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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Δεκεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ16/Φ51020/105139
Έγκριση του καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης «Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Εταιρειών Ομίλου Eurolife FFH
και Συνεργατών Ν.Π.Ι.Δ.».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3029/2002 «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α’ 160).
2. Τις διατάξεις του ν. 4680/2020 «Ενσωμάτωση στην
ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης
Δεκεμβρίου 2016 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών
Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 72).
3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 και της
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’ 98).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α’ 168).
5. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
7. Την υπ’ αρ. 71672/27.9.2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).
8. Την υπό στοιχεία Φ.51010/οικ.1893/15/16.1.2015
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας
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και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης» (Β’ 178).
9. Το υπ’ αρ. οικ. 470/11.11.2021 έγγραφο της Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής.
10. Το από 10.11.2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
11. Το υπ’ αρ. 7008/27.10.2021 συμβολαιογραφικό
έγγραφο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης
Νικολάου Μαυρουδή.
12. Την εκπονηθείσα αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας.
13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την έγκριση του καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης «Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Εταιρειών Ομίλου Eurolife FFH και Συνεργατών Ν.Π.Ι.Δ.»»,
το οποίο καταρτίσθηκε με το υπ’ αρ. 7008/27.10.2021
συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο συνέταξε και
υπέγραψε η Συμβολαιογράφος Αθηνών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΥΡΟΥΔΗ, και το οποίο έχει ως εξής:
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Εταιρειών Ομίλου Eurolife FFH και Συνεργατών Ν.Π.Ι.Δ.»,
ν.3029/2002, όπως τροποποιηθείς ισχύει.
Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός
Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021),
ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της εταιρείας «Eurolife
FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων» επί της συμβολής των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) αριθμοί 33-35 και Κοραή αριθμοί 6-10,
όπου κληθείσα μετέβην προς υπογραφήν του παρόντος, ενεφανίσθησαν σε εμένα την Συμβολαιογράφο
και κάτοικο Αθηνών Αικατερίνης Ν. Μαυρουδή (με
ΑΦΜ: 043970182 της Δ’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών), που εδρεύω
εδώ, επί της οδού Μητροπόλεως αριθμός 5, οι μη εξαιρούμενοι από τον νόμο:
Ι.- η Αλεξάνδρα Νικολαϊδη [..], η οποία ενεργεί στο
παρόν για τον εαυτό της ατομικά, και ως ειδικά εξουσιοδοτημένη πληρεξουσία, αντιπρόσωπος και αντίκλητος,
εν ονόματι και για λογαριασμό των:
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1. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ [..],
2. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘΑΝΙΤΗΣ [..],
3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ [..],
4. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟΥΣΟΣ [..],
5. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ [..],
6. ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ [..],
7. ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ [..],
8. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ [..],
9. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ [..],
10. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ [..],
11. ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΙΤΣΟΥ [..],
12. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΛΗ [..],
13. ΒΛΑΣΙΟΣ ΓΑΔ [..],
14. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ [..],
15. ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΙΒΑ [..],
16. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΜΑΡΟΣ [..],
17. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΥ [..],
18. ΤΑΤΙΑΝΗ ΔΙΚΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ [..],
19. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ [..],
20. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ [..],
21. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ [..],
22. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ [..],
23. ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΡΤΗ [..],
24. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΑΚΗΣ [..],
25. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ [..].
δυνάμει του υπ’ αρ. 7001/19-10-2021 πληρεξουσίου
μου, το οποίο, κατά ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει η ισχύς του με οποιονδήποτε τρόπο
μέχρι σήμερα και εξακολουθεί να ισχύει,
26. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ [..],
27. ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ [..],
28. ΑΙΚΑΤΕΡΙΚΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ [..],
29. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ [..],
30. ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΝΕΛΑΚΗ [..],
31. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΝΝΑΒΟΣ [..],
32. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ [..],
33. ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ [..],
34. ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗ [..],
35. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ [..],
36. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ [..],
37. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΕΡΤΖΗΣ [..],
38. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΩΣΤΑΣ [..],
39. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΣΙΠΟΥΛΑΚΗΣ [..],
40. ΠΑΥΛΟΣ ΚΛΙΑΦΑΣ [..],
41. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ [..],
42. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ [..],
43. ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ [..],
44. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ [..],
45. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΙΒΑΡΔΑ [..],
46. ΕΛΕΝΗ ΛΥΚΑΡΓΥΡΗ [..],
47. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΥΚΟΥΡΕΤΖΟΥ [..],
48. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΑΚΡΗΣ [..],
49. ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ [..],
50. MARIE-LAYRE MAMANIS [..],
51. ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΝΤΗΣ [..],
52. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ [..].
δυνάμει του υπ’ αρ. 7002/20-10-2021 πληρεξουσίου
μου, το οποίο, κατά ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακλη-
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θεί, ούτε έχει παύσει η ισχύς του με οποιονδήποτε τρόπο
μέχρι σήμερα και εξακολουθεί να ισχύει,
53. DHIONISIS GJINUCI [..],
54. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΕΝΔΑΣ [..],
55. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ [..],
56. ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΚΟΥ [..],
57. ΕΡΜΟΦΙΛΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ [..],
58. ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥΔΗ [..],
59. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΓΚΑΚΗΣ [..],
60. ΑΜΑΛΙΑ ΜΟΦΟΡΗ [..],
61. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΑΝΑΚΗΣ [..],
62. ΠΑΡΙΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ [..],
63. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΑ [..],
64. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΡΟΥΚΟΣ [..],
65. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ [..],
66. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ [..],
67. ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ [..],
68. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΙΚΟΥ [..],
69. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ [..],
70. ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΕΛΛΗ [..],
71. ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ [..].
δυνάμει του υπ’ αρ. 7003/21-10-2021 πληρεξουσίου
μου, το οποίο, κατά ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει η ισχύς του με οποιονδήποτε τρόπο
μέχρι σήμερα και εξακολουθεί να ισχύει,
72. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ [..],
73. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ [..],
74. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ [..],
75. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ [..],
76. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ [..],
77. ΜΑΡΟΥΣΑ ΠΡΕΣΣΗ [..],
78. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ [..],
79. ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΑΒΑΖΟΥΛΑ [..],
80. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΜΠΑΟΥΝΗΣ [..],
81. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ [..],
82. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ [..],
83. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ [..],
84. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑΣ [..],
85. ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ [..],
86. ΒΥΡΩΝΑΣ ΣΟΦΟΣ [..],
87. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΕΝΤΖΟΣ [..],
88. ΦΩΤΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ [..],
89. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΗΣ [..],
90. ΑΝΝΑ ΤΑΤΑΜΙΔΟΥ [..],
91. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ [..],
92. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΛΙΑΣ [..],
93. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΝΤΑΣ [..],
94. ΖΕΝΟΠ ΤΣΑΚΙΤΖΙΑΝ [..],
95. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΤΟΣ [..],
96. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ [..],
97. ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΣΙΤΣΑΝΗ [..],
98. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ [..],
99. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ [..],
100. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ [..],
101. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ [..],
102. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΕΑΣ [..].
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δυνάμει του υπ’ αρ. 7006/22-10-2021 πληρεξουσίου
μου, το οποίο, κατά ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει η ισχύς του με οποιονδήποτε τρόπο
μέχρι σήμερα και εξακολουθεί να ισχύει.
ΙΙ.- οι κάτωθι εταιρείες, οι οποίες θα αποκαλούνται στη
συνέχεια χάριν συντομίας και «ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ»,
δηλαδή:
1.- Οι: α) Βασιλική Χανιώτη [..], και β) Λεωνίδας Σίδερης
[..], οι οποίοι ενεργούν στο παρόν ως ειδικά εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι και για λογαριασμό της στον Δήμο
Αθηναίων και επί της συμβολής των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) αριθμοί 33-35 και Κοραή αριθμοί
6-10 εδρευούσης ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία
«Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων» και τον διακριτικό τίτλο «Eurolife
FFH ΑΕΓΑ», με Α.Φ.Μ. 094222850 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
121637360000 (λειτουργούσα υπό πρώην αριθμό ΜΑΕ
16278/05/Β/87/09), δυνάμει του προσαρτωμένου στο
παρόν από 25-10-2021 ειδικό πρακτικό Διοικητικού
Συμβουλίου (ΔΣ), σε επίσημο αντίγραφο εκ του βιβλίου
πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Η ανωτέρω εταιρεία συνεστήθη νόμιμα και εξακολουθεί να υφίσταται, κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση των ως
άνω εμφανισθέντων νομίμων εκπροσώπων της, χωρίς
να έχει λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση, κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή
σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, ούτε υφίσταται
αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση με ανάλογο περιεχόμενο, καθώς και δεν έχει ανακληθεί η άδεια σύστασης
ή η άδεια λειτουργίας αυτής.
Η εν λόγω εταιρεία συνεστήθη υπό την αρχική επωνυμία «ΑΚΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ» διά της υπ’ αρ. 6325/4-6-1987
πράξεως της Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής
Φλώρα-Ψαρρή, σε συνδυασμό προς την υπ’ αρ. 6886/
2-1-1987 διορθωτική πράξη της αυτής συμβολαιογράφου,
η οποία καταχωρίστηκε την 30-12-1987 στο Μητρώο Α.Ε.
του Υπουργείου Εμπορίου, μετά της, διά της οποίας ενεκρίθη, υπ’ αρ. Κ4-4901/29-12-1987 αποφάσεως του Υφυπουργού Εμπορίου, περίληψη της οποίας ανακοινώθηκε
στο υπ’ αρ. 28/8-1-1988 φύλλο του Τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ
της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, του οποίου αντίτυπο
προσαρτάται στην υπ’ αρ. 4182/7-2-2012 πράξη μου.
Ακολούθως: 1) τροποποιήθηκε η επωνυμία της: α)
διά της από 4-5-2000 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής
Συνελεύσεως των μετόχων αυτής (σε «EFG ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»), η
οποία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης την 12-6-2000, μετά της υπ’ αρ. Κ3-4298/
12-6-2000 εγκριτικής αποφάσεως του Υφυπουργού Ανάπτυξης, ανακοινώθηκε στο υπ’ αρ. 5310/23-6-2000 φύλλο του Τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, του οποίου αντίτυπο προσαρτάται στο ανωτέρω
αναφερόμενο υπ’ αρ. 4182/7-2-2012 συμβόλαιό μου,
β) της από 8-3- 2005 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής
Συνελεύσεως των μετόχων αυτής (σε «EFG Eurolife Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων»), η οποία καταχω-

