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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 
Καταχϊριςθσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ.), ςτοιχείων τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ με τθν επωνυμία ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο E CHANNEL και αρικμό ΓΕΜΘ 144770901000. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  
ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 

Ανακοινώνει ότι :  
 

Σθν 10/01/2018 καταχωρικθκε ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ.), με ΚΑΚ 1301754, το από 02/01/2018 Πρακτικό του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Εταιρείασ με τθν επωνυμία ΣΘΛΕΟΠΣΙΚΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο E 
CHANNEL και αρικμό ΓΕΜΘ 144770901000, θ οποία εδρεφει ςτο Διμο ΑΘΘΝΑΙΩΝ / ΑΣΣΙΚΘ (Δ/νςθ : ΒΑΙΛΕΩ 
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΛΕΩΦΟΡΟ 2, TK: 11635, ΑΘΘΝΑ), από το οποίο προκφπτει ότι:  
 
Α) υγκρότθςθ Πρώτου Διοικθτικοφ υμβουλίου ςε ώμα 
 
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο ςυγκροτικθκε ςε ςϊμα, με κθτεία μζχρι τθν πρϊτθ Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των μετόχων, ωσ 
ακολοφκωσ: 
 
1. Πρόεδροσ του Δ και Διευκφνων φμβουλοσ ο Γεράςιμοσ Γιομπαηολιάσ του Γεωργίου και τθσ Σριάδοσ, κάτοικοσ 
Κθφιςιάσ, οδόσ Ιωνίασ αρ. 35, που γεννικθκε ςτο Περιςτζρι Αττικισ το ζτοσ 1946, κάτοχοσ του με αρικμό ΑΚ 082110 που 
εκδόκθκε τθν 30/5/2011 από το Σ.Α. Κθφιςιάσ, με ΑΜΦ: 014275983/Δ.Ο.Τ. Κθφιςιάσ, Ελλθνικισ Τπθκοότθτασ. 
2. Αντιπρόεδροσ του Δ θ οφία Ζθςιμοποφλου του Χαριλάου και τθσ Χρυςάνκθσ, κάτοικοσ Ακθνϊν, Ευφορίωνοσ αρ.9, 
που γεννικθκε ςτθν Πάτρα Αχαΐασ το ζτοσ 1957, κάτοχοσ του με αρικμό ΑΗ 020156 δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ που 
εκδόκθκε τθν 23/7/2007 από το Σ.Α. Νζασ μφρνθσ, με ΑΦΜ 046879761/Δ.Ο.Τ. Α' Πειραιά, Ελλθνικισ Τπθκοότθτασ. 
3. Μζλοσ του Δ ο Ευάγγελοσ Γκιουγκισ του Θλία και τθσ Μαρίκασ, κάτοικοσ Ακθνϊν, Πλ. Βικτωρίασ αρ. 9, που 
γεννικθκε ςτο Διδυμότειχο Ζβρου το ζτοσ 1945, κάτοχοσ του με αρικμό ΑΚ 020061 δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ που 
εκδόκθκε τθν 27/2/2011 από το Σ.Α. Αγ. Παντελειμονα, με ΑΦΜ 013153379/Δ.Ο.Τ. Δ' Ακθνϊν, Ελλθνικισ Τπθκοότθτασ 
4. Μζλοσ του Δ ο Δθμιτριοσ Ράπτθσ του Κωνςταντίνου και τθσ Χριςτίνασ, κάτοικοσ Ακθνϊν, οδόσ Φερρϊν αρ. 21, που 
γεννικθκε ςτο τρογγυλοβοφνι Αιτωλοακαρνανίασ το ζτοσ 1965, κάτοχοσ του με αρικμό ΑΚ 762640 δελτίου αςτυνομικισ 
ταυτότθτασ που εκδόκθκε τθν 30/8/2013 από το Σ.Α. Πετροφπολθσ, με ΑΦΜ 045667999/Δ.Ο.Τ. Δ’ Ακθνϊν, Ελλθνικισ 
Τπθκοότθτασ. 
 
Β) ΕΚΠΡΟΩΠΗΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο, βάςει των ςχετικϊν άρκρων του Καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ, ανακζτει τθν ενάςκθςθ των 
δικαιωμάτων αυτοφ ςτο ςφνολό τουσ, κακϊσ και το δικαίωμα υπογραφισ ςτον Πρόεδρο του Διοικθτικοφ υμβουλίου και 
Διευκφνοντα φμβουλο τθσ εταιρείασ κ. Γεράςιμο Γιομπαηολιά του Γεωργίου. τον ανωτζρω παρζχεται το δικαίωμα να 
εκπροςωπεί και να δεςμεφει τθν εταιρεία απεριορίςτωσ ςε κάκε είδουσ ςυναλλαγζσ. Ο ανωτζρω με μόνθ τθν υπογραφι του 
κα δεςμεφει τθν εταιρεία για κάκε ςυναλλαγι με κάκε φυςικό και νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ και δθμοςίου δικαίου, με κάκε 
Σράπεηα και Αρχι είτε ςτθν θμεδαπι είτε ςτθν αλλοδαπι. Σου παρζχεται επίςθσ παμψθφεί το δικαίωμα υπογραφισ και θ 
εταιρεία κα δεςμεφεται με μόνθ τθν υπογραφι του. τον ανωτζρω παρζχεται το δικαίωμα, όπωσ με τθν εταιρικι υπογραφι, 
που αποτελείται από τθ ςφραγίδα τθσ εταιρείασ με τθν υπογραφι του κάτωκι αυτισ κατακζτει χριματα ςε Σράπεηεσ για 
λογαριαςμό τθσ εταιρείασ και ειςπράττει χριματα από το Σαχυδρομικό Σαμιευτιριο, από οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό 
πρόςωπο Δθμοςίου ι Ιδιωτικοφ Δικαίου, Σράπεηα ι Τποκατάςτθμα, Δθμόςιο Σαμείο, Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων ι 
άλλο Οργανιςμό, κακϊσ και οποιοδιποτε ποςό οφείλεται ςτθν εταιρεία ι ανικει ςτθν εταιρεία από οποιαδιποτε αιτία και 
δυνάμει οιουδιποτε δικαιογράφου, όπωσ από κατακζςεισ, παρακατακικεσ, ζμβαςμα από το εξωτερικό κλπ. Να ανοίγει, να 
κινεί και να κλείνει λογαριαςμοφσ Σραπεηϊν για λογαριαςμό τθσ εταιρείασ, λογαριαςμοφσ κατακζςεων, όψεωσ, τρεχοφμενουσ 
ςε ευρϊ, ι ςε ξζνο νόμιςμα ςε οποιαδιποτε Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ ι του Εξωτερικοφ, ατομικοφσ ι κοινοφσ με οποιαδιποτε 

Δ/ΝΗ: ΜΗΣΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 
ΣΜΗΜΑ: ΜΗΣΡΩΟΤ / Τπθρεςία Γ.Ε.ΜΗ. 

