
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ16/Φ.51020/οικ.12457/307 
Έγκριση του καταστατικού του Ταμείου Επαγγελ-

ματικής Ασφάλισης "ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗ-

ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΩΝ ΣΧΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥ-

ΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ 

ΟΜΙΛΟΥ «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ» & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΥ-

ΤΩΝ Ν.Π.Ι.Δ." 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3029/2002 (Α’ 160) 

«Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης», 
όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α’ 29) 
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνησης και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α’ 168) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης».

7. Την Υ172/4-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β’ 3610).

8. Την Υ5/27.01.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Β’ 204).

9. Την οικ. 44549/Δ9.12193 από 08.10.2015 (Β’ 2169) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Αναστάσιο Πετρόπουλο», όπως ισχύει.

10. Την αριθμ. οικ.100/04.03.2019 σύμφωνη γνώμη 
της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

11. Το αριθμ. 1069/15.03.2019 έγγραφο της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς.

12. Το αριθμ. 7.976/25.2.2019 συμβολαιογραφικό έγ-
γραφο.

13. Την εκπονηθείσα αναλογιστική μελέτη βιωσιμό-
τητας.

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση του καταστατικού του Ταμείου Επαγγελ-
ματικής Ασφάλισης «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗ-
ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΩΝ ΣΧΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
«ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ» & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΥΤΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.» το 
οποίο καταρτίσθηκε με το αριθμ. 7.976/25.2.2019 συμ-
βολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο συνέταξε και υπέγρα-
ψε ο Συμβολαιογράφος Αθηνών ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ.

ΑΡΙΘΜΟΣ 7.976
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΩΝ 
ΣΧΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 
ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
«ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ» & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΥΤΩΝ 
Ν.Π.Ι.Δ.», ν. 3029/2002, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ

Στην Αθήνα Αττικής, σήμερα, στις είκοσι πέντε (25) 
του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα 
εννέα (2019), ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και στα 
γραφεία της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την 
επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.», που βρίσκονται στο επί της Λεω-
φόρου Α. Συγγρού αρ. 124 κείμενο κτίριο γραφείων και 
δη στον ισόγειο όροφο αυτού και είναι ιδιοκτησίας της 
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», όπου με κάλεσαν και 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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προσήλθα για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, 
παρουσιάσθηκαν σ’ εμένα το Συμβολαιογράφο ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΩΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗ (Α.Φ.Μ. 031248364, 
Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών), που κατοικώ και έχω έδρα στην Αθήνα 
(οδός Ακαδημίας αρ. 33), οι ικανοί και μη εξαιρούμενοι 
από το νόμο, αφ’ ενός μεν ο Ευάγγελος Θωμόπουλος, 
του Θωμά και της Παρασκευής, κατά δήλωσή του ιδι-
ωτικός υπάλληλος και κάτοικος Βούλας Αττικής (οδός 
Ελευθερίας αρ. 53), που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 
22-12-1960, κάτοχος του αριθμ. ΑΒ576648/02-11-2006
Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Βούλας Αττικής, με Α.Φ.Μ. 
030993422, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος δήλωσε ότι πα-
ρίσταται και ενεργεί, στην προκειμένη περίπτωση, ως 
ειδικά εξουσιοδοτηθείς πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος 
και αντίκλητος, εν ονόματι και διά λογαριασμόν των:

Ι) 1) Ιωάννη Πετρουλάκη, του Παναγιώτη και της Ανα-
στασίας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Κορίνθου 
(οδός Τιτάνων αρ. 12), που γεννήθηκε στην Αθήνα Ατ-
τικής, στις 07-05-1967, κατόχου του αριθμ. ΑΑ419661/
26-09-2005 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Κορίνθου, με Α.Φ.Μ. 
046426274, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου,

2) Μαρουσώς Ραγκούση, του Γεωργίου και της Άννας, 
ασφαλιστικής πράκτορα, κατοίκου Νέας Ιωνίας Αττι-
κής (οδός Ελευθερίας αρ. 27Α), που γεννήθηκε στην 
Αθήνα Αττικής, στις 09-07-1954, κατόχου του αριθμ. 
ΑΒ577956/13-11-2006 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Νέας Ιω-
νίας, με Α.Φ.Μ. 072981197, Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας,

3) Βασιλείου Τσώλη, του Φωτίου και της Αγγελικής, 
ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Βριλησσίων Αττικής 
(οδός Κρήτης αρ. 8), που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 
24-02-1965, κατόχου του αριθμ. Ρ007500/21-09-1992 
Δελ. Ταυτ. ΙΗ’ Τμήμ. Ασφ. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 033699670, 
Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου,

4) Μαρίνου Σπυρόπουλου, του Δημητρίου και της Αθα-
νασίας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Κιάτου Κο-
ρινθίας (οδός Ποσειδώνος αρ. 11), που γεννήθηκε στην 
Αθήνα Αττικής, στις 16-07-1976, κατόχου του αριθμ. 
ΑΙ234774/03-05-2010 Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. Κιάτου Κο-
ρινθίας, με Α.Φ.Μ. 118711208, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου,

5) Σπυρίδωνος Μπαγιάτη, του Παναγιώτη και της 
Καλλιόπης, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Πειραιά 
Αττικής (οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αρ. 34), που γεννή-
θηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 11-12-1974, κατόχου του 
αριθμ. ΑΚ805915/07-01-2014 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Πει-
ραιώς, με Α.Φ.Μ. 061593214, Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών,

6) Κωνσταντίνου Παπακυριακόπουλου, του Αναστασί-
ου και της Χρυσούλας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοί-
κου Αλίμου Αττικής (οδός Ρώμα αρ. 23), που γεννήθηκε 
στην Κυπαρισσία Τριφυλίας Μεσσηνίας, στις 02-09-1966, 
κατόχου του αριθμ. ΑΙ697724/11-02-2011 Δελ. Ταυτ. 
Τμήμ. Ασφ. Καλλιθέας, με Α.Φ.Μ. 036520734, Δ.Ο.Υ. Πα-
λαιού Φαλήρου,

7) Αριστόδημου Σταματάκη, του Εμμανουήλ και της 
Γεσθημανής, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Περι-
στερίου Αττικής (οδός Σπερχειού αρ. 78), που γεννήθη-
κε στο Αιγάλεω Αττικής, στις 23-08-1962, κατόχου του 
αριθμ. ΑΚ538438/02-05-2012 Δελ. Ταυτ. Β’ Τμήμ. Ασφ. 
Περιστερίου, με Α.Φ.Μ. 030748963, Δ.Ο.Υ. Β’ Περιστερίου, 

8) Σμαράγδας Ανανιάδου, του Θεοδώρου και της Πα-
ναγιώτας, ασφαλιστικής πράκτορα, κατοίκου Λυκόβρυ-
σης Αττικής (οδός Γιαννοπούλου αρ. 4), που γεννήθηκε 
στην Αθήνα Αττικής, στις 03-01-1977, κατόχου του αριθμ. 
ΑΜ176789/27-05-2015 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Πεύκης, με 
Α.Φ.Μ. 121333820, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,

9) Νικολάου Ορφανίδη, του Αντωνίου και της Βιο-
λέττας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Αθήνας 
Αττικής (οδός Αρτέμωνος αρ. 39), που γεννήθηκε στον 
Χολαργό Αττικής, στις 10-01-1984, κατόχου του αριθμ. 
ΑΝ100335/08-05-2017 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Νέου Κό-
σμου, με Α.Φ.Μ. 123721417, Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών,

10) Δέσποινας Παρασκευοπούλου, του Βασιλείου 
και της Χρυσούλας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου 
Γλυφάδας Αττικής (οδός Πλαπούτα αρ. 43), που γεννή-
θηκε στο Άγκιστρο Σερρών, στις 17-06-1956, κατόχου 
του αριθμ. Χ700612/17-01-2005 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. 
Πεύκης, με Α.Φ.Μ. 028319018, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας,

11) Μαρίας Μερτζανίδου, του Κωνσταντίνου και της 
Κωνσταντίας, ασφαλιστικής πράκτορα, κατοίκου Σαλα-
μίνας Αττικής (οδός Μαργαρίτας αρ. 5), που γεννήθη-
κε στην Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης, στις 17-06-1972, 
κατόχου του αριθμ. ΑΜ085587/12-12-2014 Δελ. Ταυτ. 
Τμήμ. Ασφ. Σαλαμίνας Αττικής, με Α.Φ.Μ. 062008330, 
Δ.Ο.Υ. Ε’ Πειραιά,

12) Μαργαρίτας Βήχου, του Γεωργίου και της Καλ-
λιόπης, ασφαλιστικής πράκτορα, κατοίκου Ηρακλείου 
Αττικής (οδό Θ. Απάρτη αρ. 5), που γεννήθηκε στην 
Αθήνα Αττικής, στις 19-12-1973, κατόχου του αριθμ. 
Χ646002/13-05-2004 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Ηρακλείου 
Αττικής, με Α.Φ.Μ. 077140373, Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας,

13) Αγγελικής Γκικάκη, του Ευαγγέλου και της Αντω-
νίας, ασφαλιστικής πράκτορα, κατοίκου Ίου Κυκλάδων, 
που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής, στις 08-09-1972, 
κατόχου του αριθμ. ΑΕ947776/19-05-2008 Δελ. Ταυτ. 
Αστ. Τμήμ. Ίου, με Α.Φ.Μ. 046920332, Δ.Ο.Υ. Θήρας,

14) Παναγιώτη Παλαιογεώργου, του Χαραλάμπους 
και της Αναστασίας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου 
Αθήνας Αττικής (Λεωφ. Ιωνίας αρ. 40), που γεννήθηκε 
στη Βούλπη Ν. Ευρυτανίας, στις 13-09-1960, κατόχου 
του αριθμ. ΑΕ151341/12-03-2007 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. 
Αγίου Παντελεήμονα, με Α.Φ.Μ. 035501193, Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ 
Αθηνών,