80781

ρίστηκε στο αυτό Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 12-4-2005 μετά της υπ’ αρ. Κ3-2772/12-4-2005
εγκριτικής αποφάσεως του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
και ανακοινώθηκε στο υπ’ αρ. 2346/15-4-2005 φύλλο
του Τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, του οποίου αντίτυπο προσαρτάται στο ανωτέρω
αναφερόμενο υπ’ αρ. 4182/7-2-2012 συμβόλαιό μου,
γ) της από 28-09-2012 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής (σε «Eurolife ERB Ανώνυμος
Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων» καθώς και ο διακριτικός τίτλος σε «Eurolife ERB ΑΕΓΑ»), καταχωρηθείσης
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 26-10-2012,
με κωδικό καταχωρήσεως 18395, της υπ’ αρ. Κ3-809/
25-10-2012 αποφάσεως της Διευθύνσεως Ασφαλιστικών
Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου (Α.Δ.Α. Β431Φ-Φ2Τ) με την οποία εγκρίθηκε
η ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας, και για την οποία εξεδόθη η
υπ’ αρ. πρωτοκόλλου Κ5-356/26-10-2012 Ανακοίνωση
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία νόμιμα δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. 12315/31-10-2012 ΦΕΚ (τεύχος
ΑΕ- ΕΠΕ και ΓΕΜΗ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται
στο υπ’ αρ. 5198/28-8-2014 συμβόλαιό μου. Και δ) της
από 11-5-2020 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής (σε «Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων» καθώς
και ο διακριτικός τίτλος σε «Eurolife FFH ΑΕΓΑ»), η οποία
καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων την
22-5-2020, με κωδικό καταχωρήσεως 2137451, μαζί με
την υπ’ αρ. 51302/22-5-2020 απόφαση της Διευθύνσεως
Εταιρειών - Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών
και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΑΔΑ: ΩΛΡΑ46ΜΤΛΡ1ΦΦ) με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω τροποποίηση
του άρθρου 1 του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας, και για την οποία εξεδόθη η υπ’ αρ. πρωτοκόλλου
1975843/22-5-2020 Ανακοίνωση καταχωρήσεως στο
ΓΕΜΗ του ανωτέρω Υπουργείου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται ολόκληρο το κωδικοποιημένο κείμενο του
καταστατικού της εταιρείας, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο υπ’ αρ. 6726/14-9-2020 πληρεξούσιό μου.
Και 2) μετεφέρθη η έδρα της εταιρίας:
α) από τον Δήμο Αθηναίων (όπου έδρευε αρχικώς)
στον Δήμο Καλλιθέας, και ακολούθως στον Δήμο Νέας
Σμύρνης, διά των αυτών ως άνω αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αυτής, από 4-5-2000 και
από 8-3-2005, οι οποίες καταχωρίστηκαν στο Μητρώο
Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης και ανακοινώθηκαν στα
υπ’ αρ. 5310/23-6-2000 και 2346/15-4-2005 φύλλα του
Τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,
ως προερρήθη, τα οποία προσαρτώνται στο ανωτέρω υπ’ αρ. 4182/7-2-2012 συμβόλαιό μου, και β) από
τον Δήμο Νέας Σμύρνης στον Δήμο Αθηναίων, διά της
από 20-10-2015 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της, η οποία καταχωρίστηκε
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στο ΓΕΜΗ την 5-11- 2015 με ΚΑΚ: 454317 μαζί με την
υπ’ αρ. 112874/5-11-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΑΔΑ:
7ΙΔΠ4653Ο7- 44Σ), με την οποια τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της (περί έδρας), όπως προκύπτει από την προσαρτωμένη στο παρόν με ΑΠ: 113069
(σχετ:112101)/5- 11-2015 Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Δ/νση
Εταιρειών και ΓΕΜΗ), ορίστηκε δε η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας (επί της συμβολής των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) αριθμοί 33-35 και Κοραή αριθμοί
6-10) με την από 27-11-2015 απόφαση του ΔΣ αυτής,
ή οποία καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ την 28-12-2015, με
ΚΑΚ: 482321, όπως προκύπτει από την προσαρτωμένη
στο ανωτέρω υπ’ αρ. 6726/2020 πληρεξούσιό μου, με
ΑΠ: 135774 (σχετ:128097)/28-12-2015 Ανακοίνωση της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Δ/νση Εταιρειών και ΓΕΜΗ).
Διευκρινίζεται ότι, η ανωτέρω ανώνυμος εταιρία, έχει
καταστεί καθολική διάδοχος: διά του υπ’ αρ. 18029/
27-7-2009 συμβολαίου συμβάσεως συγχωνεύσεως ανωνύμων εταιρειών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
78 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και τις διατάξεις του
ν. 2166/1993, άρθρα 1-5, ως ισχύει) του συμβολαιογράφου
Αθηνών Κωνσταντίνου Αθανασίου Σπανοπούλου, όπως
αυτή συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 18141/20-10-2009
πράξη του ιδίου, της (λυθείσης και διαγραφείσης από
το Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών του
Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας -πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, μετά την γενομένη συγχώνευση), ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «Activa Insurance Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία»
(«Ακτίβα Ινσούρανς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία»)
και τον διακριτικό τίτλο «Activa Insurance» (με Α.Φ.Μ.
094001358, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12830/05/Β/86/010 και έδρα τον
Δήμο Νέας Σμύρνης, Λ. Συγγρού αρ. 209-211), [η οποία
είχε συσταθεί υπό την αρχική επωνυμία «Άτλας Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών», δυνάμει
της υπ’ αρ. 26193/1941 πράξεως του Συμβολαιογράφου
Αθηνών Κωνσταντίνου Ασπρομάλλη, σε συνδυασμό με
την υπ’ αρ. 26234/1941 τροποποιητική πράξη του αυτού Συμβολαιογράφου, της οποίας το καταστατικό δημοσιεύθηκε μετά της, διά της οποίας ενεκρίθη, υπ’ αρ.
42834/30-7-1941 αδείας συστάσεως του Υπουργού
Εθνικής Οικονομίας, στο υπ’ αρ. 242/5-8-1941 φύλλο
του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδος της
Κυβερνήσεως, του οποίου αντίτυπο προσαρτάται στο
ανωτέρω αναφερόμενο υπ’ αρ. 4182/7-2-2012 συμβόλαιό μου. Ακολούθως, η επωνυμία της τροποποιήθηκε
διά των εξής αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των
Μετόχων αυτής: α) αποφάσεως από 15- 10-1987, καταχωρηθείσης, μετά της, διά της οποίας ενεκρίθη, υπ’ αρ.
Κ4- 5164/1987 αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου,
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών τού Υπουργείου
Εμπορίου, την 19-11-1987, η οποία ανακοινώθηκε στο
υπ’ αρ. 2804/25-11-1987 φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και
Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αντίτυπο του
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οποίου προσαρτάται στο ανωτέρω αναφερόμενο υπ’ αρ.
4182/7-2-2012 συμβόλαιό μου, με την οποία (απόφαση)
ορίστηκε η επωνυμία της σε «ΣΑΝ ΑΛΑΪΑΝΣ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ
(ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.Γ.Α. Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών»,
β) αποφάσεως από 1-4-1999, καταχωρηθείσης, μετά της,
διά της οποίας ενεκρίθη, υπ’ αρ. Κ3-3568/1999 αποφάσεως του Υπουργού Ανάπτυξης, στο Μητρώο Ανωνύμων
Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης,
την 18-6-1999, και ανακοινώθηκε στο υπ’ αρ. 5123/
2-7-1999 φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, του οποίου αντίτυπο προσαρτάται στο ανωτέρω αναφερόμενο υπ’ αρ. 4182/7-2-2012
συμβόλαιό μου, με την οποία (απόφαση) ορίστηκε η
επωνυμία της σε «CGU ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ», και γ) αποφάσεως από 1-3-2007, επίσης καταχωρηθείσης, μετά της, διά της οποίας ενεκρίθη,
υπ’ αρ. Κ3-2337/30-3-2007 αποφάσεως του Υπουργείου
Ανάπτυξης, στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 30-3-2007, με την
οποία ανακοινώθηκε στο υπ’ αρ. 2282/3-4-2007 φύλλο
του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, του οποίου αντίτυπο προσαρτάται στο ανωτέρω
αναφερόμενο υπ’ αρ. 4182/7-2-2012 συμβόλαιό μου, και
με την οποία (απόφαση) ορίστηκε σε «Activa Insurance
Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία»].
Η ανωτέρω συγχώνευση ενεκρίθη διά της υπ’ αρ.
Κ3-1376/30-10-2009 αποφάσεως τού Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία
καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών
Εταιρειών του Υπουργείου τούτου, την 6-11-2009, και
ανακοινώθηκε στο υπ’ αρ. 13091/9-11- 2009 φύλλο του
Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,
αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο ανωτέρω αναφερόμενο υπ’ αρ. 4182/7-2- 2012 συμβόλαιό μου, σε συνδυασμό επίσης με την υπ’ αρ. 18232/16-12-2009 πράξη
διορθώσεως και συμπληρώσεως του ως άνω υπ’ αρ.
18029/2009 συμβολαίου συγχωνεύσεως ανωνύμων
εταιρειών του αυτού ως άνω συμβολαιογράφου Αθηνών
Κωνσταντίνου Αθ. Σπανοπούλου, και καταχωρίστηκε στο
αυτό ως άνω Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών του αυτού Υπουργείου την 15-1-2010 και ανακοινώθηκε στο υπ’ αρ. 403/20-1-2010 φύλλο του Τεύχους Α.Ε.
και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αντίτυπο
του οποίου προσαρτάται στο ανωτέρω αναφερόμενο
υπ’ αρ. 4182/7-2-2012 συμβόλαιό μου. Ως συνέπεια της
εν λόγω συγχωνεύσεως, (συντελεσθείσης σύμφωνα με
τις ανωτέρω διατάξεις του νόμου), η μεν απορροφηθείσα
Ανώνυμος Εταιρία ελύθη χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση και διεγράφη από Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών, η δε απορροφήσασα (και εις το παρόν
εκπροσωπουμένη ως άνω Α.Ε.) υπεισήλθε εις το σύνολο
των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της απορροφηθείσης Α.Ε., ως καθολική διάδοχος αυτής.
Το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας ισχύει, όπως
τροποποιήθηκε διά της από 30-07-2021 αποφάσεως
της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής,
η οποία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
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(Γ.Ε.ΜΗ.) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων την 26-08-2021, με κωδικό καταχωρήσεως
2606158, μαζί με την υπ’ αρ. 93842/26-08-2021 απόφαση
της Διευθύνσεως Εταιρειών - Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
(ΑΔΑ: 9ΔΔΔ46ΜΤΛΡ-ΑΚ3), και για την οποία εξεδόθη η
υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 2419581/26-08-2021 Ανακοίνωση
καταχωρήσεως στο ΓΕΜΗ του ανωτέρω Υπουργείου,
εξαχθείσα από την μερίδα της εταιρείας στον εν λόγω
ιστότοπο, και στην οποία συμπεριλαμβάνεται ολόκληρο το κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού της
εταιρείας, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.
Η ανωτέρω εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο έχει εκλεγεί από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της της 31-12-2020 (με θητεία μέχρι
την 30-6-2023), συγκροτήθηκε σε Σώμα και ορίστηκε
η εκπροσώπηση της εταιρείας διά της από 31-12-2020
αποφάσεώς του, οι οποίες αποφάσεις καταχωρίστηκαν
στο ΓΕΜΗ την 28-01-2021, με ΚΑΚ: 2462116 (η ΕΓΣ) και
2462117 (το ΔΣ), όπως προκύπτει από την προσαρτωμένη στο υπ’ αρ. 6870/9-4-2021 συμβόλαιό μου, με ΑΠ:
2315560/28-01-2021 Ανακοίνωση καταχωρήσεως στο
ΓΕΜΗ των ανωτέρω στοιχείων της εταιρείας, η οποία
εξεδόθη από τον οικείο ιστότοπο του ΓΕΜΗ.
Στη συνέχεια, κατόπιν της παραιτήσεως μέλους του
ΔΣ, αυτό αποφάσισε την μη αντικατάστασή του και την
συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, όπως αυτή ορίστηκε με το προαναφερόμενο από
31-12-2020 πρακτικό ΔΣ, όπως αυτό προκύπτει από την
προσαρτωμένη στο ανωτέρω υπ’ αρ. 6870 συμβόλαιό
μου, με ΑΠ: 2341446/19-03-2021 Ανακοίνωση καταχωρήσεως στο ΓΕΜΗ, εξαχθείσα από την μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.
Τέλος, με το από 31-03-2021 πρακτικό του Διοικητικού
Συμβουλίου της, χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, και το οποίο καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ την 22-04-2021 με ΚΑΚ: 2533405, όπως
αυτά προκύπτουν από την προσαρτωμένη στο παρόν,
εξαχθείσα από την μερίδα της εταιρείας στον ιστότοπο
του ΓΕΜΗ, με ΑΠ: 2363703/22-04-2021 Ανακοίνωση καταχωρήσεως στο ΓΕΜΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
Στο παρόν προσαρτώνται: α) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) το οποίο εξεδόθη από
το ΓΕΜΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
με ΑΠ: 1643869.2391608/26-10-2021, και β) πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας με ΑΠ:
1643869.2391609/26-10-2021, εκδοθέν ομοίως από το
ΓΕΜΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
2.- Οι: α) Βασιλική Χανιώτη [..], και β) Λεωνίδας Σίδερης
[..], οι οποίοι ενεργούν στο παρόν ως ειδικά εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι και για λογαριασμό της στον Δήμο
Αθηναίων και επί της συμβολής των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) αριθμοί 33-35 και Κοραή αριθμοί
6-10 εδρευούσης ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία
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Ασφαλίσεων Ζωής» και τον διακριτικό τίτλο «Eurolife
FFH ΑΕΑΖ», η οποία έχει Α.Φ.Μ. 094240124 (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.
Αθηνών) και λειτουργεί με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121651960000
(υπό τον πρώην αριθμό ΜΑΕ 17288/05/Β/88/007), δυνάμει του προσαρτωμένου στο παρόν από 25-10-2021
ειδικό πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), σε επίσημο αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας.
Η ανωτέρω εταιρεία συνεστήθη νόμιμα και εξακολουθεί να υφίσταται, κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση των ως
άνω εμφανισθέντων νομίμων εκπροσώπων της, χωρίς
να έχει λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση, κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή
σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, ούτε υφίσταται
αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση με ανάλογο περιεχόμενο, καθώς και δεν έχει ανακληθεί η άδεια σύστασης
ή η άδεια λειτουργίας αυτής.
Η εν λόγω εταιρεία συνεστήθη υπό την αρχική επωνυμία «ΑΚΜΗ ΖΩΗΣ, Ανώνυμος Ελληνική
Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής», διά της υπ’ αρ. 6947/
30-11-1987 πράξεως της συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Φλώρα-Ψαρρή, σε συνδυασμό με
την υπ’ αρ. 7353/16-5-1988 διορθωτική πράξη της
αυτής συμβολαιογράφου, η οποία καταχωρίστηκε την 27-5-1988 στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου
Εμπορίου, μετά της, διά της οποίας ενεκρίθη, υπ’ αρ.
Κ4-5928/24-5-1988 αποφάσεως του Υφυπουργού
Εμπορίου, ανακοινωθείσης σχετικής περιλήψεως στο
υπ’ αρ. 1437/8-6-1988 φύλλο του Τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ
της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ’ αρ. 4405/25-9-2012 συμβόλαιό μου,
Ακολούθως:
1) Τροποποιήθηκε η επωνυμία της: α) διά της από
4-5-2000 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως
των μετόχων της (σε «ΑΚΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ»), η οποία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, την
12-6-2000, μετά της υπ’ αρ. Κ3- 4638/12-6-2000 εγκριτικής αποφάσεως του Υφυπουργού Ανάπτυξης, και ανακοινώθηκε στο υπ’ αρ. 5307/23-6-2000 φύλλο του Τεύχους
ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, του οποίου αντίτυπο προσαρτάται στο υπ’ αρ. 4405/25-9-2012
συμβόλαιό μου, β) διά της από 8-3-2005 αποφάσεως της
Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής (σε
«EFG Eurolife Ανώνυμος Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής»), η
οποία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 12-4-2005, μετά της υπ’ αρ. Κ3-2773/
12-4-2005 εγκριτικής αποφάσεως του Υφυπουργού Ανάπτυξης, και ανακοινώθηκε στο υπ’ αρ. 2346/
15-4-2005 φύλλο του Τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο ανωτέρω υπ’ αρ. 4405/25-9-2012 συμβόλαιό μου,
γ) διά της από 28-09-2012 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής (σε «Eurolife ERB Ανώνυμος
Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής» και ο διακριτικός τίτλος σε
«Eurolife ERB ΑΕΑΖ»), η οποία καταχωρίστηκε στο Γενικό
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Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 30-10-2012, με κωδικό καταχωρήσεως 18565, μαζί με την υπ’ αρ. Κ3-868/29-10-2012