Ακινα,10/01/2018 
Αρικ. Πρωτ.:1123372 
 

Πλθροφορίεσ: ΧΑΝΟΤ ΕΙΡΘΝΘ 
Σθλζφωνο: 2103382136 
E-mail: irinichanou@acci.gr  
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φυςικά ι νομικά πρόςωπα, να διενεργεί μεταφορζσ χρθμάτων, phone-banking, web banking, e- banking, να παραλαμβάνει 
μπλοκ επιταγϊν, πιςτωτικζσ κάρτεσ και κάρτεσ κινιςεωσ ςε αυτόματα εξωτερικά μθχανιματα Σραπεηϊν, να λαμβάνει γνϊςθ 
των οικείων κωδικϊν και να υπογράφει τισ ςχετικζσ αποδείξεισ. Να ςυμβάλλεται με τισ τράπεηεσ για το άνοιγμα εχζγγυων 
πιςτϊςεων και για τθν ζκδοςθ εγγυθτικϊν επιςτολϊν, να δίδει εντολζσ πλθρωμισ για λογαριαςμό τθσ εταιρείασ και γενικά να 
διαχειρίηεται και ςυμβάλλεται για λογαριαςμό τθσ εταιρείασ και ςυνομολογεί δάνεια και πιςτϊςεισ ςε ανοιχτό λογαριαςμό και 
να κάνει χριςθ αυτϊν. Να αποδζχεται ςυναλλαγματικζσ, να εκδίδει επιταγζσ και να αναλαμβάνει χριματα χωρίσ όριο. Να 
εκδίδει τιμολόγια να ειςπράττει το τίμθμα αυτϊν, κακϊσ και να προβαίνει ςε ζκδοςθ πιςτωτικϊν ςθμειωμάτων για 
λογαριαςμό τθσ εταιρείασ και να τακτοποιεί παντόσ είδουσ οικονομικζσ εκκρεμότθτεσ για λογαριαςμό τθσ εταιρείασ. Επίςθσ να 
υπογράφει ςυμβάςεισ, να προβαίνει ςε αγορζσ και πωλιςεισ κινθτϊν και ακινιτων για τθν εταιρεία, να μιςκϊνει και 
εκμιςκϊνει πάςθσ φφςεωσ περιουςιακά ςτοιχεία ι άλλα κινθτά πράγματα που είναι αναγκαία για τισ εργαςίεσ τθσ εταιρείασ 
και να τθν εκπροςωπεί ενϊπιον κάκε δθμόςιασ αρχισ, ενϊπιον τρίτων φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων και ενϊπιον 
δικαςτθρίων ςτθν θμεδαπι και τθν αλλοδαπι. Να παρίςταται και να εκπροςωπεί τθν εταιρεία ενϊπιον οποιαδιποτε Δθμόςιασ 
Τπθρεςίασ, Αρχισ Σαμείου, Οργανιςμοφ Κοινισ Ωφζλειασ, Δ.Ο.Τ., Σράπεηασ, φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου, δθμοςίου ι 
ιδιωτικοφ δικαίου, κακϊσ και ενϊπιον του Εκνικοφ υμβουλίου Ραδιοτθλεόραςθσ (ΕΡ) ι οποιοςδιποτε άλλθσ ανεξάρτθτθσ 
αρχισ για οποιαδιποτε υπόκεςθ τθσ εταιρείασ, να υποβάλλει οιαδιποτε αίτθςθ ςτο όνομα τθσ εταιρείασ, να υπογράφει τισ 
ςχετικζσ ςυμβάςεισ με οποιουςδιποτε όρουσ και εγγυιςεισ, να παραλαμβάνει παντόσ είδουσ ζγγραφα, υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, 
πιςτοποιθτικά προβλεπόμενα από οποιονδιποτε νόμο, να υποβάλλει φορολογικζσ δθλϊςεισ, να ςυμβιβάηεται με τον αρμόδιο 
Οικονομικό Ζφορο, να καταβάλει φόρουσ και να ειςπράττει τυχόν αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντεσ, και να ενεργεί γενικά ότι 
χρειάηεται για τθν εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ ενϊπιον των άνω Οργανιςμϊν και Αρχϊν. Να προβαίνει ςε παντόσ είδουσ 
διακανονιςμοφσ, αιτιςεισ και δθλϊςεισ ςε Αςφαλιςτικοφσ Οργανιςμοφσ και να λαμβάνει αςφαλιςτικζσ ενθμερότθτεσ. Να 
εκπροςωπεί τθν εταιρεία ςτο αρμόδιο Επιμελθτιριο ΓΕΜΘ, να κατακζτει δθλϊςεισ και να λαμβάνει πιςτοποιθτικά και 
βεβαιϊςεισ παντόσ είδουσ, όπωσ ενδεικτικά πιςτοποιθτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. Να διορίηει και 
άλλουσ πλθρεξοφςιουσ, δικθγόρουσ ι μθ, με τισ ίδιεσ ακριβϊσ εντολζσ και να τουσ ανακαλεί νόμιμα. Να προςλαμβάνει το 
αναγκαίο υπαλλθλικό και εργατοτεχνικό προςωπικό τθσ εταιρείασ και να κακορίηει τισ αποδοχζσ του, κακϊσ επίςθσ και τισ 
αμοιβζσ εκείνων που ζχουν επιφορτιςτεί με ειδικι υπθρεςία ι εντολι, απολφει ι παφει το ακατάλλθλο προςωπικό, υπογράφει 
κάκε ςχετικό ζγγραφο. Να παρζχει τθν εντολι και πλθρεξουςιότθτα και ςε τρίτουσ, μζλθ ι μθ του Δ.., να ενεργοφν και να 
υπογράφουν για λογαριαςμό του ωσ Διευκφνοντοσ υμβοφλου, ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτεσ που ανζκεςε ςε αυτόν το 
Διοικθτικό υμβοφλιο. Γενικά να ενεργεί και να πράττει μζςα ςτο πλαίςιο των ανωτζρω εντολϊν οτιδιποτε άλλο νόμιμο και 
αναγκαίο απαιτείται για τθν ολοκλιρωςι τουσ, ζςτω και αν δεν αναφζρεται ρθτά ςτο παρόν. 
 
χετικό ζγγραφο Ελζγχου τθσ Περιφζρεια Αττικισ, ΠΕ Ακθνών Κεντρικόσ Σομζασ (Αρ. Πρωτ.:200/18 / 09/01/2018). 
 
 

 
 
 
Kοινοποίθςθ:  
1. Εταιρεία: «ΣΘΛΕΟΠΣΙΚΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» 
Δ/νςθ: ΒΑΙΛΕΩ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΛΕΩΦΟΡΟ 2 
Σ.Κ.: 11635, ΑΘΘΝΑ 
 
H γνθςιότθτα του παρόντοσ μπορεί να επιβεβαιωκεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx  
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