15) Φραγκίσκου Βιτσαρά, του Μεσσία και της Αλεξάν-
δρας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Καλλιθέας Ατ-
τικής (οδός Δημοσθένους αρ. 182), που γεννήθηκε στον 
Πειραιά Αττικής, στις 11-06-1961, κατόχου του αριθμ. 
ΑΜ018288/09-09-2014 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Καλλιθέας, 
με Α.Φ.Μ. 039950936, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας,

16) Ιωάννας Κυριακίδη, του Ανδρέα Μήλα και της Αικα-
τερίνης Μήλα, ασφαλιστικής πράκτορα, κατοίκου Βάρης 
Αττικής (οδός Ποσειδώνος αρ. 8),που γεννήθηκε στην 
Άνδρο Κυκλάδων, στις 10-04-1961, κατόχου του αριθμ. 
ΑΗ539806/17-02-2009 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Κυψέλης, 
με Α.Φ.Μ. 040131043, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας,

17) Πέτρου Κάπελλα, του Δημητρίου και της Σοφί-
ας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Βάρης Αττικής 
(οδός Ποσειδώνος αρ. 8), που γεννήθηκε στην Αθήνα 
Αττικής, στις 29-06-1962, κατόχου του αριθμ. ΑΒ328572/
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03-07-2006 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 
029935359, Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου,

18) Αθανασίου Σάββα, του Αγησιλάου και της Χρι-
στίνας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Ραφήνας 
Αττικής (Πάροδος Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 5), που γεν-
νήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 21-02-1967, κατόχου 
του αριθμ. ΑΜ648420/26-09-2016 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. 
Ραφήνας, με Α.Φ.Μ. 038881850, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης,

19) Μαρίας Παπαγιαννάκη, του Ιωάννη και της Αρι-
στέας, ασφαλιστικής συμβούλου, κατοίκου Αθήνας Ατ-
τικής (οδός Περεσιάδου αρ. 18), που γεννήθηκε στην 
Αθήνα Αττικής, στις 15-01-1976, κατόχου του αριθμ. 
ΑΒ295620/11-05-2006 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Πατησί-
ων, με Α.Φ.Μ. 103883335, Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, δυνάμει του 
αριθμ. 7.962/18-02-2019 πληρεξουσίου μου, το οποίο, 
κατά ρητή δήλωσή του, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει 
παύσει η ισχύς αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι 
σήμερα,

ΙΙ) 20) Δημήτριου Γεωργόπουλου, του Γεωργίου και 
της Κυριακής, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Και-
σαριανής Αττικής (Πλατεία Αναγεννήσεως αρ. 7-9), που 
γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 07-08-1967, κατό-
χου του αριθμ. ΑΗ016571/25-07-2008 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. 
Ασφ. Καισαριανής, με Α.Φ.Μ. 051887903, Δ.Ο.Υ. Βύρωνα,

21) Παναγιώτη Τασόπουλο, του Ανδρέα και της Βασιλι-
κής, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Νέου Ηρακλείου 
Αττικής (οδός Χαραυγής αρ. 26), που γεννήθηκε στην 
Αθήνα Αττικής, στις 03-11-1968, κατόχου του αριθμ. 
ΑΖ604207/20-03-2008 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Ηρακλείου, 
με Α.Φ.Μ.046114832, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας,

22) Ελευθέριου Γαλαθιανάκη, του Ευστρατίου Γαλαθια-
νάκη και της Μαρίας Μπιρμπίλη, ασφαλιστικού πράκτορα, 
κατοίκου Ασπροπύργου Αττικής (οδός Ελασσόνος αρ. 1), 
που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 18-06-1986,
κατόχου του αριθμ. Χ207637/12-05-2003 Δελ. Ταυτ. Αστ. 
Τμήμ. Ασπροπύργου, με Α.Φ.Μ. 134790508, Δ.Ο.Υ. Ελευ-
σίνας,

23) Παύλου Συμπερά, του Πέτρου και της Δήμητρας, 
ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Αθήνας Αττικής 
(οδός Βορείου Ηπείρου αρ. 5), που γεννήθηκε στην 
Αθήνα Αττικής, στις 07-02-1972, κατόχου του αριθμ. 
ΑΝ599426/06-07-2018 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Κολωνού, 
με Α.Φ.Μ. 075114218, Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών,

24) Γεωργίου Ταμβάκου, του Χαραλάμπους και της 
Ειρήνης, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Κηφισιάς 
Αττικής (οδός Κορίνθου αρ. 7), που γεννήθηκε στην Ομ-
βριακή Φθιώτιδος, στις 11-07-1951, κατόχου του αριθμ. 
Χ679502/14-12-2004 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Κηφισιάς, με 
Α.Φ.Μ. 015159435, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,

25) Νικολάου Συμεωνίδη, του Δημητρίου και της 
Σοφίας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Διονύσου 
Αττικής (οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 8, Σταμάτα), που γεν-
νήθηκε στον Πειραιά Αττικής, στις 12-01-1969, κατόχου 
του αριθμ. ΑΕ620158/22-06-2007 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. 
Αγίου Στεφάνου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 043912639, Δ.Ο.Υ. 
Κηφισιάς,

26) Ανάργυρου Λαζάρου, του Αντωνίου και της Χρι-
στίνας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Βριλησσίων 
Αττικής (οδός Αγιάσου αρ. 32Α), που γεννήθηκε στον 

Ασπρόπυργο Αττικής, στις 21-08-1963, κατόχου του 
αριθμ. ΑΚ138963/29-03-2012 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. 
Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 030416317, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου,

27) Αντωνίου Λαζάρου, του Ανάργυρου Λαζάρου και 
της Σωτηρίας Σωληναραίου, ασφαλιστικού πράκτορα, 
κατοίκου Βριλησσίων Αττικής (οδός Αγιάσου αρ. 32Α), 
που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, στις 29-09-1996, 
κατόχου του αριθμ. ΑΗ105555/19-11-2008 Δελ. Ταυτ. 
Τμήμ. Ασφ. Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 162731407, Δ.Ο.Υ. 
Χαλανδρίου,

28) Ελένης Κατσιαβού, του Κωνσταντίνου Κατσιαβού 
και της Γαλήνης Φώη, ασφαλιστικής πράκτορα, κατοίκου 
Παλλήνης Αττικής (οδός Κιμώλου αρ. 18, Γέρακας), που 
γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 17-01-1989, κατό-
χους του αριθμ. Χ624605/16-03-2004 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. 
Ασφ. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 144380392, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης,

29) Νικολάου Σαραντέα, του Παναγιώτη και της Ελισ-
σάβετ, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Αγίας Παρα-
σκευής Αττικής (οδός Χείλωνος αρ. 24), που γεννήθηκε 
στο Νεοχώρι Μεσσηνίας, στις 21-07-1954, κατόχου του 
αριθμ. ΑΑ057353/09-02-2005 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Αγί-
ας Παρασκευής Αττικής, με Α.Φ.Μ. 029045326, Δ.Ο.Υ. 
Ψυχικού,

30) Ιωάννη Νίνου, του Αχιλλέα και της Ελένης, συντο-
νιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, κατοίκου Χαλανδρίου 
Αττικής (οδός Ολύμπου αρ. 86), που γεννήθηκε στην 
Αθήνα Αττικής, στις 24-09-1967, κατόχου του αριθμ. 
ΑΕ080802/23-04-2007 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Γέρακα 
Αττικής, με Α.Φ.Μ. 040118010, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης,

31) Δήμητρας Νίνου, του Αχιλλέα Νίνου και της Ελέ-
νης Βένου, ασφαλιστικής πράκτορα, κατοίκου Χολαργού 
Αττικής (οδός Παναγή Τσαλδάρη αρ. 20), που γεννήθη-
κε στην Αθήνα Αττικής, στις 30-05-1972, κατόχου του 
αριθμ. Φ008868/02-03-2001 Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. Χο-
λαργού, με Α.Φ.Μ. 044512863, Δ.Ο.Υ. Χολαργού,

32) Δημητρίου Μπανιά, του Νικολάου και της Ελένης, 
συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, κατοίκου Πειραιά 
Αττικής (οδός Γ. Σουρή αρ. 11, Νέο Φάληρο), που γεννή-
θηκε στον Βόλο Μαγνησίας, στις 29-09-1973, κατόχου 
του αριθμ. ΑΗ118749/04-02-2009 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. 
Γέρακα Αττικής, με Α.Φ.Μ. 077437482, Δ.Ο.Υ. Ε’ Πειραιά,

33) Ιωάννας Χατζούλη, του Ναπολέοντος και της Θεο-
δώρας, ασφαλιστικής πράκτορα, κατοίκου Αθήνας Αττι-
κής (οδός Φωκίωνος Νέγρη αρ. 37), που γεννήθηκε στα 
Τρίκαλα Τρικάλων, στις 26-08-1985, κατόχου του αριθμ. 
ΑΝ068252/16-02-2017 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Κυψέλης, 
με Α.Φ.Μ. 132839847, Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών,

34) Δημητρίου Διπλού, του Κωνσταντίνου και της 
Αθανασίας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Ασπρο-
πύργου Αττικής (οδός Νίκης αρ. 37), που γεννήθηκε 
στα Σκούρτα Βοιωτίας, στις 25-11-1977, κατόχου του 
αριθμ. ΑΝ115490/28-07-2017 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. 
Ελευσίνας, με Α.Φ.Μ. 074817147, Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, δυ-
νάμει του αριθμ. 7.968/19-02-2019 πληρεξουσίου μου, 
το οποίο, κατά ρητή δήλωσή του, δεν έχει ανακληθεί, 
ούτε έχει παύσει η ισχύς αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, 
μέχρι σήμερα,

ΙΙΙ) 35) Βασιλείου Λουκάκου, του Νικολάου και της 
Γεωργίας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Αλίμου 
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Αττικής (οδός Νίκης αρ. 59), που γεννήθηκε στην 
Αθήνα Αττικής, στις 19-02-1975, κατόχου του αριθμ. 
ΑΝ571997/07-06-2018 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Αλίμου, 
με Α.Φ.Μ. 067136259, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου,

36) Γεωργίου Καμηλιώτη, του Ηρακλή και της Ελένης, 
ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Παπάγου-Χολαργού 
Αττικής (οδός Κορυτσάς αρ. 49, Παπάγου), που γεννή-
θηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 20-10-1963, κατόχου του 
αριθμ. ΑΙ122899/26-05-2010 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Βού-
λας, με Α.Φ.Μ. 042211573, Δ.Ο.Υ. Χολαργού,

37) Θεόδωρου Καρυτινού, του Αριστείδη και της Ζα-
φειρίας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Αγίου Δημη-
τρίου Αττικής (οδός Μαντά αρ. 27), που γεννήθηκε στο 
Μοσχάτο Μοσχάτου-Ταύρου Αττικής, στις 09-07-1969, 
κατόχου του αριθμ. ΑΝ521794/08-02-2018 Δελ. Ταυτ. 
Τμήμ. Ασφ. Αγίου Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 044969119, 
Δ.Ο.Υ. Αγ. Δημητρίου,

38) Χαραλάμπους Παπαδογιαννάκη, του Εμμανουήλ 
και της Γιαννούλας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου 
Αθήνας Αττικής (οδός Ευρίπου αρ. 27), που γεννήθη-
κε στο Μαρούσι Αττικής, στις 21-09-1979, κατόχου του 
αριθμ. ΑΕ026203/03-01-2007 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Κο-
λωνού, με Α.Φ.Μ. 115756430, Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών,

39) Ηλίας Παπαδογιαννάκη, του Εμμανουήλ και της 
Γιαννούλας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Αγίας 
Παρασκευής Αττικής (οδός Μαραθώνος αρ. 59), που γεν-
νήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, στις 22-11-1980, κατόχου 
του αριθμ. ΑΕ026173/29-12-2006 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. 
Κολωνού, με Α.Φ.Μ. 115769277, Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών,

40) Νικολάου Χαμουζά, του Γεωργίου και της Ευγενίας, 
συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων, κατοίκου Ραφή-
νας-Πικερμίου Αττικής (οδός Λεοντίου αρ. 57, Πικέρμι), 
που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας, στις 15-01-1947, κα-
τόχου του αριθμ. ΑΒ650545/12-01-2007 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. 
Ασφ. Ραφήνας, με Α.Φ.Μ. 013948207, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης,

41) Κωνσταντίνου Παναγόπουλου, του Γεωργίου και 
της Χριστίνας, συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων, 
κατοίκου Διονύσου Αττικής (οδός Παλαμά αρ. 4), που 
γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 02-08-1961, κατόχου του 
αριθμ. Ξ437739/26-04-1988 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Νέων 
Λιοσίων, με Α.Φ.Μ. 042188891, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,

42) Μαρίνας-Υπατίας Μαρή, του Κωνσταντίνου και της 
Αντωνίας-Σουλτάνας, ασφαλιστικής πράκτορα, κατοίκου 
Λυκόβρυσης Αττικής (οδός Αγίας Παρασκευής αρ. 7Β), 
που γεννήθηκε στη Χίο Χίου, στις 29-10-1955, κατόχου 
του αριθμ. ΑΝ675408/11-02-2019 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. 
Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 045617241, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,

43) Ιωάννη Μιχαηλίδη, του Μιχαήλ και της Αρτέμιδος, 
ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Αργυρούπολης Ατ-
τικής (οδός Μικράς Ασίας αρ. 37Ε), που γεννήθηκε στην 
Αθήνα Αττικής, στις 04-02-1975, κατόχου του αριθμ. 
ΑΜ103914/18-11-2014 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Αργυρού-
πολης, με Α.Φ.Μ. 047903394, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης,

44) Εμμανουήλ Ζαχαριάκη, του Κωνσταντίνου και της 
Θέλμας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Κορωπίου 
Αττικής (οδός Κοτζιά αρ. 13), που γεννήθηκε στις Γκα-
γκάλες Γόρτυνας Ηρακλείου, στις 10-02-1956, κατόχου 
του αριθμ. ΑΚ757468/08-01-2014 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. 
Κορωπίου, με Α.Φ.Μ. 020996858, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου,

45) Ευφροσύνης Στουργιώτου, του Θεμιστοκλή και 
της Ελένης, ασφαλιστικής πράκτορα, κατοίκου Γλυφά-
δας Αττικής (οδός Ερμού αρ. 1-3), που γεννήθηκε στην 
Αθήνα Αττικής, στις 02-01-1964, κατόχου του αριθμ. 
ΑΖ117043/10-10-2007 Δελ. Ταυτ. Β’  Τμήμ. Ασφ. Αιγάλεω, 
με Α.Φ.Μ. 031484268, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω,

46) Κωνσταντίνου Τριανταφύλλου, του Νικολάου και 
της Κυριακούλας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου 
Γλυφάδας Αττικής (οδός Ερμού αρ. 1-3), που γεννήθη-
κε στην Αθήνα Αττικής, στις 07-02-1970, κατόχου του 
αριθμ. ΑΚ569297/06-06-2012 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Γλυ-
φάδας, με Α.Φ.Μ. 037057061, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας,

47) Βασιλείου Βασιλόπουλου, του Χρήστου και της Κων-
σταντινιάς, συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, κατοί-
κου Παλαιού Φαλήρου Αττικής (οδός Ορφέως αρ. 50),
που γεννήθηκε στην Φραγκφούρτη Γερμανίας, στις 
07-04-1964, κατόχου του αριθμ. ΑΚ013302/04-02-2011 
Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ. 
044626400, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου,

48) Ευάγγελου Μήλα, του Κωνσταντίνου και της Άν-
νας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Αργυρούπολης 
Αττικής (οδός Μ. Γερουλάνου αρ. 56), που γεννήθηκε 
στην Άνδρο Άνδρου Κυκλάδων, στις 04-12-1957, κατό-
χους του αριθμ. Ξ457183/15-05-1985 Δελ. Ταυτ. Αστ. 
Τμήμ. Τροχ. Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ. 033905352, Δ.Ο.Υ. 
Ηλιούπολης,

49) Γεωργίου Τεντζέρη, του Γεωργίου και της Ελευθε-
ρίας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Νίκαιας Αττι-
κής (οδός Ιωάννου Γκούρα αρ. 4), που γεννήθηκε στον 
Χολαργό Αττικής, στις 21-09-1978, κατόχου του αριθμ. 
ΑΒ213599/02-03-2006 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Νίκαιας, με 
Α.Φ.Μ. 112999759, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, δυνάμει του αριθμ. 
7.969/19-02-2019 πληρεξουσίου μου, το οποίο, κατά 
ρητή δήλωσή του, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει 
η ισχύς αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,

IV) 50) Δημητρίου Παπαναστασίου, του Θεμιστοκλή 
και της Μαρίνας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Ιλί-
ου Αττικής (οδός Κάστωρος αρ. 42), που γεννήθηκε στην 
Αθήνα Αττικής, στις 16-08-1961, κατόχου του αριθμ. 
ΑΕ064960/01-03-2007 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Ιλίου, με 
Α.Φ.Μ. 030987083, Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων,

51) Χρήστου Τζινιέρη, του Βρεττού Τζινιέρη και της 
Ανοίξεως Μαγκλάρα, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου 
Πειραιά Αττικής (οδός Λουκά Ράλλη αρ. 123), που γεν-
νήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 03-05-1961, κατόχου 
του αριθμ. ΑΝ089773/21-04-2017 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. 
Πειραιώς, με Α.Φ.Μ. 028452690, Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά,

52) Μαρίας Νικολάου, του Δημητρίου και της Αφεντού-
λας, ασφαλιστικής πράκτορα, κατοίκου Πειραιά Αττι-
κής (οδός Λουκά Ράλλη αρ. 123), που γεννήθηκε στο 
Κερατσίνι Αττικής, στις 14-11-1964, κατόχου του αριθμ. 
ΑΝ089771/21-04-2017 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Πειραιώς, 
με Α.Φ.Μ. 043636862, Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά,

53) Βασιλείου Ζήμερα, του Γεωργίου και της Σπυριδού-
λας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Χαϊδαρίου Αττι-
κής (οδός Πηνελόπης Δέλτα αρ. 4), που γεννήθηκε στον 
Πειραιά Αττικής, στις 14-01-1971, κατόχου του αριθμ. 
ΑΖ524750/13-02-2008 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Χαϊδαρίου, 
με Α.Φ.Μ. 045508386, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω,
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54) Φωτούλας Καραμπά, του Αθανασίου Καποθανά-
ση και της Δήμητρας Καποθανάση, ασφαλιστικής πρά-
κτορα, κατοίκου Παπάγου Αττικής (οδός Παπαρόδου 
αρ. 11), που γεννήθηκε στους Κωνσταντίνους Οιχαλί-
ας Μεσσηνίας, στις 12-07-1949, κατόχου του αριθμ. 
ΑΚ219656/28-06-2012 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Παπάγου 
Αττικής, με Α.Φ.Μ. 04008262, Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών,

55) Δήμητρας Μίτσιου, του Παναγιώτη και της Όλγας, 
ασφαλιστικής πράκτορα, κατοίκου Μελισσίων Αττικής 
(οδός Πόντου αρ. 12), που γεννήθηκε στο Κερασοχώ-
ρι Ευρυτανίας, στις 26-11-1961, κατόχου του αριθμ. 
Σ269635/30-06-1997 Δελτ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. Μελισσίων, 
με Α.Φ.Μ. 133365985, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,

56) Δημητρίου Πατρίκιου, του Κοσμά και της Αργυ-
ρούς, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Μελισσίων Ατ-
τικής (οδός Πόντου αρ. 12), που γεννήθηκε στον Ποταμό 
Κυθήρων Αττικής, στις 27-07-1958, κατόχου του αριθμ. 
ΑΕ012052/14-12-2006 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Μελισσίων, 
με Α.Φ.Μ. 025200929, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,

57) Γεωργίου Σπονδυλίδη, του Θεοδώρου και της 
Πολυξένης, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Γλυφά-
δας Αττικής (οδός Ερμού αρ. 25), που γεννήθηκε στην 
Αθήνα Αττικής, στις 04-10-1969, κατόχου του αριθμ. 
ΑΒ648850/27-11-2006 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Γλυφάδας, 
με Α.Φ.Μ. 036362703, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας,

58) Μαρία Μυρώνη, του Γεωργίου-Νικολάου και της 
Σοφίας, ασφαλιστικής πράκτορα, κατοίκου Αργυρούπο-
λης Αττικής (οδός Θουκυδίδου αρ. 25Α), που γεννήθηκε 
στο Αμαρούσιο Αττικής στις 08-06-1976, κατόχου του 
αριθμ. ΑΚ569730/11-07-2012 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Γλυ-
φάδας, με Α.Φ.Μ. 047195809, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας,

59) Νικολάου Παπαγεωργίου, του Δημητρίου και 
της Μαρίας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Αθή-
νας Αττικής (οδός Ιθάκης αρ. 57), που γεννήθηκε στην 
Αθήνα Αττικής, στις 07-03-1974, κατόχου του αριθμ. 
ΑΒ286914/13-06-2006 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Π. Φαλή-
ρου, με Α.Φ.Μ. 052309295, Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών,

60) Ιωάννη Χατζάκη, του Κωνσταντίνου και της Καλ-
λιόπης, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Ηλιούπολης 
Αττικής (οδός Κεφαλληνίας αρ. 46), που γεννήθηκε στο 
Μοσχάτο Αττικής, στις 26-03-1965, κατόχου του αριθμ. 
ΑΗ533291/07-01-2009 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Ηλιούπο-
λης, με Α.Φ.Μ. 043062303, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης,

61) Σπυριδούλας Βελώνα, του Δημητρίου και της Κων-
σταντίνας, ασφαλιστικής πράκτορα, κατοίκου Πετρούπο-
λης Αττικής (οδός Ηφαίστου αρ. 70), που γεννήθηκε στην 
Κλειτορία Λευκασίου Αχαΐας, στις 25-01-1965, κατόχου 
του αριθμ. ΑΑ086426/21-07-2005 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. 
Πετρούπολης, με Α.Φ.Μ. 041729364, Δ.Ο.Υ. Β’ Περιστερίου,

62) Δούκισσας Νομικού, του Χρήστου και της Μα-
γδαληνής, ασφαλιστικής πράκτορα, κατοίκου Αθήνας 
Αττικής (οδός Κατσαντώνη αρ. 5), που γεννήθηκε στην 
Αθήνα Αττικής, στις 19-05-1983, κατόχου του αριθμ. 
ΑΚ577038/07-06-2012 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Αγίου Δη-
μητρίου, με Α.Φ.Μ. 121174956, Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών,

63) Ευάγγελου Δρουλίσκου, του Νικολάου και της Αρ-
γυρούς, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Ιλίου Αττικής 
(οδός Αλεξανδρουπόλεως αρ. 29), που γεννήθηκε στους 
Αγ. Αναργύρους Αττικής, στις 22-04-1968, κατόχου του 

αριθμ. ΑΙ684683/12-07-2011 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Αγίων 
Αναργύρων, με Α.Φ.Μ. 039460806, Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων,

64) Κωνσταντίνας Μαθιούδη, του Ιωάννη και της Μα-
ρίας, ασφαλιστικής πράκτορα, κατοίκου Πετρούπολης 
Αττικής (οδός Περικλέους αρ. 124), που γεννήθηκε στα 
Χανιά Ν. Χανίων, στις 05-01-1981, κατόχου του αριθμ. 
Χ736158/17-01-2003 Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. Λευκού 
Πύργου Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 111808220, Δ.Ο.Υ. Β’ 
Περιστερίου,

65) Θεοδώρας-Σωτηρίας Γουργούλη, του Νικολάου Καρ-
φάκη και της Ειρήνης Καρφάκη, ασφαλιστικής πράκτορα, 
κατοίκου Νέας Φιλαδελφείας Αττικής (οδός Κυπρίων Αγω-
νιστών αρ. 50), που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 
21-02-1957, κατόχου του αριθμ. ΑΒ556725/01-12-2006 
Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Μεταμορφώσεως Αττικής, με Α.Φ.Μ. 
046437589, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας,

66) Φερενίκης Πουλίου, του Γεωργίου και της Μαρίας, 
ασφαλιστικής πράκτορα, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου 
Αττικής (οδός Ζαΐμη αρ. 18), που γεννήθηκε στα Ιωάν-
νινα Ιωαννίνων, στις 21-04-1969, κατόχου του αριθμ. 
Χ166891/29-10-2002 Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. Π. Φαλήρου, 
με Α.Φ.Μ. 055307719, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου,

67) Ντίνου Καρπούζη, του Δημητρίου και της Δήμη-
τρας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Ελληνικού Ατ-
τικής (οδός Ριζούντος αρ. 71), που γεννήθηκε στον Άγιο 
Σώστη Σπερχειάδος Φθιώτιδος, στις 09-10-1964, κάτοχος 
του αριθμ. ΑΖ608229/17-06-2008 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. 
Ελληνικού, με Α.Φ.Μ. 035053054, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, δυ-
νάμει του αριθμ. 7.970/20-02-2019 πληρεξουσίου μου, 
το οποίο, κατά ρητή δήλωσή του, δεν έχει ανακληθεί, 
ούτε έχει παύσει η ισχύς αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, 
μέχρι σήμερα,

V) 68) Χρήστου Σταθόπουλου, του Δημητρίου και 
της Παναγιώτας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου 
Καματερού Αττικής (οδός Γ. Σουρή αρ. 40), που γεννή-
θηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 10-08-1974, κατόχου του 
αριθμ. Π338873/22-06-1990 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Νέων 
Λιοσίων, με Α.Φ.Μ. 059905145, Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων,

69) Χαραλάμπους Σάντα, του Χρύσανθου και της Αι-
κατερίνης, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Παλαιού 
Φαλήρου Αττικής (οδός Ζαΐμη αρ. 18), που γεννήθηκε στα 
Ιωάννινα Ιωαννίνων, στις 21-09-1965, κατόχου του αριθμ. 
ΑΖ584537/13-03-2008 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Παλαιού Φα-
λήρου, με Α.Φ.Μ. 045991401, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου,

70) Γεωργίου Κοκοτή, του Κωνσταντίνου και της Χρυ-
σούλας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Νέας Φιλα-
δελφείας Αττικής (οδός Μερσίνης αρ. 5), που γεννήθηκε 
στην Αθήνα Αττικής, στις 09-09-1968, κατόχου του αριθμ. 
Χ537915/08-05-2003 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Πατησίων, με 
Α.Φ.Μ. 07658432, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας,

71) Χαραλάμπους Παπαστάθη, του Ευαγγέλου και της 
Δέσποινας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Διονύ-
σου Αττικής (οδός Κρώμνης αρ. 2Α), που γεννήθηκε στο 
Αμαρούσιο Αττικής, στις 04-07-1983, κατόχου του αριθμ. 
ΑΚ109992/30-11-2011 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Νέας Ερυ-
θραίας, με Α.Φ.Μ. 125136537, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,

72) Μιχαήλ Καβάλλα, του Αριστείδη και της Κυρια-
κής, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Αθήνας Αττι-
κής (οδός Σπύρου Λάμπρου αρ. 18), που γεννήθηκε στο 
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Μαρτίνο Λοκρίδος Φθιώτιδας, στις 21-07-1979, κατόχου 
του αριθμ. Ρ991812/07-11-1996 Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. 
Αταλάντης, με Α.Φ.Μ. 110910621, Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου,

73) Γεωργίου Χαραλαμπόπουλου, του Δημητρίου και 
της Βασιλικής, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Αγίου 
Δημητρίου Αττικής (οδός Πηλέως αρ.5), που γεννήθη-
κε στο Κλήμα Φωκίδος, στις 14-07-1953, κατόχου του 
αριθμ. Ρ018977/16-10-1982 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Αγ. 
Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 019377699, Δ.Ο.Υ. Αγ. Δημητρίου, 

74) Νικολάου Παπαζωγράφου, του Ευθυμίου και της 
Άννας, συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, κατοίκου 
Ηλιούπολης Αττικής (οδός Καραχάλιου αρ.10), που γεν-
νήθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, στις 29-03-1963, 
κατόχου του αριθμ. ΑΚ689346/09-04-2013 Δελ. Ταυτ. 
Τμήμ. Ασφ. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 033479045, Δ.Ο.Υ. 
Ηλιούπολης,

75) Ιωάννη-Δημητρίου Λιλιόπουλου, του Νικολάου και 
της Κωνσταντίας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Γα-
λατσίου Αττικής (οδός Δρυάδων αρ. 32), που γεννήθηκε 
στην Αθήνα Αττικής, στις 25-02-1976, κατόχου του αριθμ. 
ΑΖ546114/27-12-2007 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Γαλατσίου 
Αττικής, με Α.Φ.Μ. 074376282, Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών,

76) Γεωργίου Τάτση, του Νικολάου και της Μαρίας, 
ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Πετρούπολης Ατ-
τικής (οδός Περικλέους αρ. 124), που γεννήθηκε στη 
Φρανκφούρτη Γερμανίας, στις 25-03-1973, κατόχου του 
αριθμ. ΑΕ046914/07-02-2007 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Κη-
φισιάς, με Α.Φ.Μ. 073871086, Δ.Ο.Υ. Β’ Περιστερίου,

77) Ελευθέριου Κυριακάκη, του Μιχαήλ και της Κων-
σταντίνας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Νίκαιας 
Αττικής (οδός Φαίδωνος αρ. 3), που γεννήθηκε στο 
Χολαργό Αττικής, στις 05-12-1981, κατόχου του αριθμ. 
ΑΙ650675/31-01-2011 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Αγίας Βαρ-
βάρας, με Α.Φ.Μ. 100222080, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας,

78) Νικολάου Μακαρόνη, του Σωτηρίου και της Μαρ-
κέλλας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Χαϊδαρίου 
Αττικής (οδός Άνδρου αρ. 9), που γεννήθηκε στο Αι-
γάλεω Αττικής, στις 05-02-1964, κατόχου του αριθμ. 
ΑΝ051248/23-01-2017 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Χαϊδαρίου, 
με Α.Φ.Μ. 040463793, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω,

79) Γεωργίας Κουτσουλιέρη, του Δημητρίου και της 
Ευτυχίας, ασφαλιστικής πράκτορα, κατοίκου Μελισσίων 
Αττικής (οδός Διονύσου αρ. 29), που γεννήθηκε στην 
Αθήνα Αττικής, στις 15-06-1966, κατόχου του αριθμ. 
ΑΚ736047/22-08-2013 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Μελισσίων 
Αττικής, με Α.Φ.Μ. 037331982, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, 

80) Χαραλάμπους Αποστολίδη, του Απόστολου και 
της Κωνσταντινιάς, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου 
Βριλησσίων Αττικής (οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 14), 
που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης, στις 
09-02-1969, κατόχου του αριθμ. ΑΚ138609/13-01-2012 
Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 044158083, 
Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου,

81) Ευαγγελίας Δάγγα, του Θωμά και της Βασιλικής, 
ασφαλιστικής πράκτορα, κατοίκου Γλυφάδας Αττι-
κής (οδός Ηρακλείου αρ. 44), που γεννήθηκε στη Νά-
ουσα Ημαθίας, στις 13-01-1969, κατόχου του αριθμ. 
ΑΙ131373/12-01-2010 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Γλυφάδας, 
με Α.Φ.Μ. 045829298, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας,

82) Αιμιλίας Παπαδοπούλου, του Κωνσταντίνου και της 
Μαρίας, ασφαλιστικής πράκτορα, κατοίκου Νέας Ερυ-
θραίας Αττικής (οδός Παπαναστασίου αρ. 15), που γεν-
νήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 24-03-1973, κατόχου 
του αριθμ. ΑΚ109562/03-10-2014 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. 
Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 044772685, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,

83) Χαραλάμπους Παπαδόπουλου, του Κωνσταντίνου 
και της Μαρίας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Νέας 
Ερυθραίας Αττικής (οδός Πόντου αρ. 5), που γεννήθη-
κε στο Αιγάλεω Αττικής, στις 01-04-1971, κατόχου του 
αριθμ. ΑΖ045174/24-08-2007 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Νέας 
Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 043637810, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,

84) Ιωάννη Χαλικιά, του Γεράσιμου και της Ειρήνης, 
ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής 
(οδός Ίωνος αρ. 32), που γεννήθηκε στη Ρόδο Δωδεκα-
νήσου, στις 02-06-1984, κατόχου του αριθμ. ΑΖ949563/
08-05-2008 Δελ. Ταυτ. Υποδ. Ασφ. Ρόδου Δωδεκανήσου, 
με Α.Φ.Μ. 131011978, Δ.Ο.Υ. Ρόδου,

85) Λουίς Γκονζάλο (LUIS GONZALO) Mπαζάν Βάρ-
γκας (BAZAN VARGAS), του Φερμίν και της Ερνεστίνα, 
ασφαλιστικής πράκτορα, κατοίκου Νέας Ερυθραίας 
Αττικής (οδός Παπαναστασίου αρ. 15), που γεννήθη-
κε στο Μεξικό, στις 17-06-1969, κατόχου του αριθμ. 
G24229692 Διαβατηρίου του Mεξικού, που εκδόθηκε 
από αρμόδιες Αρχές στις 22-02-2017 και η ισχύς  του 
λήγει στις 22-02-2027, ως και του αριθμ. GR2070486 δελ-
τίου μόνιμης διαμονής του Υπουργείου Εσωτερικών, με 
Α.Φ.Μ. 115739250, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, δυνάμει του αριθμ. 
7.971/20-02-2019 πληρεξουσίου μου, το οποίο, κατά 
ρητή δήλωσή του, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει 
η ισχύς αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,

VΙ) 86) Ιωάννη Μωυσίδη, του Δημητρίου και της Μαρίας, 
ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Αργυρούπολης Αττι-
κής (οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης αρ. 25), που γεννήθηκε 
στην Αθήνα Αττικής, στις 04-08-1963, κατόχου του αριθμ. 
ΑΜ230254/26-08-2015 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Αργυρού-
πολης, με Α.Φ.Μ. 042197365, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης,

87) Πέτρου Μωραΐτη, του Αλεξάνδρου και της Αν-
δριανής, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Γλυφάδας 
Αττικής (οδός Γούναρη αρ. 182), που γεννήθηκε στην 
Αθήνα Αττικής, στις 19-07-1959, κατόχου του αριθμ. 
ΑΒ607083/10-10-2006 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Γλυφάδας, 
με Α.Φ.Μ. 027079094, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας,

88) Κωστούλας Φωτεινάκη, του Εμμανουήλ και της 
Αικατερίνης, ασφαλιστικής πράκτορα, κατοίκου Ιλίου 
Αττικής (οδός Αριστείδου αρ. 45), που γεννήθηκε στη 
Σητεία Λασιθίου, στις 05-06-1963, κατόχου του αριθμ. 
ΑΙ118106/19-11-2009 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Ιλίου, με 
Α.Φ.Μ. 044783640, Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων,

89) Λελούδας Χριστοδούλου, του Αθανασίου και της 
Χρυσής, ασφαλιστικής πράκτορα, κατοίκου Αργυρούπο-
λης Αττικής (οδός Πίνδου αρ. 72), που γεννήθηκε στον 
Παλαμά Δομοκού Φθιώτιδος, στις 15-05-1964, κατόχου 
του αριθμ. ΑΝ063953/13-03-2017 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. 
Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ. 038904123, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης,

90) Δήμητρας Τσαφούλη, του Τηλέμαχου και της Καλ-
λιόπης, ασφαλιστικής πράκτορα, κατοίκου Αθήνας Αττι-
κής (οδός Σωζοπόλεως αρ. 78-80), που γεννήθηκε στην 
Αθήνα Αττικής, στις 11-03-1968, κατόχου του αριθμ. 
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Τ391706/23-09-1999 Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. Γυθείου, με 
Α.Φ.Μ. 048226708, Δ.Ο.Υ. Σπάρτης,

91) Ειρήνης Ζαχαροπούλου, του Κωνσταντίνου και της 
Γεωργίας, ασφαλιστικής πράκτορα, κατοίκου Αμαρουσί-
ου Αττικής (οδός Αργοναυτών αρ. 59), που γεννήθηκε 
στη Θεσσαλονίκη, στις 30-01-1972, κατόχου του αριθμ. 
Ρ845330/10-05-1995 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Καβάλας, με 
Α.Φ.Μ. 052578170, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,

92) Αικατερίνης Στέφου, του Γεωργίου και της Αναστα-
σίας, ασφαλιστικής πράκτορα, κατοίκου Νέας Φιλαδελ-
φείας Αττικής (οδός Μαιάνδρου αρ. 82-84), που γεννή-
θηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 05-12-1964, κατόχου του 
αριθμ. ΑΒ314969/13-10-2008 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Νέας 
Φιλαδελφείας, με Α.Φ.Μ. 036305296, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας,

93) Κωνσταντίνου-Σεβαστιανού Παπαμίχου, του Στέ-
φανου-Δημητρίου και της Ελένης, ασφαλιστικού πράκτο-
ρα, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής (οδός Ευκαλύ-
πτων αρ. 39), που γεννήθηκε στο Χολαργό αττικής, στις 
21-12-1982, κατόχου του αριθμ. Σ678666/25-05-1998 
Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. Αγ. Παρασκευής Αττικής, με Α.Φ.Μ. 
056315115, Δ.Ο.Υ. Χολαργού,

94) Ευστράτιου Μακρή, του Ιωάννη και της Αργυρούς, 
ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής 
(οδός Σαχτούρη αρ. 32), που γεννήθηκε στην Καλαμά-
τα Καλαμών Μεσσηνίας, στις 28-05-1966, κατόχου του 
αριθμ. Μ474684/13-10-1983 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Κα-
λαμάτας, με Α.Φ.Μ. 046347340, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου,

95) Λάμπρου Φαφούτη, του Ηλία και της Χρυσού-
λας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Αγ. Αναργύρων 
Αττικής (οδός Ναούσης αρ. 4), που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, στις 26-07-1973, κατόχου του αριθμ. Τ545161/
07-04-2000 Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. Ν. Φιλαδελφείας, με 
Α.Φ.Μ. 075297817, Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων,

96) Νικολάου Παναγιωτίδη, του Χαραλάμπους και 
της Αντωνίας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Νέας 
Σμύρνης Αττικής (οδός Φαναρίου αρ. 35), που γεννήθη-
κε στην Αθήνα Αττικής, στις 18-08-1962, κατόχου του 
αριθμ. ΑΙ042691/19-08-2009 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Νέας 
Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 028881171, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης,

97) Λάμπρου Αποστολιώτη, του Γεωργίου και της 
Ευανθίας, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Αθήνας 
Αττικής (οδός Τροίας αρ. 28), που γεννήθηκε στον Αγ. 
Κωνσταντίνο Αιτωλοακαρνανίας, στις 22-12-1961, κατό-
χου του αριθμ. ΑΝ533970/05-03-2018 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. 
Ασφ. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ. 043592719, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών,

98) Γεωργίου Ευθυμιάδη, του Σάββα και της Μελπο-
μένης, ασφαλιστικού πράκτορα και κατοίκου Ταύρου 
Αττικής (οδός Ερυθρού Σταυρού αρ. 25), που γεννή-
θηκε στην Αθήνα, στις 27-03-1971, κατόχου του αριθμ. 
Ρ008999/19-11-1993 Δελ. Ταυτ. ΙΗ’ Τμήμ. Ασφ. Αθηνών, 
με Α.Φ.Μ. 054792225, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας,

99) Αθανασίου Κολοκοτρώνη, του Τιμόθεου και της 
Βαλεντίνης, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Ζωγρά-
φου Αττικής (οδός Πενταποταμίας αρ. 10), που γεννή-
θηκε στην Αθήνα, στις 29-03-1975, κατόχου του αριθμ. 
Σ001786/11-10-1995 Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. Ν. Σμύρνης, 
με Α.Φ.Μ. 046802352, Δ.Ο.Υ. ΙΒ’ Αθηνών,

100) Γεωργίου Γιακουμάκη, του Ευαγγέλου-Νικολάου 
και της Ειρήνης, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Αθή-

νας Αττικής (οδός Ερυθρού Σταυρού αρ. 4), που γεννή-
θηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 05-03-1972, κατόχους του 
αριθμ. ΑΜ105748/10-12-2014 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Γα-
λατσίου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 078016593, Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου,

101) Αλέξανδρου Αδάμ, του Ελευθερίου Αδάμ και της 
Μαρουσώς Ραγκούση, ασφαλιστικού πράκτορα, κατοί-
κου Νέας Ιωνίας Αττικής (οδός Ελευθερίας αρ. 27Α), 
που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, στις 27-07-1984, 
κατόχου του αριθμ. ΑΕ111998/22-03-2007 Δελ. Ταυτ. 
Τμήμ. Ασφ. Νέας Ιωνίας, με Α.Φ.Μ. 123488314, Δ.Ο.Υ. 
Νέας Ιωνίας,

102) Βασιλείου Μπίμπη, του Χρήστου και της Ιουλίας, 
ασφαλιστικού πράκτορα, κατοίκου Ιλίου Αττικής (οδός 
Δήμητρας αρ. 23), που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττι-
κής, στις 04-10-1970, κατόχου του αριθμ. ΑΕ516314/
12-04-2007 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Ιλίου, με Α.Φ.Μ. 
046515768, Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, 

δυνάμει του αριθμ. 7.972/20-02-2019 πληρεξουσίου 
μου, το οποίο, κατά ρητή δήλωσή του, δεν έχει ανα-
κληθεί, ούτε έχει παύσει η ισχύς αυτού, με οποιοδήπο-
τε τρόπο, μέχρι σήμερα, αφ’ ετέρου δε ο Ιωάννης Χα-
βρουζάς, του Αχιλλέα και της Μαρίας, κατά δήλωσή του 
ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοικος Βριλησσίων Αττικής 
(οδός Μπακογιάννη αρ. 67), που γεννήθηκε στο Χάλ-
μσταντ Σουηδίας, στις 03-05-1974, κάτοχος του αριθμ. 
ΑΕ812072/04-06-2007 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Καρδίτσας, 
με Α.Φ.Μ. 057949160, Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, ο οποίος δήλωσε 
ότι παρίσταται και ενεργεί, στην προκειμένη περίπτωση, 
ως ειδικά εξουσιοδοτηθείς νόμιμος εκπρόσωπος των 
κάτωθι ανωνύμων εταιρειών, ήτοι:

1) Της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την 
επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.», που εδρεύει στον Δήμο Αμαρου-
σίου Αττικής (οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 57) και έχει 
λάβει Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 
914001000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25467/05/Β/91/29) και 
Α.Φ.Μ. 094328889, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών. Η εταιρεία αυτή 
συστάθηκε νόμιμα, δι’ αποσχίσεως κλάδου δραστηριο-
τήτων και εξακολουθεί να υφίσταται, χωρίς μέχρι σήμερα 
να έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση, καθώς και κηρυ-
χθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας αυτής, κατά 
δήλωση των εδώ εμφανισθέντος νομίμου εκπροσώπου 
της, δυνάμει του αριθμ. 44.445/18-12-1991 καταστατι-
κού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωρ-
γίου Σωτηρίου Ματσανιώτη, που εγκρίθηκε νόμιμα με 
την αριθμ. Κ3/7011/30-12-1991 απόφαση του Τμήμα-
τος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του 
Υπουργείου Εμπορίου, παρέχουσα άδεια συστάσεως 
και λειτουργίας της εταιρείας και εγκρίσεως του κατα-
στατικού, η οποία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ασφα-
λιστικών Εταιρειών της άνω Υπηρεσίας την 31-12-1991,
με αριθμό 25467/05/Β΄/91/29 και ανακοίνωση περί 
της άνω καταχωρίσεως δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 150/
20-01-1992 (ΦΕΚ τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου 
προσαρτάται στο αριθμ. 13 συμβόλαιό μου, το καταστα-
τικό της οποίας τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων, ως προς 
την έδρα της εταιρείας, με την από 27-04-1995 απόφαση 
της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της, με 
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την οποία αποφασίσθηκε η μεταφορά της έδρας της από 
το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Αμαρουσίου και η οποία 
εγκρίθηκε με την αριθμ. Κ3-4165/31-05-1995 απόφαση 
του Υπουργού Εμπορίου, που καταχωρίστηκε στο Μη-
τρώο Ασφαλιστικών Εταιρειών της άνω Υπηρεσίας και 
ανακοίνωση περί της άνω καταχωρίσεως δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 2672/09-06-1995 (τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρω-
μένο φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται 
στο αριθμ. 763/31-07-1996 συμβόλαιό μου, εκ νέου, ως 
προς την έδρα της εταιρείας, με την από 28-06-2002 από-
φαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων 
της, με την οποία αποφασίσθηκε η μεταφορά τη έδρας 
της από το Δήμο Αμαρουσίου στο Δήμο Αθηναίων και 
η οποία εγκρίθηκε με την Κ3-6815/12-09-2002 απόφα-
ση του Υπουργείου Ανάπτυξης, που καταχωρίστηκε 
στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών του 
Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου, 
Γενική Δ/νση Εμπορίου, Δ/νση Ασφαλ. Επιχ. και Αν/κης, 
Τμήμα Α’) και ανακοίνωση περί της άνω καταχωρίσε-
ως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 9541/17-09-2002 (τ.Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο αριθμ. 
2.702/21-02-2003 πληρεξούσιό μου και τέλος, εκ νέου, 
ως προς την έδρα της εταιρείας, με την από 29-12-2009 
απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των με-
τόχων της, με την οποία αποφασίσθηκε η μεταφορά 
τη έδρας της από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Αμα-
ρουσίου Αττικής και η τροποποίηση του άρθρου 3, ως 
και των άρθρων 12-20 και 22 του καταστατικού και η 
οποία εγκρίθηκε με την Κ3-35/21-01-2010 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, που καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ανακοίνωση περί 
της άνω καταχωρίσεως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 585/
26-01-2010 (τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προ-
σαρτάται στο αριθμ. 5.209/30-04-2010 συμβόλαιό μου, 
ο οποίος έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή 
του παρόντος δυνάμει της από 18-02-2019 αποφάσεως 
του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που ελήφθη κατά 
την αριθμ. 392 συνεδρίασή του, επίσημο αντίγραφο 
αποσπάσματος του πρακτικού της οποίας προσαρτάται 
στο παρόν. Το δε Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, που του 
έδωσε το δικαίωμα αυτό, εκλέχθηκε για τρία (3) χρόνια, 
από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εται-
ρείας της 25-06-2018 και συγκροτήθηκε σε σώμα και 
καθορίστηκαν τα της εκπροσωπήσεως αυτής, με την από 
25-06-2018 απόφασή του, τα πρακτικά αμφοτέρων των 
οποίων έχουν σταλεί προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., 
μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου, 
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Αυτοτελές 
Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ., Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 
και Αναλογιστικής), την 13-07-2018, με το σχετικό δια-
βιβαστικό έγγραφο της Εντολέως, που έλαβε από την 
άνω Υπηρεσία αριθμό πρωτοκόλλου 76699/13-07-2018, 
επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο 
αριθμ. 7.807/02-10-2018 πληρεξούσιό μου,

2) Της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την 
επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣ-
ΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο 
Αμαρουσίου Αττικής (οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 57), 
έχει λάβει Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 
305801000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12865/05/Β/86/45) και 
Α.Φ.Μ. 094045552, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών.