απόφαση της Διευθύνσεως Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
και Αναλογιστικής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
(Α.Δ.Α.: Β433Φ-ΥΞ4) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της, και που
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. 12314/31-10-2012 Φύλλο της
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως - Τεύχος Α.Ε., Ε.Π.Ε. και
ΓΕΜΗ, φωτοαντίγραφο του οποίου (ΦΕΚ) προσαρτάται
στο υπ’ αρ. 4649/2013 συμβόλαιό μου, και δ) της από
11-5-2020 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής (σε «Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής» καθώς και
ο διακριτικός τίτλος σε «Eurolife FFH ΑΕΑΖ»), η οποία
καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων την
22-5- 2020, με κωδικό καταχωρήσεως 2137423, μαζί με
την υπ’ αρ. 51303/22-5-2020 απόφαση της Διευθύνσεως
Εταιρειών - Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών
και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΑΔΑ: ΨΟΕ946ΜΤΛΡΤΔΩ) με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω τροποποίηση
του άρθρου 1 του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας, και για την οποία εξεδόθη η υπ’ αρ. πρωτοκόλλου
1975844/22-5-2020 Ανακοίνωση καταχωρήσεως στο
ΓΕΜΗ του ανωτέρω Υπουργείου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται ολόκληρο το κωδικοποιημένο κείμενο του
καταστατικού της εταιρείας, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν.
2) Μετεφέρθη η έδρα της εταιρίας, από τον Δήμο Αθηναίων στον Δήμο Καλλιθέας και ακολούθως στον Δήμο
Νέας Σμύρνης, διά των αυτών ως άνω αποφάσεων της
Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αυτής, της 4-5-2000
και της 8-3-2005, οι οποίες καταχωρίστηκαν, ως προερρήθη, στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης και
ανακοινώθηκαν στα υπ’ αρ. 5307/23-6-2000 και 2346/154-2005 φύλλα του Τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος
της Κυβερνήσεως, τα οποία προσαρτώνται στο ανωτέρω
αναφερόμενο υπ’ αρ. 4405/25-9-2012 συμβόλαιό μου.
Η έδρα μετεφέρθη για μία ακόμα φορά από τον
Δήμο Νέας Σμύρνης στον Δήμο Αθηναίων, διά της από
20-10-2015 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της, η οποία καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ
την 5-11-2015 με ΚΑΚ: 454206 μαζί με την υπ’ αρ. 112872/
5-11-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή (ΑΔΑ: 6ΚΜ8465307-3ΘΕ),
με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της εταιρείας, όπως προκύπτει από την προσαρτωμένη στο υπ’ αρ. 5767/7-2-2017 συμβόλαιό μου με ΑΠ:
113020 (σχετ.112097)/5-11-2015 Ανακοίνωση καταχωρήσεως στο ΓΕΜΗ, ορίστηκε δε η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας (επί της συμβολής των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) αριθμοί 33-35 και Κοραή αριθμοί
6-10) με την από 27-11-2015 απόφαση του ΔΣ αυτής,
η οποία καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ την 28-12-2015, με
ΚΑΚ: 482357, όπως προκύπτει από την προσαρτωμένη
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στο άνω αναφερόμενο υπ’ αρ. 5767/7-2-2017 συμβόλαιό
μου, με ΑΠ: 135928 (σχετ.128105)/28-12-2015 Ανακοίνωση καταχωρήσεως στο ΓΕΜΗ.
Το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας ισχύει, ως ετροποποιήθη διά της από 30-07- 2021 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής, η οποία
καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων την
13-08-2021, με κωδικό καταχωρήσεως 2601954, μαζί
με την υπ’ αρ. 90886/13-08-2021 απόφαση της Διευθύνσεως Εταιρειών - Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων
Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΑΔΑ:
ΨΩΕΓ46ΜΤΛΡ- ΠΩΨ) και για την οποία εξεδόθη η υπ’ αρ.
πρωτοκόλλου 2419507/13-08-2021 Ανακοίνωση καταχωρήσεως στο ΓΕΜΗ του ανωτέρω Υπουργείου, στην
οποία συμπεριλαμβάνεται ολόκληρο το κωδικοποιημένο
κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, αντίτυπο της
οποίας προσαρτάται στο παρόν.
Η ανωτέρω εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο έχει εκλεγεί από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της της 31-12-2020 (με θητεία μέχρι
την 30-6-2023), συγκροτήθηκε σε Σώμα και ορίστηκε
η εκπροσώπηση της εταιρείας διά της από 31-12-2020
αποφάσεώς του, οι οποίες αποφάσεις καταχωρίστηκαν
στο ΓΕΜΗ την 28-01-2021, με ΚΑΚ: 2462050 (η ΓΣ) και
2462051 (το ΔΣ), όπως προκύπτει από την προσαρτωμένη στο παρόν με ΑΠ: 2315706/28-01-2021 Ανακοίνωση
καταχωρήσεως στο ΓΕΜΗ των ανωτέρω στοιχείων της
εταιρείας, η οποία εξεδόθη από τον οικείο ιστότοπο του
ΓΕΜΗ.
Στη συνέχεια, κατόπιν της παραιτήσεως μέλους του
ΔΣ, αυτό αποφάσισε την μη αντικατάστασή του και την
συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, όπως αυτή ορίστηκε με το προαναφερόμενο από
31-12-2020 πρακτικό ΔΣ, όπως αυτό προκύπτει από την
προσαρτωμένη στο παρόν με ΑΠ: 2341433/19-03-2021
Ανακοίνωση καταχωρήσεως στο ΓΕΜΗ, εξαχθείσα από
την μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.
Με το από 31-03-2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της, χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης
και δέσμευσης της εταιρείας, και το οποίο καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ την 22-04-2021 με ΚΑΚ: 2533415, όπως
αυτά προκύπτουν από την προσαρτωμένη στο παρόν,
εξαχθείσα από την μερίδα της εταιρείας στον ιστότοπο
του ΓΕΜΗ, με ΑΠ: 2363725/22-04-2021 Ανακοίνωση καταχωρήσεως στο ΓΕΜΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
Τέλος, με το από 24-09-2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της, χορηγήθηκαν εκ νέου δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, και το
οποίο καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ την 25-10-2021 με ΚΑΚ:
2659339, όπως αυτά προκύπτουν από την προσαρτωμένη στο παρόν, εξαχθείσα από την μερίδα της εταιρείας
στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ, με ΑΠ: 2460045/25-10-2021
Ανακοίνωση καταχωρήσεως στο ΓΕΜΗ του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
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Στο παρόν προσαρτώνται: α) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) το οποίο εξεδόθη από
το ΓΕΜΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
με ΑΠ: 1643859.2391594/26-10-2021 και β) πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας με ΑΠ:
1643859.2391595/26-10-2021, εκδοθέν ομοίως από το
ΓΕΜΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
3.- Οι: α) Βασιλική Χανιώτη [..], και β) Λεωνίδας Σίδερης [..], οι οποίοι ενεργούν στο παρόν ως ειδικά
εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι και για λογαριασμό
της στον Δήμο Αθηναίων και επί της συμβολής των
οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) αριθμοί 33-35
και Κοραή αριθμοί 6-10 εδρεύουσας ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «Designia Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Μεσιτείας Ασφαλίσεων» και τον διακριτικό τίτλο «Designia Insurance Brokers», με Α.Φ.Μ.
094353211 (Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών), η οποία λειτουργεί
υπό αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121666403000 (πρώην αριθμό ΜΑΕ:
26892/1ΝΤ/Β/92/0160), δυνάμει του προσαρτωμένου
στο παρόν από 25-10-2021 πρακτικού του Διοικητικού
της Συμβουλίου, σε επίσημο αντίγραφο εκ του βιβλίου
πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Η ανωτέρω εταιρεία συνεστήθη νόμιμα και εξακολουθεί να υφίσταται, κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση των ως
άνω εμφανισθέντων νομίμων εκπροσώπων της, χωρίς
να έχει λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση, κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή
σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, ούτε υφίσταται
αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση με ανάλογο περιεχόμενο, καθώς και δεν έχει ανακληθεί η άδεια σύστασης
ή η άδεια λειτουργίας αυτής.
Η ανωτέρω εταιρεία συνεστήθη υπό την αρχική επωνυμία «ΕΥΡΩΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλιστικών Υπηρεσιών», διά της υπ’ αρ. 10481/26-5-1992 πράξεως του συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Αθ.
Σπανοπούλου, η οποία κατεχωρήθη την 6-7-1992 στο
Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Εμπορίου (ήδη Υπουργείου Ανάπτυξης), μετά της, διά της οποίας ενεκρίθη,
υπ’ αρ. Κ3-3046/6-7-1992 αποφάσεως του Υπουργού
Εμπορίου, ανακοινωθείσης σχετικής περιλήψεως εις το
υπ’ αρ. 3590/15-7-1992 φύλλο του Τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ
της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, του οποίου επίσημο
απόσπασμα σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο προσαρτάται στο υπ’ αρ. 4285/15-5-2012 συμβόλαιό μου, και
ακολούθως:
1.- Η επωνυμία της τροποποιήθηκε: α) διά της από
31-3-1998 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής (σε «E.F.G. Ασφαλιστικές
Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία»), καταχωρηθείσης στο
Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 7-5-1998,
μετά της υπ’ αρ. Κ3-3384/7-5-1998 εγκριτικής αποφάσεως του Υπουργού Ανάπτυξης, ανακοινωθείσης στο
υπ’ αρ. 2745/26-5- 1998 φύλλο του Τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ
της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αντίτυπο του οποίου
προσαρτάται στο υπ’ αρ. 4285/15-5-2012 συμβόλαιό μου,
β) διά της από 27-6-2003 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής (σε «E.F.G.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»), καταχωρηθείσης στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 25-7-2003, μετά της υπ’ αρ. Κ3-9164/
25-7-2003 εγκριτικής αποφάσεως του Υφυπουργού
Ανάπτυξης, και ανακοινωθείσης στο υπ’ αρ. 8163/
29-7-2003 φύλλο του Τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, του οποίου αντίτυπο προσαρτάται στο υπ’ αρ. 4285/15-5-2012 συμβόλαιό μου,
γ) διά της από 28-09-2012 αποφάσεως της Γενικής
Συνελεύσεως των μετόχων αυτής, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ’ αρ. 5802/2017 συμβόλαιό μου,
(σε «ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Ανώνυμος Εταιρεία
Μεσιτείας Ασφαλίσεων» και ο διακριτικός τίτλος σε «ERB
Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α.») καταχωρηθείσης στο
Μητρώο ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ την 7-11-2012 με ΚΑΚ: 19103,
δημοσιευθείσης δε στο υπ’ αρ. 12602/8-11-2012 ΦΕΚ
(τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ) αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ’ αρ. 5802/2017 συμβόλαιό μου. Και,
δ) διά της από 19-06-2020 αποφάσεως της έκτακτης
Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής, με την οποία
τροποποιήθηκε η επωνυμία της εταιρίας στην σήμερα
ισχύουσα και η οποία καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ του
ΕΒΕΑ την 09-07-2020 με ΚΑΚ: 2169992, μαζί με την υπ’ αρ.
30299/9-7-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ (ΑΔΑ:
6Ι1Π469ΗΕΜ-ΞΜΚ) με την οποία ενεκρίθη η αλλαγή
επωνυμίας καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού
προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως
αυτά προκύπτουν από την με ΑΠ: 2002793/09-07-2020
προσαρτωμένη στο παρόν Ανακοίνωση καταχωρήσεως
στο ΓΕΜΗ στοιχείων της εταιρείας, εξαχθείσα από τον
ανωτέρω ιστότοπο.
2) Η έδρα της μετεφέρθη: εκ του Δήμου Αθηναίων
στον Δήμο Καλλιθέας και ακολούθως στον Δήμο Νέας
Σμύρνης και τέλος, πάλι, στον Δήμο Αθηναίων, διά των
αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων
αυτής: α) από 18-1-2000, β) από 8-3-2005 και γ) από
20-10-2015, οι οποίες καταχωρίστηκαν, οι μεν δύο πρώτες, στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης αντιστοίχως την 27-3-2000 και την 12-4- 2005 και ανακοινώθηκαν στα αντίστοιχα υπ’ αρ. 2799/19-4-2000 και 2346/
15- 4-2005 φύλλα του Τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, των οποίων αντίτυπα προσαρτώνται στο ανωτέρω υπ’ αρ. 4285/15-5-2012 συμβόλαιό
μου, η δε τελευταία καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ
την 3-11-2015 με ΚΑΚ: 454418, όπως προκύπτει από την
προσαρτωμένη στο υπ’ αρ. 6409/09- 07-2019 με ΑΠ:
243470/5-11-2015 σχετική ανακοίνωση καταχωρήσεως η οποία έχει εξαχθεί από τον ιστότοπο της εταιρείας.
Διά του από 27-11-2015 πρακτικού του ΔΣ της εταιρείας,
το οποίο καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ την 15-1-2016 με
ΚΑΚ: 538694, όπως προκύπτει από την προσαρτωμένη
στο υπ’ αρ. 5802/2017 συμβόλαιό μου, με ΑΠ: 299440/
20-1-2016 σχετική Ανακοίνωση καταχωρήσεως στοιχείων της εταιρείας, εξαχθείσα από τον ιστότοπό της, αποφασίστηκε ο ορισμός των γραφείων της στην διεύθυνση
που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.
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Κατόπιν διαφόρων τροποποιήσεων, το καταστατικό
της ανωτέρω εταιρείας ισχύει κωδικοποιημένο, μετά
την τελευταία τροποποίησή του, η οποία έγινε με την
από 23- 04-2021 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των
μετόχων, η οποία καταχωρίστηκε την 17-05-2021 στο
ΓΕΜΗ, με ΚΑΚ: 2545685, μαζί με το ενιαίο κείμενο του
καταστατικού, όπως προκύπτει από την προσαρτημένη
στο παρόν με ΑΠ: 2374293/17-05-2021 Ανακοίνωση καταχωρήσεως στο ΓΕΜΗ στοιχείων της εταιρείας, εξαχθείσα από την μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, εξαχθείσα
από τον ανωτέρω ιστότοπο.
Η ανωτέρω εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο έχει εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της της 18-05-2020 (με θητεία μέχρι την
09-09- 2023), συγκροτήθηκε σε Σώμα και ορίστηκε η
εκπροσώπηση της εταιρείας διά της από 18-05-2020
αποφάσεώς του, οι οποίες αποφάσεις καταχωρίστηκαν
την 11- 06-2020 με ΚΑΚ: 2149882 και 2149883 αντίστοιχα
στο ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, όπως προκύπτει από την προσαρτωμένη στο παρόν, με ΑΠ: 1987278/11-06-2020 σχετική
Ανακοίνωση καταχωρήσεως των ανωτέρω στο ΓΕΜΗ,
εξαχθείσα από τα στοιχεία δημοσιότητας της εταιρείας
που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ.
Στο παρόν προσαρτάται: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) το οποίο εξεδόθη από
το ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, με ΑΠ: 1643910.2391678/26-10-2021.
4.- Οι: α) Βασιλική Χανιώτη [..], και β) Λεωνίδας Σίδερης [..], οι οποίοι ενεργούν στο παρόν ως ειδικά εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι και για λογαριασμό της στον
Δήμο Αθηναίων και επί της συμβολής των οδών Ελ.
Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) αριθμοί 33-35 και Κοραή
αριθμοί 6-10 εδρεύουσας ανωνύμου εταιρείας με την
επωνυμία «Designia Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία
Πρακτόρευσης Ασφαλίσεων» και τον διακριτικό τίτλο
«Designia Insurance Agents», με Α.Φ.Μ. 801173469
(Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών), η οποία λειτουργεί υπό αριθμό
Γ.Ε.ΜΗ. 150798601000, δυνάμει του προσαρτωμένου
στο παρόν από 25-10-2021 πρακτικού του Διοικητικού
της Συμβουλίου, σε επίσημο αντίγραφο εκ του βιβλίου
πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Η ανωτέρω εταιρεία συνεστήθη νόμιμα και εξακολουθεί να υφίσταται, κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση των ως
άνω εμφανισθέντων νομίμων εκπροσώπων της, χωρίς
να έχει λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση, κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή
σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, ούτε υφίσταται
αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση με ανάλογο περιεχόμενο, καθώς και δεν έχει ανακληθεί η άδεια σύστασης
ή η άδεια λειτουργίας αυτής.
Η ανωτέρω εταιρεία συνεστήθη υπό την αρχική επωνυμία «ERB Πρακτόρευση Ασφαλίσεων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ERB
Insurance Agents» διά του υπ’ αρ. 6375/29-05-2019
συμβολαίου μου το οποίο καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ την
10-06-2019, όπως προκύπτει από την προσαρτωμένη
στο παρόν από 10-06-2019 σχετική «Ανακοίνωση Σύστασης Εταιρείας μέσω Υπηρεσίας Μιας Στάσης».

Τεύχος B’ 6342/30.12.2021

Στη συνέχεια, η επωνυμία της εταιρείας, διά της από
19-06-2020 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής, τροποποιήθηκε στη σήμερα
ισχύουσα και η οποία απόφαση καταχωρίστηκε στο
ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ την 09-07- 2020 με ΚΑΚ: 2169916, μαζί
με την υπ’ αρ. 30285/9-7-2020 απόφαση της Υπηρεσίας
ΓΕΜΗ (ΑΔΑ: 6ΙΡ8469ΗΕΜ-9ΦΖ) με την οποία ενεκρίθη
η αλλαγή επωνυμίας, η διαγραφή των άρθρων 18 και
20, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού προς
εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως
αυτά προκύπτουν από την με ΑΠ: 2002940/09-07-2020
προσαρτωμένη στο παρόν Ανακοίνωση καταχωρήσεως
στο ΓΕΜΗ στοιχείων της εταιρείας, εξαχθείσα από τον
ανωτέρω ιστότοπο.
Το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας ισχύει κωδικοποιημένο, μετά την τελευταία τροποποίησή του, η
οποία έγινε με την από 30-06-2021 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία καταχωρίστηκε
την 28-07-2021 στο ΓΕΜΗ, με ΚΑΚ: 2592295, μαζί με την
υπ’ αρ. 30219/28-07-2021 απόφαση της υπηρεσίας ΓΕΜΗ
(ΑΔΑ: 6ΧΤΩ469ΗΕΜ-ΝΩΨ), με την οποία εγκρίθηκε η
τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, και διεγράφησαν τα άρθρα 17, 18, μαζί με το ενιαίο κείμενο του
καταστατικού, όπως προκύπτει από την προσαρτημένη
στο παρόν με ΑΠ: 2407402/28-07-2021 Ανακοίνωση καταχωρήσεως στο ΓΕΜΗ στοιχείων της εταιρείας, εξαχθείσα από την μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, εξαχθείσα
από τον ανωτέρω ιστότοπο.
Η ανωτέρω εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο έχει εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της τής 30-06-2021 (με θητεία μέχρι την
30-09- 2024), συγκροτήθηκε σε Σώμα και ορίστηκε η
εκπροσώπηση της εταιρείας διά της από 30-06-2021
αποφάσεώς του, οι οποίες αποφάσεις καταχωρίστηκαν
την 28- 07-2021 με ΚΑΚ: 2592334 και 2592335 αντίστοιχα
στο ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, όπως προκύπτει από την προσαρτωμένη στο παρόν, με ΑΠ: 2407375/28-07-2021 σχετική
Ανακοίνωση καταχωρήσεως των ανωτέρω στο ΓΕΜΗ,
εξαχθείσα από τα στοιχεία δημοσιότητας της εταιρείας
που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ.
Στο παρόν προσαρτάται: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) το οποίο εξεδόθη από
το ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ με ΑΠ: 1643914.2391683/26-10-2021.
Οι εδώ εμφανισθέντες, αφού προηγουμένως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «περί
ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος» και
με γνώση των ποινικών κυρώσεών του, βεβαίωσαν την
ακρίβεια της μόνιμης κατοικίας τους και των εδρών των
από αυτούς, αντίστοιχα, εκπροσωπουμένων εταιρειών,
στην Ελλάδα, που δηλώθηκαν από αυτούς πιο πάνω,
αντίστοιχα, και ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή
του παρόντος, με το οποίο και υπό τις ιδιότητες υπό τις
οποίες παρίσταται έκαστος τούτων στο παρόν, δήλωσαν,
συμφωνήσαν και απεδέχθησαν αμοιβαία τα εξής:
Οι εδώ συμβαλλόμενοι, όπως αντιπροσωπεύεται και
εκπροσωπείται έκαστος, δηλώνουν ότι συνιστούν με το
παρόν ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΝΟΜΙΚΟ
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ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3029/2002,
όπως ισχύει σήμερα, με την επωνυμία «Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Εταιρειών Ομίλου Eurolife FFH και
Συνεργατών Ν.Π.Ι.Δ.». Δηλώνουν δε ότι έχουν τηρηθεί
όλες οι νόμιμες διαδικασίες για τη σύσταση του ως άνω
Ταμείου, προσαρτάται δε στο παρόν σε ακριβές αντίγραφο το υπ’ αρ. Δ16/Φ51020/50411/14.07.2021 έγγραφο
του Τμήματος Εσωτερικής Νομοθεσίας Επαγγελματικής
Ασφάλισης της Διεύθυνσης Πρόσθετης και Επαγγελματικής Ασφάλισης της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής
Ασφάλισης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το καταστατικό του ως άνω Ταμείου έχει ως εξής:
«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης «Ταμείο
Επαγγελματικής Ασφάλισης Εταιρειών Ομίλου Eurolife
FFH και Συνεργατών Ν.Π.Ι.Δ.»
Κεφάλαιο Α’: Γενικές Διατάξεις
Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα
1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Ταμείο
Επαγγελματικής Ασφάλισης Εταιρειών Ομίλου Eurolife
FFH και Συνεργατών Ν.Π.Ι.Δ.», το οποίο στη συνέχεια θα
αποκαλείται για συντομία «Ταμείο».
2. Το Ταμείο ιδρύεται και διέπεται από τις διατάξεις της
εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της νομοθεσίας αυτής, καθώς και από το ενσωματωμένο στην
έννομη τάξη δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει
κάθε φορά, και από κάθε τροποποίηση της εσωτερικής
νομοθεσίας, καθώς και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τέλος από το παρόν καταστατικό και τον
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, όπως εκάστοτε αυτός ισχύει. Το Ταμείο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
3. Για τις σχέσεις του Ταμείου με την αλλοδαπή, η
επωνυμία μπορεί να μεταφράζεται και στη γλώσσα της
χώρας με την οποία συναλλάσσεται. Στην αγγλική η επωνυμία του Ταμείου είναι «IORP of Eurolife FFH Group».
4. Η έδρα του Ταμείου βρίσκεται στην Αθήνα. Τα γραφεία του Ταμείου μπορούν να μεταφέρονται εντός ορίων του Δήμου Αθηναίων, με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου αυτού, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση
του καταστατικού.
5. Το Ταμείο εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από
τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) αυτού.
Το Δ.Σ. μπορεί να ορίσει ότι ένα ή περισσότερα μέλη του
νομιμοποιούνται να εκπροσωπούν το Ταμείο είτε γενικά
είτε για ορισμένες ενέργειες ή πράξεις.
6. Με απόφαση του Δ.Σ., το Ταμείο μπορεί να ιδρύει
υποκαταστήματα ή γραφεία και να διορίζει αντιπροσώπους του σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος. Οι σχετικές
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αποφάσεις κοινοποιούνται στις εκάστοτε κατά το νόμο
οριζόμενες ως «αρμόδιες αρχές».
7. Η σφραγίδα του Ταμείου είναι στρογγυλή, φέρει
περιμετρικά την επωνυμία αυτού και στο μέσο το έτος
ίδρυσής του (2021).
Άρθρο 2
Σκοπός
1. Σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση παροχών στους
ασφαλισμένους, επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας,
πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική
ασφάλιση, για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων του
γήρατος, της αναπηρίας και του θανάτου.
2. Προς επίτευξη αυτού του σκοπού ιδρύεται κλάδος
Συνταξιοδοτικών Παροχών για παροχή εφάπαξ ποσού,
χωρίς εγγύηση σχετικά με το ύψος των παροχών, τη
διατήρηση του κεφαλαίου ή το ύψος της επενδυτικής
απόδοσης.
3. Το Δ.Σ., με απόφαση της πλειοψηφίας των μελών
του, η οποία ορίζεται σε επόμενο άρθρο, μπορεί να δημιουργήσει και άλλους κλάδους ασφάλισης, με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Κάθε κλάδος έχει
οργανωτική, λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.
Άρθρο 3
Διάρκεια
Το Ταμείο ιδρύεται για αόριστο χρόνο και διαλύεται
σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος και το παρόν καταστατικό.
Κεφάλαιο Β’: Υπαγωγή στην Ασφάλιση Δικαιώματα Ασφαλισμένων
Άρθρο 4
Υπαγωγή στην ασφάλιση - Χρόνος ασφάλισης
1. Δικαίωμα εγγραφής στο Ταμείο έχουν:
α) οι εργαζόμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
αορίστου χρόνου και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή
των εταιρειών Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος
Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων, Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής, Designia
Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Μεσιτείας Ασφαλίσεων και Designia Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία
Πρακτόρευσης Ασφαλίσεων, καθώς και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των ως άνω Εταιρειών, οι οποίες
εφεξής θα καλούνται «Χρηματοδοτούσες Εταιρείες».
β) Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, κάθε κατηγορίας,
του Ειδικού Μητρώου Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών
Διαμεσολαβητών και οι νόμιμοι εκπρόσωποι και τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, εφόσον έχουν εν ισχύ σύμβαση συνεργασίας διαμεσολάβησης με τις Χρηματοδοτούσες Εταιρείες.
2. Η ασφάλιση στο Ταμείο είναι προαιρετική.
3. Ο έλεγχος πλήρωσης των προϋποθέσεων υπαγωγής θα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το αρμόδιο
Τμήμα των Χρηματοδοτουσών Εταιρειών.
4. Για την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο:
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1. αίτηση, η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης περί ανεπιφύλακτης αποδοχής των διατάξεων του
παρόντος καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού
Λειτουργίας και των αποφάσεων του Δ.Σ. και
2. συμπληρωμένο «δελτίο απογραφής ασφαλισμένου».
5. Ο τύπος της αίτησης και του «δελτίου απογραφής
ασφαλισμένου», τα αναγκαία δικαιολογητικά καθώς και
κάθε άλλο σχετικό διαδικαστικό θέμα καθορίζονται με
απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου.
6. Για την υπαγωγή ή όχι των αιτούντων στην ασφάλιση του Ταμείου αποφασίζει το Δ.Σ. Εφόσον η απόφασή του είναι θετική, καθορίζεται διά αυτής και η
ημερομηνία έναρξης της εγκρινόμενης ασφάλισης, η
οποία θα είναι η πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα της
απόφασης του Δ.Σ.
7. Ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης στο Ταμείο
λογίζεται ο χρόνος, για τον οποίο έχουν καταβληθεί οι
προβλεπόμενες από το καταστατικό τακτικές εισφορές.
7.1. Κατ’ εξαίρεση, για ασφαλισμένους που είναι εργαζόμενοι στις Χρηματοδοτούσες Εταιρείες, σε περίπτωση που βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών ή σε μη
αμειβόμενη άδεια ασθενείας ή λοχείας, λόγω υπέρβασης
των χρονικών ορίων για τα οποία ισχύει η αξίωση για
μισθό, αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής τακτικών
ασφαλιστικών εισφορών για όσο διάστημα διαρκεί η
άδεια. Το διάστημα αυτό λογίζεται κανονικά ως χρόνος
ασφάλισης στο Ταμείο.
Άρθρο 5
Μητρώο ασφαλισμένων
1. Το Ταμείο τηρεί Μητρώο Ασφαλισμένων σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τον ενιαίο τύπο Μητρώου, που
καθορίζεται για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων.
2. Οι νέοι ασφαλισμένοι, με την εγγραφή τους, λαμβάνουν τον επόμενο αριθμό Μητρώου, ανεξάρτητα εάν
μέχρι τον αριθμό αυτό αριθμούνται και διαγραφέντες ή
αποβιώσαντες.
3. Στο παραπάνω Μητρώο καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, που αφορούν στους ασφαλισμένους,
και ιδίως τα ακόλουθα:
1) Τα στοιχεία ταυτότητας του ασφαλισμένου.
2) Ο κύριος φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισμένου, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΑΜΚΑ) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
3) Η εταιρεία, στην οποία απασχολείται ο ασφαλισμένος.
4) Για τους ασφαλισμένους της παρ. 1.α του άρθρου
4, ο μοναδικός κωδικός αναφοράς στη μισθοδοσία της
Χρηματοδοτούσας Εταιρείας.
5) Τα ποσά ή ποσοστά των εισφορών που εισπράττει
το Ταμείο για κάθε ασφαλισμένο και ο χρόνος καταβολής τους.
6) Το εκάστοτε υπόλοιπο του ατομικού συνταξιοδοτικού λογαριασμού κάθε ασφαλισμένου, όπως διαμορφώνεται στο τέλος κάθε μήνα.
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7) Όποιο άλλο στοιχείο απαιτείται, προκειμένου να
υπάρχει ακρίβεια και επάρκεια για την εκπόνηση αναλογιστικών μελετών και την εκπλήρωση των απαιτήσεων που έχουν για το Μητρώο ασφαλισμένων μελών οι
αντίστοιχες εποπτεύουσες αρχές.
4. Στο Ταμείο τηρείται Ατομικός Φάκελος Ασφαλισμένου, με αύξοντα αριθμό εκείνο του Μητρώου Ασφαλισμένων, που αντιστοιχεί στον ασφαλισμένο. Στον Ατομικό Φάκελο Ασφαλισμένου προβλέπεται η τοποθέτηση
όλων των σχετικών εγγράφων, που ο ασφαλισμένος καταθέτει τόσο κατά την εγγραφή του όσο και μετέπειτα,
καθώς και αντιγράφων των εγγράφων, που εκδίδονται
από το Ταμείο για λογαριασμό του ασφαλισμένου.
5. Τα προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθήκευσης αποκλειστικά
και μόνο για τους σκοπούς του νόμου και του παρόντος
καταστατικού και διατηρούνται με ασφαλή τρόπο για
χρονικό διάστημα είκοσι ετών μετά τη λήξη της σχέσης
ασφάλισης. Το Ταμείο διαθέτει και εφαρμόζει Πολιτική
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.
6. Σε κάθε περίπτωση οι ασφαλισμένοι διατηρούν:
6.1. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα
που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται το Ταμείο ως υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία που
θα επιλέξει το Ταμείο.
6.2. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ανεπίκαιρων
δεδομένων.
6.3. Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των
σκοπών, για τους οποίους έχουν συλλεγεί.
6.4. Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης δεδομένων σε
περίπτωση που αμφισβητείται η ακρίβειά τους.
6.5. Δικαίωμα λήψης των δεδομένων σε δομημένο,
κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.
Άρθρο 6
Απώλεια της ιδιότητας του ασφαλισμένου
1. Η ιδιότητα του ασφαλισμένου χάνεται σε περίπτωση
που:
1.1. Ο ασφαλισμένος ζητάει τη διαγραφή του από το
Ταμείο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
1.2. Ο ασφαλισμένος απωλέσει την ασφαλιστέα ιδιότητά του κατά την παρ. 1 του άρθρου 4,
και ειδικότερα:
α. λόγω παραίτησης ή απόλυσης ή συνταξιοδότησης
ή λήξης σύμβασης με κάποια από τις εταιρείες της παρ.
1.α του άρθρου 4 ή
β. λόγω λήξης ή λύσης για οποιονδήποτε λόγο της
σύμβασης διαμεσολάβησης με κάποια από τις Χρηματοδοτούσες Εταιρείες ως φυσικού προσώπου ή
γ. λόγω λήξης ή λύσης για οποιονδήποτε λόγο της σύμβασης διαμεσολάβησης με κάποια από τις Χρηματοδοτούσες Εταιρείες του νομικού προσώπου, με το οποίο
συνδέεται, ή λήξης της σχέσης του ασφαλισμένου με
το νομικό πρόσωπο της παρ. 1.β του άρθρου 4 του παρόντος.
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Στις ως άνω περιπτώσεις α, β και γ, εφόσον ο ασφαλισμένος δεν έλαβε την εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή
του ή δεν μετέφερε τα δικαιώματά του σε άλλο Τ.Ε.Α.,
δύναται να παραμείνει ασφαλισμένος με υποβολή αίτησης για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης του και
έγκριση αυτής από το Δ.Σ. του Ταμείου. Εφόσον η αίτησή
του εγκριθεί, παύει κάθε μορφή εισφοράς Εργοδότη και
ο ασφαλισμένος αναλαμβάνει ο ίδιος την αποπληρωμή των τακτικών εισφορών ασφαλισμένου που ορίζονται στη συνέχεια. Στην περίπτωση αυτή δεν επέρχεται
απώλεια της ιδιότητας του ασφαλισμένου, εφαρμόζονται όμως οι αναφερόμενες διατάξεις στην παρ. 3 του
άρθρου 27 του παρόντος περί αναπροσαρμογής του
υπολοίπου του ατομικού του λογαριασμού.
1.3. Ο ασφαλισμένος μεταφέρει τα δικαιώματά του σε
άλλο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης σύμφωνα με
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
1.4. Ο ασφαλισμένος λάβει την εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή του.
1.5. Ο ασφαλισμένος αποβιώσει.
1.6. Συντρέχει σπουδαίος λόγος, με απόφαση του Δ.Σ.
κατόπιν σχετικής ακροάσεως, στις περιπτώσεις που ο
ασφαλισμένος:
i. Προκαλεί με δόλο τον ασφαλιστικό κίνδυνο
ii. Προβαίνει σε κλοπή, υπεξαίρεση ή δωροδοκία σε
βάρος του Ταμείου
iii. Παραπλανά το Ταμείο ως προς τη συνδρομή των
προϋποθέσεων θεμελίωσης δικαιώματος σε παροχή
iv. Οφείλει ασφαλιστικές εισφορές μεγαλύτερες του
ενός έτους, και δεν ανταποκρίνεται σε έγγραφες οχλήσεις από το Ταμείο, ώστε να προβεί σε ολοσχερή ή σταδιακή αποπληρωμή των οφειλών αυτών.
2. Για την απώλεια της ιδιότητας του ασφαλισμένου
εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, η οποία διαπιστώνει την απώλεια της ιδιότητας και ορίζει την ημερομηνία, κατά την οποία έχει επέλθει η απώλεια αυτή.
Άρθρο 7
Δικαιώματα των ασφαλισμένων
Όλοι οι ασφαλισμένοι στο Ταμείο έχουν τα εξής δικαιώματα:
1. Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης και ενημέρωσης.
2. Τα αναφερόμενα δικαιώματα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
3. Τα δικαιώματα στην πρόσβαση σε έγγραφα του
Ταμείου. Κάθε ασφαλισμένος, δικαιούται να λαμβάνει
με δαπάνες του αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων:
1) του Ισολογισμού
2) του Λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως
3) της Ετήσιας Έκθεσης Διοικήσεως
4) της Αναλογιστικής Μελέτης και
5) της Έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
4. Το δικαίωμα διαγραφής, σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε ασφαλισμένος δικαιούται
να ζητήσει τη διαγραφή του από το Ταμείο με αίτησή
του οποτεδήποτε, εφόσον έχει ελάχιστο χρόνο ασφάλισης σε αυτό τουλάχιστον ένα έτος και έχει προειδοποι-
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ήσει εγγράφως ένα μήνα πριν το Δ.Σ. για την άσκηση
του δικαιώματός του. Επί αλλαγής της επαγγελματικής
του δραστηριότητας, ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα
διαγραφής χωρίς τον χρονικό περιορισμό παραμονής
στην ασφάλιση του Ταμείου επί ένα έτος και χωρίς την
προϋπόθεση της προειδοποίησης του Δ.Σ. του Ταμείου
προ ενός μηνός.
5. Το δικαίωμα στη μη απώλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Ο ασφαλισμένος που διαγράφεται δικαιούται είτε να μεταφέρει τα δικαιώματά του σε άλλο Ταμείο
Επαγγελματικής Ασφάλισης της ημεδαπής ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λειτουργεί στον
χώρο απασχόλησής του και σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία, είτε να λάβει το ποσό που περιέχεται στον ατομικό λογαριασμό του, εφόσον βέβαια
πληρούνται στο πρόσωπό του οι αναφερόμενες στο
αντίστοιχο άρθρο του παρόντος προϋποθέσεις για τη
χορήγηση της παροχής αυτής.
6. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για όλους
τους ενεργούς ασφαλισμένους.
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις των ασφαλισμένων
Οι ασφαλισμένοι οφείλουν:
1. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της σχετικής
νομοθεσίας, του καταστατικού και των Κανονισμών του
Ταμείου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
2. Να φροντίζουν για την έγκαιρη τακτοποίηση των
οικονομικών τους υποχρεώσεων προς το Ταμείο.
3. Να σέβονται και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις της
Διοίκησης του Ταμείου, εφόσον αυτές λαμβάνονται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, το καταστατικό και τους
Κανονισμούς του Ταμείου.
Άρθρο 9
Υποχρεώσεις του Ταμείου
Το Ταμείο υποχρεούται να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις
της σχετικής νομοθεσίας καθώς και τις αναγραφόμενες
στο καταστατικό του Ταμείου, τόσο για την ενημέρωση
των ασφαλισμένων του όσο και των εποπτικών αρχών.
1. Υποχρέωση Ενημέρωσης: Το Ταμείο έχει υποχρέωση
να ενημερώνει τους ασφαλισμένους για τις οικονομικές,
τεχνικές και άλλες παραμέτρους της ασφαλιστικής σχέσης, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους έναντι
του Ταμείου και για τις αλλαγές των κανόνων του ασφαλιστικού καθεστώτος του Ταμείου, για το επίπεδο των
παροχών και την πραγματική χρηματοδότηση αυτών.
2. Υποχρέωση χορήγησης βεβαίωσης: Το Ταμείο έχει
υποχρέωση ετησίως τουλάχιστον, με δαπάνη του, να
χορηγεί ενημερωτικό σημείωμα στους ασφαλισμένους
για τις καταβληθείσες εισφορές και τα δικαιώματά τους
για παροχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία. Επιπρόσθετα, το Ταμείο εκδίδει
βεβαίωση για φορολογική χρήση για ληφθείσες παροχές ή καταβληθείσες εισφορές, υπό την προϋπόθεση ότι
αυτές δεν έχουν ήδη βεβαιωθεί από τον εργοδότη που
διενέργησε την παρακράτηση.
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3. Υποχρέωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Ταμείου: Στην ιστοσελίδα του Ταμείου, στο πλαίσιο της τήρησης της αρχής της διαφάνειας και της διαφύλαξης των
δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων,
αναρτώνται υποχρεωτικώς:
1. Το καταστατικό του Ταμείου,
2. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με τα παραρτήματά του,
3. Ο Κανονισμός Επενδύσεων,
4. Ο Κανονισμός Λειτουργίας Επενδυτικής Επιτροπής,
5. Ο Κανονισμός Παροχών,
6. Ο Κανονισμός Οικονομικής και Λογιστικής Λειτουργίας,
7. Το Οργανόγραμμα και η σύνθεση των ατομικών και
συλλογικών Οργάνων του Ταμείου,
8. Η Αναλογιστική Έκθεση,
9. Αναλυτική Εικόνα του Χαρτοφυλακίου,
10. Συνοπτικός Προϋπολογισμός και Δαπάνες,
11. Όλες οι αποφάσεις για προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών, σε ειδική διαμορφωμένη στήλη με χρονολογική
σειρά και περιληπτική αναφορά,
12. Η Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής,
13. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις,
14. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,
15. Κάθε άλλη πράξη του Δ.Σ. ή άλλου οργάνου, της
οποίας η γνωστοποίηση κρίνεται χρήσιμη ή προβλέπεται
από τον νόμο.
Κεφάλαιο Γ’: Διοίκηση του Ταμείου
Άρθρο 10
Όργανα Διοίκησης του Ταμείου
Όργανο διοίκησης του Ταμείου είναι το Διοικητικό
Συμβούλιο (Δ.Σ.). Εκτελεστικό όργανο του Ταμείου είναι
ο Διευθυντής, εφόσον οριστεί.
Άρθρο 11
Δ.Σ. - Σύνθεση - Θητεία - Αρχαιρεσίες
1. Το Ταμείο διοικείται από επταμελές (7μελές) Δ.Σ., το
οποίο απαρτίζεται από:
1.1. Πέντε (5) τακτικά μέλη με τα αντίστοιχα πέντε (5)
αναπληρωματικά τους, τα οποία επιλέγονται και ορίζονται από τα Δ.Σ. των Χρηματοδοτουσών Εταιρειών ως
εξής: 3 Χρηματοδοτούσες Εταιρείες ορίζουν από ένα
μέλος και το αντίστοιχο ένα αναπληρωματικό του και
μια Χρηματοδοτούσα Εταιρεία ορίζει δύο μέλη και τα
αντίστοιχα δύο αναπληρωματικά τους, ώστε να συμπληρώνεται ο αριθμός των πέντε τακτικών μελών και των
αντίστοιχων πέντε αναπληρωματικών μελών. Μετά το
πέρας δύο ετών από τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα,
η Χρηματοδοτούσα Εταιρεία που εκπροσωπείται στο
Δ.Σ. με δύο μέλη, ανακαλεί τουλάχιστον ένα εκ των δύο
τακτικών μελών και τουλάχιστον ένα εκ των δύο αναπληρωματικών και στη θέση του ορίζεται ένα τακτικό
και ένα αναπληρωματικό μέλος από την επόμενη σε σειρά Χρηματοδοτούσα Εταιρεία, ώστε να διατηρείται ο
αριθμός των πέντε τακτικών μελών και των αντίστοιχων
πέντε αναπληρωματικών. Η σειρά διαδοχής των Χρημα-
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τοδοτουσών Εταιρειών που θα εκπροσωπούνται από
δύο τακτικά μέλη στο Δ.Σ. αποφασίζεται από τις ίδιες
τις Χρηματοδοτούσες Εταιρείες με κοινή απόφασή τους
που γνωστοποιείται στο Ταμείο κατά την πρώτη για κάθε
θητεία συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα.
1.2. Δύο (2) τακτικά μέλη με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά τους, τα οποία εκλέγονται μέσω αρχαιρεσιών
από τους ασφαλισμένους του Ταμείου. Το ένα μέλος
προέρχεται και εκλέγεται από τους ασφαλισμένους της
παρ. 1.α του άρθρου 4 του παρόντος καταστατικού και
το δεύτερο μέλος προέρχεται και εκλέγεται από τους
ασφαλισμένους της παρ. 1.β του ιδίου άρθρου.
1.3. Από τα επτά (7) μέλη του Δ.Σ., ένα μέλος φέρει
την ιδιότητα του Προέδρου, ένα του Αντιπροέδρου, ένα
του Ταμία, ένα του Γενικού Γραμματέα και τα υπόλοιπα
τρία του Μέλους. Οι ιδιότητες αυτές αποδίδονται, όπως
περιγράφεται στο άρθρο 12.
2. Οι αρχαιρεσίες προκηρύσσονται τρεις (3) μήνες πριν
τη λήξη της θητείας της απερχόμενης κάθε φορά διοίκησης του Ταμείου και διενεργούνται σε τόπο και χρόνο
που ορίζεται από το Δ.Σ.
3. Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου
δύναται να προβλεφθεί η δυνατότητα ψηφοφορίας για
την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. με εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η οποία θα παρέχει
εχέγγυα περί της μυστικότητας, της αμεσότητας και της
αυτοπρόσωπης ασκήσεως της ψήφου, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών.
4. Πρόσκληση για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών
αναρτάται σε εμφανές σημείο στην έδρα του Ταμείου,
καθώς και στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο αμέσως
μετά την προκήρυξή τους. Η πρόσκληση δύναται να
αποστέλλεται στους ασφαλισμένους του Ταμείου και
μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και
ταχυδρομικά.
5. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για την
ανάδειξη των εκπροσώπων της παρ. 1.2 του παρόντος
έχουν άπαντες οι ενεργοί ασφαλισμένοι.
6. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας από όσους το επιθυμούν, υποβάλλονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ταμείου το αργότερο πενήντα (50) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τις υποψηφιότητες και όσες είναι σύμφωνες με το καταστατικό και το
Νόμο τις περιλαμβάνει στον αλφαβητικό πίνακα υποψηφίων, αντίγραφο του οποίου αναρτάται το αργότερο
σαράντα (40) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής
των εκλογών στους πίνακες ανακοινώσεων του Ταμείου
καθώς και στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο.
8. Ενστάσεις από όσους έχουν έννομο συμφέρον κατά
του πίνακα υποψηφίων υποβάλλονται στο Διοικητικό
Συμβούλιο το αργότερο τριανταπέντε (35) ημέρες πριν
την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και η απόφαση του Δ.Σ. επί της ενστάσεως εκδίδεται το αργότερο
τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής
των εκλογών.
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9. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τριμελή εφορευτική
επιτροπή, τα μέλη της οποίας επιλέγονται με κλήρωση
μεταξύ των ασφαλισμένων του Ταμείου που έχουν καταθέσει προς τούτο σχετική αίτηση. Στην εφορευτική επιτροπή δεν δύναται να συμμετέχουν πρόσωπα που είναι
υποψήφιοι. Την ευθύνη για τη διενέργεια της κλήρωσης
φέρει το Δ.Σ.. Η εφορευτική επιτροπή καλείται από το
Δ.Σ. προς συγκρότηση σε σώμα, το αργότερο σαράντα
(40) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. O Πρόεδρος κάθε εφορευτικής επιτροπής εκλέγεται
από τα μέλη της. Η εφορευτική επιτροπή μεριμνά για
την διεξαγωγή των εκλογών, καταμετρά τις ψήφους και
ανακηρύσσει τους επιτυχόντες. Η εφορευτική επιτροπή
τηρεί πρακτικά για τις εκλογές, που καταγράφονται σε
ειδικό βιβλίο του Ταμείου.
10. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ.
της παρ. 1.2 είναι μυστική και γίνεται με ψηφοδέλτια και
φακέλους που παραχωρεί υποχρεωτικά στους εκλογείς η
Εφορευτική Επιτροπή. Το Ταμείο συντάσσει δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια και δύο εκλογικούς καταλόγους, ένα
για κάθε ομάδα της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος.
Στα ψηφοδέλτια αναγράφονται με αλφαβητική σειρά οι
υποψήφιοι. Ο εκλογέας δύναται να σημειώσει μέχρι ένα
(1) σταυρό προτίμησης. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται οι
υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους
των ψηφισάντων ασφαλισμένων και αναπληρωτές τους
οι αμέσως επόμενοι σε αριθμό ψήφων υποψήφιοι. Σε
περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
11. Πέραν της αυτοπρόσωπης ψήφου κατά την ημέρα
των αρχαιρεσιών, οι ασφαλισμένοι του Ταμείου που κατοικούν εκτός του νομού Αττικής, έχουν τη δυνατότητα
να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με επιστολική
ψήφο με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου, όπου θα ρυθμίζεται
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Ως ημερομηνία
έναρξης της ψηφοφορίας με επιστολική ψήφο ορίζεται
η ημερομηνία αποστολής του σχετικού φακέλου από
το Ταμείο στους ασφαλισμένους. Οι ασφαλισμένοι που
επιθυμούν να ψηφίσουν διά επιστολής, με δική τους ευθύνη, οφείλουν να αποστείλουν έως την προτεραία των
αρχαιρεσιών με συστημένη επιστολή φάκελο αλληλογραφίας απευθυνόμενο προς την Εφορευτική Επιτροπή.
Ως ημερομηνία αποστολής της επιστολικής ψήφου θεωρείται/λαμβάνεται η ημερομηνία της σφραγίδας χρονοσήμανσης παραλαβής των φακέλων από τα ταχυδρομικά
γραφεία και τις ταχυδρομικές εταιρείες όλης της χώρας.
12. Αν για οποιοδήποτε λόγο από τις αρχαιρεσίες δεν
προκύψουν οι αντιπρόσωποι της παρ. 1.2 του παρόντος,
θα επαναλαμβάνονται οι αρχαιρεσίες.
13. Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου θα προβλέπεται κάθε αναγκαία διαδικασία για την
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
14. Σε περίπτωση μόνιμου κωλύματος ή παραίτησης
τακτικού υποδεικνυόμενου από τις Χρηματοδοτούσες
Εταιρείες μέλους, υποδεικνύεται από την ίδια εταιρεία
νέο τακτικό μέλος για το υπόλοιπο της θητείας.
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15. Σε περίπτωση μόνιμου κωλύματος ή παραίτησης
τακτικού εκλεγμένου με τη διαδικασία του παρόντος
άρθρου μέλους, η θέση του καταλαμβάνεται από τον
επόμενο κατά σειρά αναδειχθέντα από τις αρχαιρεσίες.
16. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τετραετής. Σε περίπτωση
λήξης της τετραετίας, η θητεία του Δ.Σ. παρατείνεται
αυτοδίκαια μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. και πάντως όχι
πέραν του εξαμήνου.
Άρθρο 12
Δ.Σ. - Συγκρότηση σε Σώμα,
Παράδοση, Παραλαβή
1. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου συνέρχονται σε πρώτη
συνεδρίαση για τη συγκρότησή τους σε σώμα εντός δέκα
(10) ημερών από την εκλογή τους. Η πρώτη συνεδρίαση
πραγματοποιείται ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του
αρχαιότερου συμβούλου μεταξύ των υποδειχθέντων με
τη διαδικασία της παρ. 1.1 του άρθρου 11, στην οποία
αναγράφεται η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος και το θέμα
της συνεδρίασης και εκλέγονται από τα μέλη του Δ.Σ. ο
Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και
ο Ταμίας.
2. Δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο
περισσότερα του ενός από τα παραπάνω αξιώματα των
μελών του Δ.Σ. του Ταμείου.
3. Το νέο Δ.Σ. παραλαμβάνει από το προηγούμενο Δ.Σ.,
μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συγκρότησή του σε σώμα, τα βιβλία, τη διοίκηση και τη διαχείριση του Ταμείου και υπογράφονται σχετικά πρωτόκολλα,
που φυλάσσονται στο αρχείο του Ταμείου. Σε περίπτωση
οποιουδήποτε κωλύματος ή καθυστέρησης, η παραλαβή
γίνεται με απογραφικό πρωτόκολλο παραλαβής.
4. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, μέχρι τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. του Ταμείου σε σώμα και την
παράδοση σε αυτό της διοίκησης και της διαχείρισης,
παρατείνεται αυτοδίκαια η θητεία του απερχόμενου Δ.Σ.
Άρθρο 13
Προσόντα και κωλύματα για την ιδιότητα
του μέλους του Δ.Σ. - Ευθύνη μελών του Δ.Σ.
1. Τα μέλη του Δ.Σ., οι διοικούντες το Ταμείο Πρόεδροι,
Αντιπρόεδροι, μέλη του Δ.Σ. και όσοι ασκούν διαχειριστικά καθήκοντα ή έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα για τη θέση τους και τα καθήκοντά τους προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στον
νόμο και στην υπ’ αρ. Φ.51010/οικ.1893/15/16.01.2015
υπουργική απόφαση «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων
Επαγγελματικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Β΄ 178), και περαιτέρω να μην έχουν τα κωλύματα που ρητώς προκύπτουν
εξ αυτών. Ειδικότερα, οφείλουν να υπόκεινται σε πρότυπα καταλληλότητας, να διαθέτουν τα προσόντα και
τις απαιτήσεις ως προς το ήθος, καθώς και να ενεργούν
βάσει των υποχρεώσεων που ορίζουν οι διατάξεις των
παρ. 1.1.γ.α. έως 1.1.γ.δ. του άρθρου 1 του κεφαλαίου
Δ της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης, όπως
ισχύει.
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2. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου
όσοι:
2.1. Έχουν στερηθεί την εξουσία διαχείρισης της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
2.2. Έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
2.3. Έχουν καταδικαστεί ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε
κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη,
κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία,
εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, παράβαση
καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση,
παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των
ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία και για οποιοδήποτε συναφές με τα προηγούμενα αδίκημα.
2.4. Έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση.
2.5. Όσοι τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
2.6. Όσοι δεν τηρούν τις προϋποθέσεις της εκάστοτε
ισχύουσας νομοθεσίας
3. Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να επιδεικνύουν κάθε
επιμέλεια και εντιμότητα. Ευθύνονται έναντι του Ταμείου
για κάθε πταίσμα τους κατά τη διοίκηση των υποθέσεων
του Ταμείου.
4. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για αποφάσεις
που λήφθηκαν σε συνεδρίαση που δεν παραστάθηκαν
ή παραστάθηκαν και διαφώνησαν, εφόσον η διαφωνία
τους καταγράφηκε στα σχετικά πρακτικά συνεδρίασης
του Δ.Σ..
Άρθρο 14
Συνεδριάσεις ΔΣ - Απαρτία
1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα.
Έκτακτα συνεδριάζει όταν υπάρχει ανάγκη, κατά την
κρίση του Προέδρου, ή όταν το ζητήσουν εγγράφως,
με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο, τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. για συγκεκριμένα θέματα, τα οποία
πρέπει να αναφέρονται επί ποινή απαραδέκτου στην
αίτηση. Ο Πρόεδρος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται
μέσα σε προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών από
την υποβολή της αίτησης να ορίσει συνεδρίαση Δ.Σ. με
τα θέματα που αναγράφονται σε αυτή. Σε περίπτωση
έλλειψης απαρτίας κατά την έκτακτη συνεδρίαση, τα υπό
συζήτηση θέματα αναγράφονται πρώτα στην ημερήσια
διάταξη της επόμενης τακτικής συνεδρίασης.
2. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του να ορίζει συγκεκριμένες ημέρες για τις τακτικές συνεδριάσεις του.
3. Κάθε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. προϋποθέτει έγγραφη και ενυπόγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, στην οποία αναγράφονται η ημερομηνία,
η ώρα, ο τόπος της συνεδρίασης και τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης και η οποία κοινοποιείται απαραιτήτως στα μέλη. Η κοινοποίηση της πρόσκλησης
στα μέλη λαμβάνει χώρα δύο (2) τουλάχιστον ημέρες
πριν τη συνεδρίαση. Σύντμηση της προθεσμίας αυτής
επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης,
η οποία αιτιολογείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει. Λήψη αποφάσεων για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη
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επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη
του Δ.Σ. και κανένα δεν αντιλέγει.
4. Αν μέλος του Δ.Σ. κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση, οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως τον Πρόεδρο.
Αδικαιολόγητη απουσία μέλους Δ.Σ. από τρεις (3) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις ή δικαιολογημένη απουσία
από δέκα (10) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ.,
συνεπάγεται αυτοδικαίως την έκπτωσή του από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ.
5. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται
σε αυτό τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του. Εάν κατά τη
διάρκεια της συνεδρίασης διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, τότε λύεται η συνεδρίαση και παραμένουν ισχυρές
μόνο οι μέχρι εκείνη τη στιγμή, εν απαρτία ληφθείσες
αποφάσεις του Δ.Σ.
6. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με σχετική
πλειοψηφία των παρισταμένων μελών, εκτός αν στις
επιμέρους διατάξεις του παρόντος καταστατικού ορίζεται άλλως.
7. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με πέντε (5)
τουλάχιστον ψήφους στις εξής περιπτώσεις:
1) για την ίδρυση και άλλων κλάδων ασφαλιστικής
προστασίας.
2) για τη μεταβολή των εισφορών ή/και τη μεταβολή
του τρόπου υπολογισμού των παροχών, κατόπιν σύνταξης σχετικής αναλογιστικής μελέτης και έγκρισης
από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
3) για την τροποποίηση ή συμπλήρωση του καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
4) για την αγορά και εκποίηση καθώς και την υποθήκευση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου, σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη η λήψη δανείου για λόγους
ρευστότητας και σε προσωρινή βάση.
5) για τη συνεργασία του Ταμείου με άλλα ομοειδή
Ταμεία ή και ομοσπονδίες ομοειδών Ταμείων.
6) για την ενοποίηση του Ταμείου με άλλα ομοειδή
Ταμεία.
7) για τη διάσπαση του Ταμείου σε περισσότερα.
8) για τη διάλυση και θέση σε εκκαθάριση του Ταμείου.
8. Η λήψη των αποφάσεων του Δ.Σ. γίνεται με φανερή
ψηφοφορία, εκτός αν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα ή αν εκ των προτέρων αποφασίσει το Δ.Σ. ότι η
ψηφοφορία θα είναι μυστική.
9. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δύναται να παρίσταται
οποιοσδήποτε τρίτος, εφόσον η παρουσία του κρίνεται
σκόπιμη και χρήσιμη από το Δ.Σ.
Άρθρο 15
Αρμοδιότητες Δ.Σ.
Το Δ.Σ. διοικεί το Ταμείο και είναι αρμόδιο να λαμβάνει κάθε απόφαση για τη διοίκηση, τη διαχείριση, την
εποπτεία και τον έλεγχο του Ταμείου και γενικά για κάθε
θέμα σχετικό με τη λειτουργία και την επιδίωξη του σκοπού του. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, το Δ.Σ. του
Ταμείου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
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1. μεριμνά για τον σχηματισμό των αναγκαίων τεχνικών προβλέψεων του Ταμείου και την κάλυψή τους με
κατάλληλα και επαρκή περιουσιακά στοιχεία,
2. αποφασίζει για την εγγραφή και διαγραφή των
ασφαλισμένων του Ταμείου,
3. επιμελείται της κανονικής είσπραξης των πόρων του
Ταμείου,
4. κρίνει για την τυχόν αδυναμία είσπραξης εισφορών,
5. φροντίζει για την εφαρμογή συστήματος Διακυβέρνησης (διαχείριση κινδύνων, αναλογιστική λειτουργία
και εσωτερικό έλεγχο),
6. αποφασίζει για τη διαχείριση των περιουσιακών
στοιχείων του Ταμείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
παρόν και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
7. αποφασίζει επί της απονομής των παροχών και μεριμνά για την ταχεία και ορθή χορήγηση αυτών,
8. εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό
του Ταμείου,
9. εγκρίνει κάθε δαπάνη αφορώσα την εν γένει λειτουργία του Ταμείου,
10. δημοσιεύει, όπως ο νόμος ορίζει, τις οικονομικές
καταστάσεις, τα πιστοποιητικά ελέγχου των ορκωτών
ελεγκτών και τα πορίσματα ελέγχου της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής,
11. υποβάλλει στις αρμόδιες Εποπτεύουσες Αρχές τους
Κανονισμούς, τα έγγραφα και τα στοιχεία που προβλέπονται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,
12. διορίζει ορκωτούς ελεγκτές, στους οποίους αναθέτει τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
του Ταμείου,
13. προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του Ταμείου, οικονομικούς συμβούλους, αναλογιστές, λογιστές
φοροτεχνικούς κ.λπ. και διορίζει τον νομικό σύμβουλο
του Ταμείου και πληρεξούσιους δικηγόρους, εφόσον
τούτο απαιτείται κατά περίπτωση,
14. αναθέτει την εκτέλεση έργων, εκπόνηση μελετών
και παροχή υπηρεσιών,
15. αποφασίζει επί ενστάσεων που υποβάλλονται κατά
αποφάσεων του Ταμείου,
16. επιβάλλει πειθαρχικές κυρώσεις κατά ασφαλισμένων του Ταμείου,
17. αποφασίζει ως προς τα ειδικότερα θέματα που
αφορούν τη μεταφορά των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων του Ταμείου και παρέχει στους ασφαλισμένους
του κάθε αναγκαία πληροφορία,
18. συγκροτεί ειδικές επιτροπές από ασφαλισμένους
του Ταμείου ή και τρίτους για τη μελέτη θεμάτων που
αφορούν τη λειτουργία του,
19. καθορίζει με απόφασή του τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των ασφαλισμένων στο Ταμείο
και για την απονομή των παροχών,
20. λαμβάνει κάθε μέτρο για την καλύτερη εκπλήρωση
των σκοπών του Ταμείου,
21. αναθέτει αρμοδιότητές του ή/και την εκπροσώπηση του Ταμείου στον Διευθυντή του Ταμείου ή σε μέλος
του Δ.Σ. ή σε οποιονδήποτε τρίτο κριθεί σκόπιμο και
αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του,
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22. ορίζει και παύει τον Διαχειριστή Επενδύσεων και
τον Θεματοφύλακα καθώς και φορείς που παρέχουν εξωτερικές υπηρεσίες (outsourcing) στο Ταμείο, σύμφωνα
με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου,
23. ορίζει τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής,
24. αποφασίζει για τη στέγαση των υπηρεσιών του
Ταμείου,
25. αποφασίζει επί παντός θέματος σχετικά με τη δικαστική επιδίωξη οιασδήποτε αξίωσης υπέρ ή κατά του
Ταμείου σε κάθε δικαστήριο ανεξαρτήτως βαθμού και
δικαιοδοσίας,
Άρθρο 16
Αρμοδιότητες Προέδρου - Αντιπροέδρου Γενικού Γραμματέα και Ταμία
1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.:
1) συγκαλεί το Δ.Σ. και διευθύνει τις συνεδριάσεις του,
2) συντάσσει την ημερήσια διάταξη σε συνεργασία με
τον Αντιπρόεδρο ή/και το Διευθυντή του Ταμείου,
3) παρακολουθεί την εκτέλεση των ληφθεισών από
το Δ.Σ. αποφάσεων,
4) εκπροσωπεί το Ταμείο ενώπιον κάθε διοικητικής
και δικαστικής αρχής ή δικαστηρίου κάθε βαθμού
και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένου του Αρείου
Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και
σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές του Ταμείου με
οποιοδήποτε τρίτο φυσικό και νομικό πρόσωπο και
υπογράφει παντός είδους έγγραφα για λογαριασμό
του,
5) δύναται να αναθέτει με απόφασή του την εκπροσώπηση του Ταμείου επί συγκεκριμένων υποθέσεων, ή και
για ορισμένη χρονική περίοδο, σε άλλο μέλος του Δ.Σ.
ή τον Διευθυντή του Ταμείου,
6) υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών/εισπράξεων
και τις συμβάσεις.
2. Ο Αντιπρόεδρος συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και
τον Διευθυντή του Ταμείου και αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ως προς
όλες του τις αρμοδιότητες.
3. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα βιβλία πρακτικών του
Δ.Σ., του Μητρώου ασφαλισμένων κ.λπ. Συνεργάζεται
με τον Πρόεδρο στη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης
των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και συντάσσει τα πρακτικά
του. Τηρεί το αρχείο του Ταμείου και είναι υπεύθυνος για
την ομαλή διεξαγωγή και διεκπεραίωση των εργασιών
του Ταμείου. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να ορίζει
ένα από τα μέλη του ως αναπληρωτή του Γενικού Γραμματέα για τις περιπτώσεις που αυτός θα απουσιάζει ή
θα κωλύεται.
4. Ο Ταμίας, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο ή/και τον
λογιστή ή/και υπάλληλο του Ταμείου, έχει την ευθύνη
τήρησης όλων των διαχειριστικών, λογιστικών και φορολογικών στοιχείων καθώς και από κοινού με τον Πρόεδρο την ευθύνη για το άνοιγμα και κλείσιμο των πάσης
φύσεως λογαριασμών του Ταμείου σε οποιαδήποτε στην
Ελλάδα και το εξωτερικό Τράπεζα.
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Άρθρο 17
Διευθυντής και Προσωπικό του Ταμείου
1. Για την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου, το Δ.Σ.
δύναται, εφόσον και όποτε κριθεί απαραίτητο, να ορίσει Διευθυντή του Ταμείου, ο οποίος θα προΐσταται των
υπηρεσιών και του προσωπικού του Ταμείου, θα εισηγείται τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., θα εκδίδει εγκύκλιες οδηγίες προς τις
εργοδοτικές επιχειρήσεις και τους ασφαλισμένους, όταν
απαιτείται, και θα είναι επιφορτισμένος με την εποπτεία
και τον έλεγχο της λειτουργίας του Ταμείου, τη φροντίδα
εκτέλεσης των αποφάσεων του Δ.Σ. και γενικά με την
ευθύνη ομαλής λειτουργίας του Ταμείου. Η αμοιβή του
Διευθυντή του Ταμείου θα καθορίζεται με απόφαση του
Δ.Σ.
2. Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού του
Ταμείου, τα προσόντα των υποψηφίων, τα κωλύματα
πρόσληψης εξειδικεύονται ειδικότερα στον Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας.
Άρθρο 18
Επενδυτική Επιτροπή
1. Για τη χάραξη της επενδυτικής πολιτικής λειτουργεί
στο Ταμείο, Επενδυτική Επιτροπή (εφεξής Ε.Ε.), βάσει
της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Το Δ.Σ. του Ταμείου διορίζει Επενδυτική Επιτροπή, της οποίας τα μέλη
πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα για τη θέση προσόντα,
πιστοποιήσεις και επιπλέον ικανότητα, εμπειρία και ήθος.
2. Το Ταμείο κάθε φορά που διορίζει Ε.Ε. υποβάλλει
άμεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία των
μελών της Ε.Ε. (βιογραφικό σημείωμα, σχετική εμπειρία
κ.λπ.) για έγκριση. Τα μέλη της Ε.Ε. πρέπει να έχουν λευκό ποινικό Μητρώο και να μην έχουν καταδικασθεί για
πειθαρχικά παραπτώματα.
3. Η Επενδυτική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1) Χαράσσει την επενδυτική πολιτική του Ταμείου.
2) Προτείνει στο Δ.Σ. κατευθύνσεις για τη διαμόρφωση
της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου.
3) Παρακολουθεί τη διαχείριση της περιουσίας του
Ταμείου και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ.
4) Προβαίνει αυτεπάγγελτα ή κατόπιν εντολής του Δ.Σ.
σε μελέτες και έρευνες για κάθε θέμα σχετικό με τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου.
5) Προτείνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση της περιουσίας του
Ταμείου στο Δ.Σ.
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4) Έκτακτες εισφορές των Χρηματοδοτουσών Εταιρειών
5) Αποδόσεις επενδύσεων των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου
6) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.
2. Οι αθροιστικά καταβαλλόμενες σε ετήσια βάση
(ανά ημερολογιακό έτος) τακτικές και έκτακτες εισφορές ασφαλισμένου υπόκεινται στους παρακάτω περιορισμούς:
i. Για τους ασφαλισμένους της παρ. 1.α του άρθρου
4 του παρόντος, δεν μπορούν να ξεπερνούν το 25%
του ετήσιου μισθού που λαμβάνουν από τις Χρηματοδοτούσες Εταιρείες, στις οποίες απασχολούνται, όπως
αυτός ορίζεται στο άρθρο 20 του παρόντος, ή το 25%
των ετήσιων καταβαλλόμενων αμοιβών Δ.Σ., με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 22 του
παρόντος που δεν υπόκεινται στον περιορισμό αυτό.
ii. Για τους ασφαλισμένους - ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές της παρ. 1.β του άρθρου 4 του παρόντος, δεν
μπορούν να ξεπερνούν το συνολικό ύψος των ετήσιων
προμηθειών που λαμβάνουν από τις Χρηματοδοτούσες Εταιρείες στο πλαίσιο της συνεργασίας τους. Ειδικά
για ασφαλισμένους - ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές
της παρ. 1.β του άρθρου 4 του παρόντος, οι οποίοι διατηρούν σχέση αποκλειστικής συνεργασίας με τις Χρηματοδοτούσες Εταιρίες, δεν μπορούν να ξεπερνούν το
25% του συνολικού ύψους των ετήσιων προμηθειών
που λαμβάνουν στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με
τις Χρηματοδοτούσες Εταιρείες.
iii. Για τα μη εκτελεστικά μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Χρηματοδοτουσών Εταιρειών ή τους νόμιμους εκπροσώπους ή μέλη Δ.Σ. νομικών προσώπων της
παρ. 1.β του άρθρου 4, δεν μπορούν να ξεπερνούν το
ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ.
iv. Για τους ασφαλισμένους που συνεχίζουν προαιρετικά την ασφάλισή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1.2 του άρθρου 6 του παρόντος, δεν μπορούν να
ξεπερνούν το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ.
3. Ο έλεγχος της νομιμότητας του ύψους των ανωτέρω
καταβαλλόμενων εισφορών όλων των ασφαλισμένων
πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Χρηματοδοτουσών Εταιρειών.
4. Τα ανωτέρω όρια αναπροσαρμόζονται με αναλογιστικά αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου,
κατόπιν έγκρισης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από σύμφωνη γνώμη της
Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Κεφάλαιο Δ’: Πόροι του Ταμείου
Άρθρο 19
Πόροι του Ταμείου - Ανώτατα όρια
καταβολής εισφορών ασφαλισμένου
1. Πόροι του Ταμείου είναι:
1) Τακτικές εισφορές των ασφαλισμένων
2) Έκτακτες εισφορές των ασφαλισμένων
3) Τακτικές εισφορές των Χρηματοδοτουσών Εταιρειών

