης σύμβασης συναφούς 
περιεχομένου. 

ε) Η σύναψη συμβάσεων αγοράς, πώλησης, χρηματοδοτι−
κής μίσθωσης, πώλησης και επαναμίσθωσης ή οποιασδήπο−
τε άλλης σύμβασης στα πλαίσια της αξιοποίησης και ανά−
πτυξης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρείας. 

στ) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών και η διενέργεια 
κάθε είδους πράξεων για την εν γένει ανάπτυξη της κινητής 
και ακίνητης περιουσίας της εταιρείας.

ζ) Η παροχή κάθε είδους συμβουλών και υπηρεσιών και 
η άσκηση οιωνδήποτε δραστηριοτήτων συναφών προς τα 
ανωτέρω.

6) Διάρκεια: 50
7) Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαίου: 

60,000
8) Μετοχές: 6000, Ονομαστικές, Κοινές, , 10
9) Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: 31/12
10) Αριθμός µελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: 5 μέχρι την πρώ−

τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας 
που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2015.

11) Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: 1) Δημήτριο Καραγεωργό−
πουλο του Θεοδώρου και της Θεοδώρας, Α.Φ.Μ. 076855424, 
Δ.Ο.Υ. Α΄ ΠΑΤΡΩΝ, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στη 
Πάτρα το 1974 και κατοικεί στα Αραχωβίτικα Ρίου Πατρών, 
οδός Αρχαίας Βολίνης, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής 
Ταυτότητας υπ’ αριθμόν ΑΑ 322592 που εκδόθηκε την 13−

9−2005 από την Υ.Α. Πατρών, Ελληνικής υπηκοότητας και 
ιθαγένειας, ως πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο,

2) Γεωργία Τερζάκη του Ηλία και της Θεοδώρας, Α.Φ.Μ. 
078451425, Δ.Ο.Υ. Γ΄ ΠΑΤΡΩΝ (Γ΄−Β΄ ΠΑΤΡΩΝ−ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ), 
ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στη Πάτρα το 1971 και 
κατοικεί στη Πάτρα, οδός Νικολάου Βέτσου αρ. 31, κάτο−
χο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’ αριθμόν ΑΑ 
323020 που εκδόθηκε την 22−9−2005 από την Υ.Α. Πατρών, 
Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως αντιπρόεδρος,

3) Μιχαήλ Τσακίρη του Χαράλαμπου και της Κωνστα−
ντίνας, Α.Φ.Μ. 077353679, Δ.Ο.Υ. Α΄ ΠΑΤΡΩΝ, Δ.Ο.Υ. Α΄ ΠΑ−
ΤΡΩΝ, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στη Πάτρα το 
1975 και κατοικεί στη Πάτρα, οδός Καρυών αρ. 12, κάτοχο 
του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’ αριθμόν Π.454203 
που εκδόθηκε την 11−3−1991 από το Τ.Α. Πατρών Ελληνικής 
υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως μέλος,

4) Ελευθερία Γιάννου του Χαράλαμπου και της Ελένης, 
Α.Φ.Μ. 075316283, Δ.Ο.Υ. Α΄ ΠΑΤΡΩΝ, ιδιωτική υπάλληλο, που 
γεννήθηκε στη Πάτρα το 1977 και κατοικεί στο Προάστειο 
Πατρών, οδός Κορυδαλλέως αρ. 34, κάτοχο του Δελτί−
ου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ’ αριθμόν ΑΕ 224292 που 
εκδόθηκε την 17−1−2007 από την Υ.Α. Πατρών, Ελληνικής 
υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως μέλος και 

5) Κωνσταντίνος Γεωργιτσόπουλος του Δημητρίου και 
της Νικολίτσας, Α.Φ.Μ. 079449937, Δ.Ο.Υ. Γ΄ ΠΑΤΡΩΝ (Γ΄−Β΄ 
ΠΑΤΡΩΝ−ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ), ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε 
στη Πάτρα το 1978 και κατοικεί στο Μιντιλόγλι Πατρών, 
οδός Στριφτόμπολα αρ. 5, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομι−
κής Ταυτότητας υπ’ αριθμόν Σ. 369620 που εκδόθηκε την 
6−12−1996 από την Υ.Α. Πατρών, Ελληνικής υπηκοότητας και 
ιθαγένειας, ως μέλος

12) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Δεν ορίζονται.

Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών

Η Συμβολαιογράφος
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

F

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
(2)

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΟΚΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩ−
ΓΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Την 04.03.2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελη−
τηρίου μας, το πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
της 30−6−2013, με Κ.Α.Κ. 165056 της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΟΚΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και με αριθμό 
Γ.Ε.ΜΗ. 122796707000 σύμφωνα με το οποίο αποφασίστη−
καν τα εξής:

1ον: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής 
χρήσης 1−1/31−12−12, καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. και 
των Ελεγκτών επί των καταστάσεων αυτών.

2ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη 
χρήση 1−1/31−12−2012.

Πειραιάς, 6 Μαρτίου 2014

Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ