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε νόμιμα και εξακολουθεί, 
κατά δήλωση του εδώ εμφανισθέντος νομίμου εκπρο-
σώπου της, να υφίσταται, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει 
λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση, καθώς και κηρυχθεί σε 
κατάσταση πτωχεύσεως, τεθεί υπό αναγκαστική δια-
χείριση ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας αυτής, με το 
αριθμ. 26.328/07-05-1974 καταστατικό συμβόλαιο του 
Συμβολαιογράφου Αθηνών Λεωνίδα Τσάχαλου, όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 26.472/25-05-1974 πράξη 
του ιδίου Συμβολαιογράφου και δημοσιεύθηκε νόμιμα 
στο ΦΕΚ 1393/24-06-1974 (τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), φωτοτυπικό 
αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο αριθμ. 69 συμ-
βόλαιό μου, με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΤΡΑΣΤ Ανώνυμος 
Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία», όπως το καταστατικό 
αυτής έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και δη, με-
ταξύ άλλων, ως προς την έδρα της εταιρείας, η οποία 
μεταφέρθηκε από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Αμα-
ρουσίου Αττικής, δυνάμει της αποφάσεως της έκτακτης 
Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 05-01-2010, που 
εγκρίθηκε με την Κ3-59/27-01-2010 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι-
λίας, η οποία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου, Γενική Δ/νση Εμπορίου, Δ/νση Ασφαλ. Επιχ. 
και Αν/κης, Τμήμα Α’), την 27-01-2010 και σχετική ανακοί-
νωση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 767/01-02-2010 (τ.Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην αριθμ. 
6.067/20-12-2012 πράξη μου, σε συνδυασμό με την από 
27-01-2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυ-
τής, η οποία ελήφθη κατά την αριθμ. 510 συνεδρίασή 
του, διά της οποίας προσδιορίσθηκε η διεύθυνση των 
γραφείων της έδρας της εταιρείας, στο Μαρούσι Αττι-
κής, επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 57, το οποίο 
καταχωρίστηκε την 01-03-2010 στο Μητρώο Ανωνύμων 
Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γεν. Γραμμ. Εμπο-
ρίου, Γεν. Δ/νση Εμπορίου, Δ/νση Ασφαλ. Επιχ. και Αν/
κης, Τμήμα Α’) και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 1599/02-03-2010 (τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο 
του οποίου προσαρτάται στην αριθμ. 6.067/20-12-2012 
πράξη μου, ο οποίος έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την 
υπογραφή του παρόντος δυνάμει της από 18-02-2019 
αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που 
ελήφθη κατά την αριθμ. 657 συνεδρίασή του, επίσημο 
αντίγραφο αποσπάσματος του πρακτικού της οποίας 
προσαρτάται στο παρόν. Το δε Διοικητικό Συμβούλιο 
αυτής, που του έδωσε το δικαίωμα αυτό, εκλέχθηκε για 
τρία (3) χρόνια, από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της εταιρείας της 25-06-2018 και συγκροτήθηκε 
σε σώμα και καθορίστηκαν τα της εκπροσωπήσεως αυ-
τής, με την από 25-06-2018 απόφασή του, τα πρακτικά 
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αμφοτέρων των οποίων καταχωρίσθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ., 
την 04-01-2019, με κωδικό καταχώρισης 1618688 και 
1618689, αντίστοιχα, όπως προκύπτει από την αριθμ. 
πρωτοκόλλου 1213233 ανακοίνωση του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου 
και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Διεύθυνση Αγοράς, 
Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων 
Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, αντίτυπο 
της οποίας προσαρτάται στο αριθμ. 7.955/05-02-2019 
πληρεξούσιό μου και

3) Της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επω-
νυμία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ», που εδρεύει στον Δήμο Αμα-
ρουσίου Αττικής (οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 57) και 
έχει λάβει Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 
1026501000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27557/05/Β/92/13) και 
Α.Φ.Μ. 094355007, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών.

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε νόμιμα και εξακολουθεί, 
κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση του εδώ εμφανισθέντος 
νομίμου εκπροσώπου της, να υφίσταται, χωρίς να έχει 
λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση, κηρυχθεί σε κατάσταση 
πτωχεύσεως, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανα-
κληθεί η άδεια λειτουργίας αυτής, αρχικά με την επωνυ-
μία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ», δυνάμει του αριθμ. 
41.208/09-10-1992 καταστατικού συμβολαίου του Συμ-
βολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Σωτηρίου Ματσανιώ-
τη, που καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρει-
ών και έλαβε αριθμό μητρώου 27557/05/Β΄/92/13 και 
δημοσιεύθηκε, μαζί με την Κ3-6533/11-11-1992 εγκρι-
τική απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, στο ΦΕΚ 5325/
27-11-1992 (τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προ-
σαρτάται στο αριθμ. 620/24-11-1995 πληρεξούσιό μου, 
το καταστατικό της οποίας, εν συνεχεία, τροποποιήθηκε: 
α) με την από 31-12-1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης των μετόχων της, διά της οποίας αποφασίσθηκε η 
τροποποίηση του άρθρου 5, που αφορά το μετοχικό 
κεφάλαιο, το οποίο αυξήθηκε κατά πεντακόσια εκατομ-
μύρια (500.000.000) δραχμές και η πιστοποίηση της κα-
ταβολής του ποσού αυτής έγινε με το από 31-03-1994 
πρακτικό της 21ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμ-
βουλίου αυτής, που καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανω-
νύμων Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου και σχετική 
ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1443/25-04-1994 
(τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο 
αριθμ. 7.790/06-09-2018 πληρεξούσιό μου, β) με την από 
20-06-1995 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της, διά της οποίας αποφασίσθηκε η τρο-
ποποίηση του άρθρου 5, που αφορά το μετοχικό κεφά-
λαιο, το οποίο αυξήθηκε και ούτω ανήλθε σε ένα δισε-
κατομμύριο σαράντα επτά εκατομμύρια (1.047.000.000) 
δραχμές, διαιρούμενο σε 104.700 ονομαστικές μετοχές, 
ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης, η οποία 
εγκρίθηκε με την Κ3-6008/20-09-1995 απόφαση του 
Υπουργού Εμπορίου, που καταχωρίστηκε στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου αυτού, καθώς και 
ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις 
τροποποιήσεις του και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθη-
κε στο ΦΕΚ 5613/28-09-1995 (τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο 

του οποίου προσαρτάται στο αριθμ. 7.790/06-09-2018
πληρεξούσιό μου, γ) με την από 12-10-1995 απόφαση 
της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της, διά 
της οποίας μεταφέρθηκε η έδρα της από το Δήμο Αθη-
ναίων στο Δήμο Αμαρουσίου, που εγκρίθηκε με την Κ3-
10508/7-12-1995 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7263/27-12-1995 (τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 
αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο αριθμ. 1.999/
26-09-2000 συμβόλαιό μου, δ) με την από 30-12-1995
απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
της, διά της οποίας αποφασίσθηκε η τροποποίηση του 
άρθρου 5, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο 
αυξήθηκε και ούτω ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο εξα-
κόσια πενήντα εκατομμύρια (1.650.000.000) δραχμές, 
διαιρούμενο σε 165.000 ονομαστικές μετοχές, ονομα-
στικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης, η οποία εγκρίθη-
κε με την Κ3-780/10-04-26 1996 απόφαση του  Υπουρ-
γού Ανάπτυξης, που καταχωρίστηκε στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου αυτού καθώς και 
ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις 
τροποποιήσεις του και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 1620/24-04-1996 (τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντί-
τυπο του οποίου προσαρτάται στο αριθμ. 7.790/
06-09-2018 πληρεξούσιό μου, ε) με την από 31-12-1996 
απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
της, διά της οποίας αποφασίσθηκε η τροποποίηση του 
άρθρου 5, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο 
αυξήθηκε και ούτω ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια πε-
νήντα εκατομμύρια (2.050.000.000) δραχμές, διαιρού-
μενο σε 205.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 
αξίας 10.000 δραχμών εκάστης, η οποία εγκρίθηκε με 
την Κ3-797/28-02-1997 απόφαση του Υπουργού Ανά-
πτυξης, που καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών του Υπουργείου αυτού καθώς και ολόκληρο 
το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποι-
ήσεις του και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1205/19-03-1997 (τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του 
οποίου προσαρτάται στο αριθμ. 7.790/06-09-2018 πλη-
ρεξούσιό μου, στ) με την από 27-06-1997 απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, διά της οποίας 
αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, που αφο-
ρά το μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο αυξήθηκε και ούτω 
ανήλθε σε οκτώ δισεκατομμύρια διακόσια τριάντα ένα 
εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες δραχμές 
(8.231.343.00), διαιρούμενο σε 8.231.343 μετοχές, ονο-
μαστικής αξίας 1.000 δραχμών εκάστης, η οποία εγκρί-
θηκε με την Κ3-6016/07-08-1997 απόφαση του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης, που καταχωρίστηκε στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου αυτού, καθώς και 
ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις 
τροποποιήσεις του και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 5935/13-08-1997 (τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντί-
τυπο του οποίου προσαρτάται στο αριθμ. 7.790/
06-09-2018 πληρεξούσιό μου, ζ) με την από 13-07-2001 
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
της, διά της οποίας αποφασίσθηκε τροποποίηση του 
άρθρου 3, που αφορά την έδρα, η οποία μεταφέρθηκε 
στον Δήμο Νέας Σμύρνης Αττικής, η οποία εγκρίθηκε με 
την Κ3-7801/30-08-2001 απόφαση του Υφυπουργού 
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Ανάπτυξης, που καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού 
μαζί με τις τροποποιήσεις του και σχετική ανακοίνωση 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  8350/21-09-2001 (τ.Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο αριθμ. 
7.790/06-09-2018 πληρεξούσιό μου, η) με την από 
19-09-2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της, διά της οποίας αποφασίσθηκε τροπο-
ποίηση του άρθρου 3 που αφορά την έδρα, η οποία 
μεταφέρθηκε στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, η οποία 
εγκρίθηκε με την Κ3-8738/04-12-2001 απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρίστηκε στο Μη-
τρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο 
του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και 
σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 10975/
11-12-2001 (τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προ-
σαρτάται στο αριθμ. 7.790/06-09-2018 πληρεξούσιό μου, 
θ) με την από 12-10-2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της, διά της οποίας αποφασί-
σθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, που αφορά το με-
τοχικό κεφάλαιο, το οποίο αυξήθηκε και ούτω ανήλθε σε 
τριάντα επτά δισεκατομμύρια ενενήντα οκτώ εκατομμύ-
ρια διακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσιες δέκα 
(37.098.229,410) δραχμές ή εκατό οκτώ εκατομμύρια 
οκτακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες διακόσια ογδόντα 
ευρώ (108.872.280), διαιρούμενο σε 90.726.900 μετοχές, 
ονομαστικής αξίας 408,9 δραχμών ή 1,2 ευρώ εκάστης, η 
οποία εγκρίθηκε με την Κ3-9671/07-02-2002 απόφαση 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρίστηκε στο 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού 
μαζί με τις τροποποιήσεις του και σχετική ανακοίνωση 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1175/14-02-2002 (τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 
αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο αριθμ. 7.790/
06-09-2018 πληρεξούσιό μου, ι) με την από 20-06-2002 
απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετό-
χων της, διά της οποίας μεταφέρθηκε η έδρα της από το 
Δήμο Αμαρουσίου στο Δήμο Αθηναίων, η οποία εγκρί-
θηκε με την Κ3-6086/12-9-2002 απόφαση του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και μαζί με αυτήν, καταχωρίστηκαν στο 
Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών του 
Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου, 
Γενική Δ/νση Εμπορίου, Δ/νση Ασφαλ. Επιχ. και Αν/κης, 
Τμήμα Α’) και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 9.541/17-09-2002 (τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του 
οποίου προσαρτάται στο αριθμ. 3.332/16-09-2005 πλη-
ρεξούσιό μου, ια) με την από 05-01-2010 απόφαση της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, διά της 
οποίας αποφασίσθηκε η αλλαγή της έδρας από το Δήμο 
Αθηναίων στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, η οποία εγκρί-
θηκε με την Κ3-50/28-01-2010 απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που κα-
ταχωρίστηκε, την 28-01-2010, στο Μητρώο Ανωνύμων 
Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου αυτού και σχε-
τική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 767/01-02-2010
(τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην 
αριθμ. 5.209/30-04-2010 πράξη μου, ιβ) με την από 