Άρθρο 20
Τακτικές Εισφορές Ασφαλισμένου
1. Οι ασφαλισμένοι της παρ. 1.α του άρθρου 4 του παρόντος καταστατικού δικαιούνται, πλέον της τακτικής
εισφοράς εργοδότη του άρθρου 21 του παρόντος, να
καταβάλουν εθελοντικά και τακτική εισφορά ασφαλισμένου, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τριάντα
(30) ευρώ.
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Ως μηνιαίος μισθός για τον υπολογισμό των τακτικών
εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου ορίζεται το σύνολο των μικτών τακτικών μηνιαίων αποδοχών σε χρήμα.
Εξαιρούνται τα τυχόν καταβαλλόμενα επιδόματα και μη
συνήθεις αποδοχές (όπως αμοιβές για υπερωρία - υπερεργασία, νυχτερινή εργασία, επιδόματα βάρδιας κ.α.) που
λαμβάνει ο εργαζόμενος για τις υπηρεσίες που προσφέρει
στη Χρηματοδοτούσα Εταιρεία. Στο μηνιαίο μισθό συμπεριλαμβάνονται τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων καθώς
και το Επίδομα Αδείας, επομένως οι εισφορές υπολογίζονται επί δεκατεσσάρων (14) μηνιαίων μικτών μισθών.
2. Οι ασφαλισμένοι της παρ. 1.β του άρθρου 4 του
παρόντος καταστατικού καταβάλουν μηνιαία τακτική
εισφορά ασφαλισμένου, η οποία υπολογίζεται 12 φορές
ετησίως και δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τριάντα
(30) ευρώ.
3. Το κατώτατο ποσό μηνιαίας εισφοράς ασφαλισμένου αναπροσαρμόζεται με αναλογιστικά αιτιολογημένη
απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, κατόπιν έγκρισης από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά
από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
4. Το επιθυμητό ύψος τακτικών εισφορών ασφαλισμένου δηλώνεται με την αίτηση εγγραφής του στο Ταμείο.
- Στην περίπτωση των ασφαλισμένων της παρ. 1.α του
άρθρου 4 του παρόντος, οι εισφορές δηλώνονται ως
ποσοστό επί του μηνιαίου μισθού και παρακρατούνται
από τη μισθοδοσία της εκάστοτε Χρηματοδοτούσας
Εταιρείας, η οποία αποστέλλει προς το Ταμείο σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο συγκεκριμένης γραμμογράφησης με
τα ποσά εισφοράς ανά ασφαλισμένο, κατόπιν σχετικής
εξουσιοδότησης από τον ασφαλισμένο κατά την υπαγωγή του στο Ταμείο. Αποδίδονται μαζί με τις τακτικές
εισφορές εργοδότη στο Ταμείο το αργότερο μέχρι τις 20
του επόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς.
- Οι τακτικές εισφορές ασφαλισμένου της παρ. 1.β του
άρθρου 4 του παρόντος δηλώνονται ως σταθερό ποσό
και καταβάλλονται προς το Ταμείο με τους τρόπους που
υποδεικνύει το Δ.Σ. του Ταμείου, οι οποίοι περιγράφονται
στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και περιλαμβάνουν μόνο έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό του
Ταμείου.
5. Κάθε ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να μεταβάλλει το
ύψος της μηνιαίας εισφοράς που καταβάλει στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ταμείου, έως και δύο
φορές ετησίως, υπό τον περιορισμό του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου και ανώτατου ποσού εισφορών, υποβάλλοντας σχετικό έγγραφο αίτημα στο Ταμείο. Η μεταβολή
θα έχει ισχύ από τον επόμενο μήνα της αποδοχής από το
Δ.Σ. της αίτησης μεταβολής. Σχετικό αίτημα μπορεί να
υποβληθεί οποτεδήποτε από τον ασφαλισμένο.
6. Για τους ασφαλισμένους που συνεχίζουν προαιρετικά την ασφάλισή τους σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1.2 του άρθρου 6 του παρόντος, προβλέπεται
υποχρεωτικά η καταβολή της εισφοράς της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου και ισχύουν για αυτούς όσα ορίζονται
και για τους ασφαλισμένους της παρ. 1.β του άρθρου 4
του παρόντος.
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Άρθρο 21
Τακτικές Εισφορές Εργοδότη
1. Οι Χρηματοδοτούσες Εταιρείες της παρ. 1.α του
άρθρου 4 του παρόντος καταβάλλουν υποχρεωτικά για
κάθε ασφαλισμένο της ίδιας παραγράφου τακτική εισφορά εργοδότη που υπολογίζεται ως εξής:
- Δύο (2) % επί του τμήματος του μηνιαίου μισθού του
ασφαλισμένου μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ και μηδέν λεπτών (2.500 €) και
- Οκτώ (8) % επί του τμήματος του μηνιαίου μισθού του
ασφαλισμένου για το υπερβάλλον του ποσού των δύο
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ και μηδέν λεπτών (2.500 €).
2. Οι εισφορές του παρόντος άρθρου υπολογίζονται
με ευθύνη του Τμήματος μισθοδοσίας της κάθε Χρηματοδοτούσας Εταιρίας, η οποία αποστέλλει στο Ταμείο
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο συγκεκριμένης γραμμογράφησης με τα ποσά εισφοράς ανά ασφαλισμένο.
3. Οι τακτικές εισφορές εργοδότη αποδίδονται στο
Ταμείο μαζί με την αντίστοιχη τακτική εισφορά ασφαλισμένου που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος και έχει παρακρατηθεί από τη μισθοδοσία του το αργότερο έως τις
20 του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς.
4. Για τους ασφαλισμένους της παρ. 1.β του άρθρου 4
του παρόντος, καθώς και για τους ασφαλισμένους που
συνεχίζουν προαιρετικά την ασφάλισή τους σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1.2 του άρθρου 6 του παρόντος
δεν προβλέπεται τακτική εισφορά εργοδότη.
Άρθρο 22
Έκτακτες Εισφορές Ασφαλισμένου και Εργοδότη
1. Κάθε ασφαλισμένος των παρ. 1.α και 1.β του άρθρου
4 του παρόντος δικαιούται να καταβάλλει έκτακτες εισφορές ασφαλισμένου δύο (2) φορές ανά ημερολογιακό
έτος, δηλώνοντας προς το Ταμείο το ποσό που επιθυμεί
να καταβάλλει και αποστέλλοντας σχετικό αποδεικτικό καταβολής, έχοντας χρησιμοποιήσει έναν από τους
διαθέσιμους τρόπους καταβολής εισφοράς που υποδεικνύει το Δ.Σ. και περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Εναλλακτικά, οι ασφαλισμένοι - εργαζόμενοι των Χρηματοδοτουσών Εταιρειών δύνανται
να παρέχουν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο
αρμόδιο Τμήμα Μισθοδοσίας της Χρηματοδοτούσας
Εταιρείας που απασχολούνται να παρακρατεί από τις
αποδοχές τους και να αποδίδει στο Ταμείο την έκτακτη
εισφορά, εφόσον έχουν ενημερώσει σχετικά προς τούτο
το Ταμείο με έγγραφη δήλωσή τους. Το ελάχιστο ποσό
κάθε καταβολής ανέρχεται στα πεντακόσια ευρώ (500 €).
2. Επιπρόσθετα, κάθε ασφαλισμένος της παρ. 1.α του
άρθρου 4 δύναται να καταβάλει, ως έκτακτη εισφορά, το
ποσό που προκύπτει από εξαγορά ομαδικού συνταξιοδοτικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, το οποίο ήταν σε
ισχύ προ της ίδρυσης του Ταμείου, με αντισυμβαλλόμενη
μια εκ των Χρηματοδοτουσών Εταιρειών. Το ποσό αυτό
θα μπορεί να καταβληθεί σε μέχρι 4 ετήσιες δόσεις και
δεν θα υπόκειται σε κράτηση για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Ταμείου, κατά τα αναφερόμενα στο
άρθρο 25 του παρόντος.
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3. Οι Χρηματοδοτούσες Εταιρείες δικαιούνται να καταβάλουν έκτακτες εισφορές ανά ασφαλισμένο για τους
ασφαλισμένους της παρ. 1.α του άρθρου 4 του παρόντος, οι οποίες πιστώνονται στον Ατομικό Λογαριασμό
του Ασφαλισμένου μετά από σχετική έγγραφη ενημέρωση του Δ.Σ. του Ταμείου.
4. Δεν προβλέπεται καταβολή έκτακτης εισφοράς
(ασφαλισμένου ή εργοδότη) για όσους συνεχίζουν
προαιρετικά την ασφάλισή τους στο Ταμείο με βάση τις
διατάξεις της παρ. 1.2 του άρθρου 6 του παρόντος.
Άρθρο 23
Συνέπειες μη καταβολής εισφοράς
ή καταβολής υπερβάλλουσας εισφοράς
1. Μη καταβολή της προβλεπόμενης τακτικής εισφοράς ή καταβολή εισφοράς μικρότερης από την οφειλόμενη συνεπάγεται μη προσμέτρηση της περιόδου που αυτή
αφορά ως χρόνου ασφάλισης, καθώς και μη πίστωση
του ατομικού λογαριασμού, μέχρι την ολική εξόφληση
της εισφοράς.
2. Επί καταβολής εισφοράς μεγαλύτερης από την οφειλόμενη, το υπερβάλλον ποσό δεν επιφέρει καμία συνέπεια και παραμένει σε λογαριασμό του Ταμείου προς
συμψηφισμό μελλοντικών εισφορών του ασφαλισμένου
ή εργοδότη ή επιστρέφεται στον ασφαλισμένο ή τη Χρηματοδοτούσα Εταιρεία άτοκα κατόπιν αιτήματός του.
Άρθρο 24
Ατομικός Λογαριασμός
Για καθέναν από τους ασφαλισμένους στο Ταμείο
δημιουργείται Ατομικός Λογαριασμός, ο οποίος σχηματίζεται από το σύνολο των εισφορών του κλάδου
συνταξιοδοτικών παροχών, που έχει καταβάλει ο
ασφαλισμένος (όπου προβλέπεται) και ο εργοδότης για
λογαριασμό του ασφαλισμένου (όπου προβλέπεται),
με διάκριση των καταβληθεισών εισφορών σε τακτικές
και έκτακτες, ασφαλισμένου και εργοδότη, αφαιρουμένων των σχετικών κρατήσεων που προβλέπονται στο
άρθρο 25 για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων
του Ταμείου. Επιπλέον, ο Ατομικός Λογαριασμός ενημερώνεται με τις αναλογούσες αποδόσεις των επενδύσεων (θετικές ή αρνητικές).
Άρθρο 25
Κάλυψη Εξόδων Λειτουργίας
1. Οι Χρηματοδοτούσες Εταιρίες αναλαμβάνουν την
κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών εξόδων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αμοιβές νομικών συμβούλων,
αναλογιστή, διαχειριστή κινδύνου, εσωτερικού ελεγκτή,
μηχανογράφησης, λογιστή κ.α.) για τα πρώτα πέντε (5)
έτη λειτουργίας του Ταμείου. Τα έξοδα θα καλύπτονται
με καταβολές από τις Χρηματοδοτούσες Εταιρίες με
βάση τον προϋπολογισμό που συντάσσεται από το Δ.Σ.
του Ταμείου και τις πραγματικές του ανάγκες, και η ως
άνω συμμετοχή τους θα επιμερίζεται, ανά Χρηματοδοτούσα Εταιρεία, με βάση τον αριθμό των ενεργών ασφαλισμένων της παρ. 1.α του άρθρου 4 του παρόντος που
απασχολούνται σε αυτές.
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2. Από έναρξης της λειτουργίας του Ταμείου, προβλέπεται παράλληλα παρακράτηση:
1. Ποσοστού 1% επί των τακτικών και εκτάκτων Εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλονται υπέρ των ασφαλισμένων της παρ. 1.α του άρθρου 4
2. Ποσοστού 3% επί των τακτικών και εκτάκτων εισφορών των ασφαλισμένων της παρ. 1.α του άρθρου 4 με
μικτό μηνιαίο μισθό άνω των 2.500 ευρώ
3. Ποσοστού 3% επί των τακτικών και εκτάκτων εισφορών των ασφαλισμένων της παρ. 1.β του άρθρου 4
για σχηματισμό αποθεματικού εξόδων διοικητικής λειτουργίας προς κάλυψη των ως άνω λειτουργικών εξόδων
του Ταμείου.
3. Τα ποσά που αφαιρούνται από τους ατομικούς λογαριασμούς σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του
παρόντος διατίθενται προς ενίσχυση του αποθεματικού
εξόδων διοικητικής λειτουργίας του Ταμείου.
4. Μετά το πέρας της πρώτης πενταετίας λειτουργίας
του Ταμείου:
4.1. Τα ετήσια λειτουργικά έξοδα δεν μπορούν να
υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο κατ’ έτος με τον ΔΤΚ, όπως
δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
4.2. Οι Χρηματοδοτούσες Εταιρίες αναλαμβάνουν την
κάλυψη τυχόν ελλειμμάτων του λογαριασμού εξόδων
διοικητικής λειτουργίας.
5. Το Δ.Σ. του Ταμείου μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση, που θα συνοδεύεται από αναλογιστική μελέτη για την επάρκεια του αποθεματικού εξόδων
διοικητικής λειτουργίας και κατόπιν έγκρισης από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά
από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, να αναπροσαρμόσει τη μεθοδολογία υπολογισμού
ή και παρακράτησης ποσών ή ποσοστών για αποθεματικό εξόδων διοικητικής λειτουργίας από τις εισφορές
εργοδότη και ασφαλισμένου.
Κεφάλαιο Ε’: Παροχές
Άρθρο 26
Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος
Εφάπαξ Παροχής
Κάθε ασφαλισμένος του Ταμείου δικαιούται να λάβει
την εφάπαξ παροχή, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό
του οποιαδήποτε από τις εξής προϋποθέσεις:
i. Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας από
Κύριο Φορέα Ασφάλισης.
ii. Πλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης
λόγω αναπηρίας από Κύριο Φορέα Ασφάλισης. Οι προϋποθέσεις αυτές μπορούν να βεβαιώνονται, για την λήψη
της Εφάπαξ Παροχής από το Ταμείο, από δύο ιατρούς
που θα ορίζονται από το Δ.Σ. του Ταμείου.
iii. Συμπλήρωση της ηλικίας των 55ετών και άνω, εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον 10
έτη.
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iv. Συμπλήρωση της ηλικίας των 60ετών και άνω, εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον 3 έτη.
v. Ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον έχει τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης στο Ταμείο.
vi. Θάνατος, οπότε η παροχή αποδίδεται στους δικαιούχους ανεξαρτήτως λοιπών προϋποθέσεων.
Άρθρο 27
Ποσό Εφάπαξ Παροχής
1. Ο Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών εφαρμόζει
το κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκαθορισμένης εισφοράς. Δεν εγγυάται κανένα κίνδυνο, ενδεικτικά ούτε
βιομετρικό, ούτε επενδυτικό κίνδυνο, δηλαδή δεν εγγυάται το ύψος της εφάπαξ παροχής, ούτε το ύψος της
επενδυτικής απόδοσης, ούτε το ύψος των επενδυτικών
εξόδων.
2. Σε κάθε ασφαλισμένο που πληροί κάποια από τις
προϋποθέσεις του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού καταβάλλεται, κατόπιν αιτήσεώς του προς το Ταμείο,
εφάπαξ παροχή ίση με το κεφάλαιο που έχει σωρευθεί
στον Ατομικό του Λογαριασμό από τις καταβληθείσες
τακτικές και έκτακτες εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη (όπου κατά περίπτωση προβλέπονται), καθώς
και τις αντίστοιχες αποδόσεις των επενδύσεων, μετά την
αφαίρεση τυχόν εξόδων διαχείρισης υπό τους όρους των
άρθρων 24 και 25 του παρόντος, υπό την επιφύλαξη των
όρων της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
3. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του ασφαλισμένου για οποιαδήποτε αιτία της παρ. 1 του άρθρου 6
του παρόντος, κατά την οποία (απώλεια της ιδιότητας) ο
τελευταίος δεν πληροί κάποια από τις προϋποθέσεις του
άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού, τότε δικαιούται
εφάπαξ παροχή ίση με:
i. το 100% των τακτικών και έκτακτων εισφορών ασφαλισμένου και των αποδόσεων που τους αναλογούν και
έχουν συγκεντρωθεί στον ατομικό του λογαριασμό μετά
την αφαίρεση των διαχειριστικών εξόδων του άρθρου
25 του παρόντος, καθώς και
ii. ποσοστό επί των τακτικών και έκτακτων εισφορών
εργοδότη (όπου προβλέπονται) και των αποδόσεων που
τους αναλογούν και έχουν συγκεντρωθεί στον ατομικό
του λογαριασμό μετά την αφαίρεση των διαχειριστικών
εξόδων του άρθρου 25 του παρόντος, με βάση την παρακάτω κλίμακα:
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΣΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

έως 4 συμπληρωμένα έτη

0%

έως 5 συμπληρωμένα έτη

50%

έως 6 συμπληρωμένα έτη

60%

έως 7 συμπληρωμένα έτη

70%

έως 8 συμπληρωμένα έτη

80%

έως 9 συμπληρωμένα έτη

90%

από 10 συμπληρωμένα έτη και πάνω

100%
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Η απομείωση του ατομικού λογαριασμού επέρχεται
κατά την ημερομηνία απώλειας της ιδιότητας ασφαλισμένου, βάσει της σχετικής απόφασης Δ.Σ., και δεν
συμπίπτει χρονικά με τη λήψη της εφάπαξ παροχής, η
οποία συντελείται κατά την συμπλήρωση κάποιας εκ
των προϋποθέσεων θεμελίωσης δικαιώματος για λήψη
παροχής του άρθρου 26 και μετά από σχετική αίτηση.
Ειδικά για τους ασφαλισμένους της παρ. 1.2 του άρθρου
6 του παρόντος που επιθυμούν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους, επέρχεται η ως άνω απομείωση κατά την παραίτηση ή απόλυσή ή λύση ή λήξη της
συμβάσεως, παρά το γεγονός ότι δεν απόλλυται η ιδιότητα του ασφαλισμένου. Από την ως άνω απομείωση
εξαιρείται όποιος κατά την απώλεια της ιδιότητας του
ασφαλισμένου αιτηθεί την μεταφορά των δικαιωμάτων
του σε άλλο Τ.Ε.Α.
Το εναπομείναν ποσό εργοδοτικών εισφορών που
αφαιρείται από τον ατομικό λογαριασμό μετά την εφαρμογή της ως άνω κλίμακας, θα πιστώνεται στο αποθεματικό εξόδων διοικητικής λειτουργίας προς κάλυψη
των λειτουργικών εξόδων του Ταμείου σύμφωνα με το
άρθρο 25 του παρόντος.
Εάν, κατόπιν απώλειας της ιδιότητας του ασφαλισμένου και εφαρμογής της ως άνω απομείωσης, ο ασφαλισμένος δεν έχει λάβει την εφάπαξ παροχή του και ζητήσει την επανεγγραφή του στο Ταμείο, τότε για αυτόν
δημιουργείται νέος, διακριτός ατομικός λογαριασμός για
τις εισφορές, οι οποίες καταβάλλονται μετά την επανεγγραφή. Τόσο ο αρχικός ατομικός λογαριασμός όσο και
ο νέος ενημερώνονται με τις αναλογούσες αποδόσεις.
Η ως άνω απομείωση, σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του ασφαλισμένου, επέρχεται ανά ατομικό λογαριασμό του άπαξ.
4. Μέχρι την ημερομηνία, κατά την οποία ο ασφαλισμένος υποβάλει αίτηση λήψης ή μεταφοράς της παροχής του σε άλλο Τ.Ε.Α., ο ατομικός λογαριασμός του
πιστώνεται με το προϊόν των αναλογουσών αποδόσεων
(θετικών ή αρνητικών). Το θέμα ρυθμίζεται ειδικότερα
στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ταμείου.
5. Ο ατομικός λογαριασμός ρευστοποιείται, όταν πρόκειται να καταβληθεί η εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή
και μόνο εφόσον η καταβολή της έχει εγκριθεί από το
Δ.Σ. του Ταμείου.
6. Σε περίπτωση θανάτου, δικαιούχοι λήψης της εφάπαξ παροχής ορίζονται οι κληρονόμοι, σύμφωνα με τις
διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής του Αστικού Κώδικα. Εναλλακτικά, οι ασφαλισμένοι έχουν το δικαίωμα να
ορίζουν στην αίτηση εγγραφής τους ή με μεταγενέστερη
αίτησή τους συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα ως δικαιούχους της εφάπαξ παροχής σε περίπτωση θανάτου τους.
Στις περιπτώσεις που ορίζονται περισσότεροι των ενός
δικαιούχοι, τότε ο ασφαλισμένος οφείλει να δηλώσει
για κάθε φυσικό πρόσωπο το ποσοστό που του αναλογεί, διαφορετικά το σύνολο της παροχής θα μοιραστεί
ισόποσα σε όλους τους δικαιούχους. Ο ασφαλισμένος
διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους δικαιούχους
που έχει ήδη ορίσει με μεταγενέστερη αίτησή του.
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Κεφάλαιο ΣΤ’: Οικονομική Διαχείριση
και Λογιστική Οργάνωση
Άρθρο 28
Τεχνικές Προβλέψεις- Επενδύσεις Περιθώριο Φερεγγυότητας - Αντασφάλιση
1. Το Ταμείο δημιουργεί τεχνικές προβλέψεις, το ύψος
των οποίων αντανακλά τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του έναντι των ασφαλισμένων. Για το συνιστώμενο
κλάδο συνταξιοδοτικών παροχών είναι ίσο με το πιστωτικό υπόλοιπο του συνόλου των Ατομικών Λογαριασμών.
2. Ο υπολογισμός των τεχνικών προβλέψεων, ο τρόπος
επένδυσής τους και οι αντίστοιχοι εφαρμοστέοι κανόνες
επενδύσεων, ο υπολογισμός περιθωρίου φερεγγυότητας
και η υποχρέωση ή μη αντασφάλισης ρυθμίζονται από
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και τον Κανονισμό Επενδύσεων του Ταμείου.
Άρθρο 29
Λογιστική Οργάνωση και Διαχείριση
1. Κάθε θέμα που αφορά στη λογιστική οργάνωση και
Διαχείριση του Ταμείου ρυθμίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία.
2. Κάθε οικονομική χρήση του Ταμείου συμπίπτει με
το ημερολογιακό έτος.
Κεφάλαιο Ζ’: Διαδοχική Ασφάλιση
Άρθρο 30
Διαδοχική ασφάλιση
Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης σε περισσότερα
Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης της Ελλάδας ή κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται οι
σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας,
των κατ’ εξουσιοδότηση της νομοθεσίας αυτής υπουργικών αποφάσεων περί διαδοχικής ασφάλισης στα Τ.Ε.Α.,
όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και του δικαίου της Ε.Ε.,
όπως εκάστοτε ισχύει.
Κεφάλαιο Η’: Τροποποίηση καταστατικού Ενοποίηση - Διάλυση - Εκκαθάριση
Άρθρο 31
Τροποποίηση καταστατικού
Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού επιτρέπεται με απόφαση Δ.Σ. που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία
5/7 των μελών αυτού και με κατάρτιση σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου, τηρουμένων και των λοιπών
διαδικαστικών προϋποθέσεων που ο νόμος προβλέπει
για την ίδρυση Ταμείου.
Άρθρο 32
Ενοποίηση - Διάσπαση
1. Με απόφαση Δ.Σ. που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία
5/7 των μελών αυτού και με κατάρτιση σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου, επιτρέπεται η ενοποίηση του
Ταμείου με άλλα ομοειδή Ταμεία που λειτουργούν στην
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Ελλάδα ή σε άλλο κράτος και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την προάσπιση και επίτευξη των στόχων του και
την καλύτερη απόδοση της επενδυτικής του πολιτικής.
2. Η ενοποίηση συντελείται μετά από καταχώριση του
νέου καταστατικού στο σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ο νόμος
ορίζει. Από την καταχώριση αυτή το νέο Ταμείο υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
Ταμείων που συγχωνεύτηκαν. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το νέο Ταμείο χωρίς διακοπή.
3. Με τους όρους και τις διαδικασίες του παρόντος
είναι δυνατή η διάσπαση του Ταμείου σε περισσότερα
Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
Άρθρο 33
Συμμετοχή σε Ομοσπονδίες και Ενώσεις
1. Με απόφαση Δ.Σ., που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία
5/7 των μελών αυτού, επιτρέπεται η συνεργασία του Ταμείου με άλλα ομοειδή Ταμεία ή και Ομοσπονδίες ομοειδών Ταμείων, σε επιχειρησιακό, κλαδικό ή άλλο επίπεδο,
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον τούτο κρίνεται
σκόπιμο για την επίτευξη των στόχων του Ταμείου και
την καλύτερη απόδοση της επενδυτικής του πολιτικής.
2. Με τους ίδιους όρους είναι δυνατή η συμμετοχή
του Ταμείου σε Ομοσπονδίες ομοειδών Ταμείων, στην
ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, ως και η πρωτοβουλία σύστασης αντίστοιχης Ομοσπονδίας Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.
Άρθρο 34
Διάλυση - Εκκαθάριση
1. Το Ταμείο διαλύεται με αιτιολογημένη απόφαση του
Δ.Σ. που λαμβάνεται με πλειοψηφία 5/7 στις περιπτώσεις
που ορίζει ο νόμος.
2. Τη λύση του Ταμείου ακολουθεί η εκκαθάρισή του.
3. Σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου, το προϊόν της
εκκαθάρισης του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών
διανέμεται στους ασφαλισμένους και στους δικαιούμενους να λάβουν την παροχή του κλάδου. Το Δ.Σ. ωστόσο,
μπορεί να αποφασίσει αντί της διανομής του προϊόντος
της εκκαθάρισης, τη μεταβίβασή του σε άλλο Ταμείο
Επαγγελματικής Ασφάλισης, κατ’ εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Σε κάθε πάντως περίπτωση, τα
παραπάνω πρόσωπα που επιθυμούν δικαιούνται την απόδοση της αξίας του Ατομικού Λογαριασμού τους, κατά τα
οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Οι αξιώσεις των παραπάνω
προσώπων θεωρούνται ως απαιτήσεις κατά του Ταμείου,
οι οποίες απογράφονται κατά την εκκαθάριση.
4. Μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές, εκτελεί χρέη
εκκαθαριστή ολόκληρο το Δ.Σ. Εκκαθαριστές μπορούν
να διοριστούν δύο (2) μέλη του Δ.Σ. που ασκούν όλες τις
αρμοδιότητες, τις συναφείς προς τη διαδικασία και τον
τρόπο της εκκαθάρισης.
5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση εξουσίας των μελών του Δ.Σ.
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6. Οι εκκαθαριστές οφείλουν από την ανάληψη των
καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της περιουσίας του Ταμείου και γενικότερα των απαιτήσεων και
των υποχρεώσεων του, να συντάξουν Ισολογισμό και να
προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια, μεριμνώντας για
την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν
η εκκαθάριση διαρκεί περισσότερο από ένα (1) έτος, οι
εκκαθαριστές υποχρεούνται σε σύνταξη Ισολογισμού
για κάθε έτος. Την ίδια υποχρέωση αναλαμβάνουν οι
εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
7. Ως προς τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται ανάλογα
οι διατάξεις για το Δ.Σ.. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις
των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.
8. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να προβούν σε άμεση
και ακώλυτη περάτωση, των εκκρεμών υποθέσεων του
Ταμείου, σε μετατροπή σε χρήμα της περιουσίας του Ταμείου, σε εξόφληση των χρεών του και σε είσπραξη των
απαιτήσεων του. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες
πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση
και το συμφέρον του Ταμείου.
9. Κάθε ποσό που προέρχεται από οποιαδήποτε ρευστοποίηση κατατίθεται εντόκως σε πιστωτικό ίδρυμα
που έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος - μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπόκειται διά νόμου σε ειδικό
καθεστώς δημόσιας εποπτείας για την προστασία των
καταθετών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα προβλέπονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
10. Από την ρευστοποιηθείσα περιουσία του Ταμείου
(ασφαλιστική τοποθέτηση), λαμβανομένων υπόψη και
των τόκων της παρ. 9, μετά την αφαίρεση των εξόδων
της εκκαθάρισης και των αμοιβών των εκκαθαριστών,
ικανοποιούνται προνομιακά και κατά προτεραιότητα
έναντι κάθε άλλου γενικού ή ειδικού προνομίου, εκτός
και αν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία, οι ασφαλισμένοι
για τις απαιτήσεις τους σε εφάπαξ παροχή, με βάση τα
υπόλοιπα των ατομικών τους λογαριασμών, όπως αυτά
έχουν απογραφεί κατά την έναρξη της εκκαθάρισης του
Ταμείου, ανεξάρτητα από την πλήρωση των προϋποθέσεων του παρόντος καταστατικού για λήψη της εφάπαξ
παροχής του κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών.
11. Εάν το Δ.Σ. αποφασίσει τη λήξη της εκκαθάρισης
με τη μεταβίβαση της περιουσίας του Ταμείου σε άλλο
Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, η περάτωση της εκκαθάρισης με μεταβίβαση γίνεται βάσει των όσων ορίζονται
στη σχετική συμφωνία, που συνάπτεται μεταξύ των Ταμείων, καθώς και βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
12. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, εκτός εάν προκύψει δικαστική
διένεξη, οπότε δύναται να παραταθεί για άλλα δύο (2)
επιπρόσθετα έτη.
Κεφάλαιο Θ’: Μεταβατικές Διατάξεις
Άρθρο 35
Μεταβατικές διατάξεις Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
1. Μέχρι την εκλογή του πρώτου Δ.Σ., το Ταμείο διοικείται από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, ήτοι
από τους:
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1. Σαρρηγεωργίου Αλέξανδρο του Παναγιώτη (Πρόεδρο)
2. Δελένδα Νικόλαο του Ιερωνύμου-Δημητρίου (Αντιπρόεδρο)
3. Νικηφοράκη Βασίλειο του Νικολάου (Ταμία)
4. Χανιώτη Βασιλική του Κωνσταντίνου
5. Σερεσιώτη Αλέξανδρο του Ελευθερίου
6. Σίδερη Λεωνίδα του Παναγιώτη
7. Αθανίτη Σπυρίδωνα του Ξενοφώντος
Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή συγκροτείται σε
σώμα κατόπιν πρόσκλησης των μελών της από τον Πρόεδρο αυτής, αμέσως μετά την έγκριση και δημοσίευση
του καταστατικού του Ταμείου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή θα μεριμνήσει
για τη σύσταση του Ταμείου και εξουσιοδοτείται να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του
παρόντος, οι οποίες θα υποδειχθούν από την αρμόδια
διοικητική αρχή, κατά την έγκρισή του.
3. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή διεξάγει εκλογές
για την ανάδειξη των πρώτων εκλεγμένων αντιπροσώπων των ασφαλισμένων στο Δ.Σ. εντός εύλογου χρόνου
από τη δημοσίευση του παρόντος, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του ενός (1)
έτους.
4. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή εξουσιοδοτείται, στο πλαίσιο των λειτουργιών για την επίτευξη των
σκοπών του Ταμείου, όπως εκδώσει, εντός εξαμήνου
από την έγκριση και δημοσίευση του καταστατικού στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του.
5. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή δύναται να ασκεί
όλες τις αρμοδιότητες του Δ.Σ., όπως προβλέπονται στα
σχετικά άρθρα του παρόντος καταστατικού.».
Επίσης, όλοι οι εδώ συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται, αντιπροσωπεύονται και εκπροσωπούνται έκαστος,
παρέχουν την ειδική και ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στους: α) Αλεξάνδρα Νικολαϊδη [..], β) Βασιλική Χανιώτη [..], και γ) Λεωνίδας Σίδερης [..], όπως
ενεργούντες από κοινού ή και χωριστά, υποβάλλουν
αντίγραφο του παρόντος στην Αρμόδια Εποπτεύουσα
Αρχή για έγκριση, και υπογράφουν κάθε σχετική συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης, διόρθωσης ή επανάληψης του παρόντος που αφορά σε οποιονδήποτε όρο
αυτού, με σκοπό το παρόν συμβόλαιο να εγκριθεί από
την Αρμόδια Υπηρεσία.
Τα συνολικά έξοδα που θα απαιτηθούν για την σύσταση του άνω ΤΕΑ-ΝΠΙΔ, τα οποία, κατόπιν συμφωνίας των
μερών θα βαρύνουν ισομερώς μόνο τις εκ των εργοδοτριών εταιρειών: Α) «Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων» [«Eurolife FFH ΑΕΓΑ»],
και Β) «Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία
Ασφαλίσεων Ζωής» [«Eurolife FFH ΑΕΑΖ»] ανέρχονται
περίπου κατ’ εκτίμηση των συμβαλλομένων, συνολικά,
σε τέσσερις χιλιάδες (4.000,00) ευρώ.
Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους, τις διατάξεις του ν. 3029/2002, όπως τροποποιη-
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θείς αυτός ισχύει, ότι αντίγραφο του παρόντος, μετά από
εγκριτική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη
γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, θα πρέπει να
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ. Β’)
και τις συνέπειες της παραλείψεώς της.
Σημειώνεται ότι: - Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εγώ η Συμβολαιογράφος γνωστοποίησα στους συμβαλλόμενους,
όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται νομίμως στο
παρόν, ότι στα πλαίσια της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και για την εφαρμογή των διατάξεων του
νόμου, των πράξεων των αρμοδίων αρχών και των
όρων του συμβολαίου μου, τηρώ αρχείο δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονική ή μη μορφή,
στο οποίο περιλαμβάνονται και όσα αναφέρονται σ’
αυτό το συμβόλαιο και στα λοιπά έγγραφα που μου
έχουν υποβληθεί. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα τα συλλέγω, επεξεργάζομαι, καταχωρώ, διατηρώ, αποθηκεύω,
υποβάλλω σε αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες και τα χρησιμοποιώ σύμφωνα με τον νόμο για την άσκηση του
λειτουργήματος μου. Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν σε
σχετική ερώτησή μου απάντησαν καταφατικά, ότι παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την ως άνω επεξεργασία
των προσωπικών δεδομένων τους και δήλωσαν ότι όλες
οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν για την προετοιμασία
και τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου, έγιναν με
υπόδειξή τους και με στοιχεία που οι ίδιοι προσκόμισαν.
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Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το
συμβόλαιο αυτό σε πενήντα επτά (57) φύλλα πρωτοτύπου. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 4,00 ευρώ
για το πρωτότυπο, και 6,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για
δικαιώματα του παρόντος, με έκδοση αντιγράφων, θα εισπραχθούν ευρώ 2.189,00 πλέον Φ.Π.Α. εξ ευρώ 525,36.
Τα δικαιώματα του παρόντος καθώς και τα δικαιώματα
εκδόσεως αντιγράφων του, χωρίς να συνυπολογίζονται
έξοδα δημοσίευσής του, για την οποία θα φροντίσουν οι
συμβαλλόμενοι, όπως ρητά μού εδήλωσαν και τα οποία
βαρύνουν ισομερώς τις ανωτέρω δύο αναφερόμενες εργοδότριες εταιρείες [«Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων» και «Eurolife FFH
Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής»].
Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα,
για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν,
καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
1.- Αλεξάνδρα Νικολαϊδη
2.- Βασιλική Χανιώτη
3.- Λεωνίδας Σίδερης
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ(Τ.Σ.) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΥΡΟΥΔΗ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02063423012210024*