04-02-2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της, διά της οποίας αποφασίσθηκε η αλλα-
γή της επωνυμίας σε «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩ-
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» και για τις συναλ-
λαγές με την αλλοδαπή «INTERAMERICAN ASSISTANCE 
INSURANCE COMRANY», η οποία εγκρίθηκε με την Κ3-
151/01-03-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που καταχωρίστηκε 
στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών του 
Υπουργείου αυτού και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθη-
κε στο ΦΕΚ 1.599/02-03-2010 (τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο 
του οποίου προσαρτάται στην αριθμ. 5.209/30-04-2010 
πράξη μου και ιγ) με την από 30-06-2010 απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, διά της οποίας 
αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, που αφο-
ρά το μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο αυξήθηκε και 
ούτω ανήλθε σε έξι εκατομμύρια έξι χιλιάδες ευρώ 
(6.006.000,00 €), διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα χιλιά-
δες (260.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τριών 
ευρώ και δέκα λεπτών του ευρώ (23,10 €) εκάστης, η 
οποία εγκρίθηκε με την Κ3-1063/21-12-2011 απόφαση 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, που καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου αυτού την 
21-12-2011 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 13.611/27-12-2011 (τ.Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυ-
πο του οποίου προσαρτάται στο αριθμ. 6.964/21-03-2016
πληρεξούσιό μου, ο οποίος έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί 
για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει της από 
18-02-2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 
αυτής, που ελήφθη κατά την αριθμ. 367 συνεδρίασή του, 
επίσημο αντίγραφο αποσπάσματος του πρακτικού της 
οποίας προσαρτάται στο παρόν. Το δε Διοικητικό Συμ-
βούλιο αυτής, που του έδωσε το δικαίωμα αυτό, εκλέ-
χθηκε για δύο (2) χρόνια, από την έκτακτη αυτόκλητη 
καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας 
της 25-06-2018 και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 
25-06-2018 απόφασή του, τα πρακτικά αμφοτέρων των 
οποίων προσαρτώνται στο αριθμ. 7.790/06-09-2018 
πληρεξούσιό μου και τα οποία εστάλησαν προς κατα-
χώριση στο Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου - Γενική 
Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου - Αυτοτελές Τμήμα 
Γ.Ε.ΜΗ.), την 13-07-2018, ως προκύπτει εκ του αριθμ. 
76704/13-07-2018 σχετικού διαβιβαστικού, που προ-
σαρτάται στο αριθμ. 7.790/06-09-2018 πληρεξούσιό μου, 
σε επικυρωμένο αντίγραφο και οι οποίοι, αφού προη-
γουμένως, 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 άνω εταιρειών, στην Ελλάδα, αντίστοιχα, 
ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το 
οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και απεδέχθησαν, αμοι-
βαία, τα εξής:

Οι εδώ συμβαλλόμενοι, όπως εδώ παρίσταται και 
εκπροσωπείται έκαστος, δηλώνουν ότι συνιστούν, με 
το παρόν, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Νομικού 
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Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρα-
κτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3029/2002, όπως 
ισχύει σήμερα, του οποίου το καταστατικό έχει ως εξής:

“ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 
ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΩΝ ΣΧΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ» 
ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΥΤΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1
Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα-Σφραγίδα

(α) Με το παρόν καταστατικό ιδρύεται Ταμείο Επαγ-
γελματικής Ασφάλισης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
με μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με 
την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΩΝ 
ΣΧΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣ-
ΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ “ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” N.Π.Ι.Δ.» 
(εφεξής, «ΤΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΙΝΤΕ-
ΡΑΜΕΡΙΚΑΝ» ή «ΤΑΜΕΙΟ»).

Στα ξενόγλωσσα κείμενα, η επωνυμία του «Ταμείου» 
αποδίδεται σε πιστή μετάφραση. Ειδικότερα, στην αγ-
γλική η επωνυμία του «ΤΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟ-
ΛΑΒΗΤΩΝ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ» είναι «INTERAMERICAN 
INSURANCE INTERMEDIARIES OCCUPATIONAL PENSION 
FUND».

(β) Το «ΤΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ» διέπεται από τις διατάξεις του 
ν. 3029/2002, από τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδι-
δόμενες υπουργικές αποφάσεις, από το Δίκαιο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από το παρόν καταστατι-
κό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Υπάγεται 
στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και στον 
έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτρο-
πής Κεφαλαιαγοράς.

(γ) Έδρα του «ΤΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ» είναι ο Δήμος Αθηναίων.

Τα γραφεία του «Ταμείου» μπορούν να μεταφέρονται 
εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται τροποποί-
ηση του παρόντος καταστατικού.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να 
ιδρυθούν υποκαταστήματα και γραφεία στην ημεδαπή 
ή στην αλλοδαπή.

(δ) Το «ΤΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΙΝΤΕ-
ΡΑΜΕΡΙΚΑΝ» εκπροσωπείται δικαστικά ή εξώδικα από 
τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Το Δι-
οικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ότι ένα ή περισσό-
τερα μέλη του δικαιούνται να εκπροσωπούν το «Ταμείο» 
εν γένει ή σε ορισμένες μόνο πράξεις.

(ε) Η Σφραγίδα του «ΤΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑ-
ΒΗΤΩΝ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ» φέρει την επωνυμία αυτού και 
το έτος ίδρυσής του (2019).

Άρθρο 2
Σκοπός

1. Το «ΤΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΙΝΤΕ-
ΡΑΜΕΡΙΚΑΝ» έχει ως σκοπό την παροχή στους ασφαλι-
σμένους και δικαιούχους των παροχών, επαγγελματική 
ασφαλιστική προστασία, πέραν της παρεχόμενης από 
την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για τον ασφαλι-
στικό κίνδυνο του γήρατος. Στο πλαίσιο αυτό, συνιστάται 
Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών, όπου χορηγούνται 
παροχές σε χρήμα που καταβάλλονται εφάπαξ.

2. Ειδικότερα, σκοπός του «Ταμείου» είναι η χορήγη-
ση εφάπαξ παροχής στους ασφαλισμένους με τις προ-
ϋποθέσεις και στην έκταση που προβλέπουν οι οικείες 
διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 3
Διάρκεια

Το «ΤΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΙΝΤΕΡΑ-
ΜΕΡΙΚΑΝ» ιδρύεται για αόριστο χρόνο και διαλύεται σύμ-
φωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπει ο 
Νόμος και το παρόν καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II.
Υπαγωγή στην ασφάλιση - 
Δικαιώματα ασφαλισμένων

Άρθρο 4
Υπαγωγή στην ασφάλιση

1. Στην ασφάλιση του «ΤΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕ-
ΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ» μπορούν να εισαχθούν 
οι εξής:

i. όλοι όσοι είτε ατομικά, είτε μέσω νομικών προσώ-
πων οποιασδήποτε μορφής, δραστηριοποιούνται επαγ-
γελματικά στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση είτε ως 
Ασφαλιστικοί Πράκτορες, είτε ως Μεσίτες Ασφαλίσεων, 
είτε ως Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι, είτε ως Συντονιστές 
Ασφαλιστικών Συμβούλων, έχοντας λάβει την προβλε-
πόμενη άδεια, με βάση το ισχύον κάθε φορά νομοθετικό 
πλαίσιο και οι διατηρούν σχέση παραγωγικής συνεργα-
σίας με όλες ή έστω μια από τις ασφαλιστικές εταιρίες 
του Ομίλου «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ», οι οποίες είναι οι εξής: 
«ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΖΩΗΣ Α.Ε.», «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΦΑ-
ΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.», «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
Α.Ε.Γ.Α.» (εφεξής, «χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις»).

ii. Οι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (αορί-
στου ή ορισμένου χρόνου) των γραφείων των παραπάνω 
φυσικών ή νομικών προσώπων ασφαλιστικών διαμεσο-
λαβητών, οι οποίοι έχουν λάβει τη σχετική πιστοποίηση 
από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

2. Η υπαγωγή στην ασφάλιση προϋποθέτει αίτηση 
εισδοχής του υποψήφιου μέλους με τα σχετικά δικαιο-
λογητικά ταυτοποίησης, καθώς και με την προσκόμιση 
του αριθμού ταυτότητας του υποψηφίου στο αρμόδιο 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Τα δικαιολογητικά για την 
είσοδο υποψηφίου μέλους στην ασφάλιση μπορεί κάθε 
φορά να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις εκ του νόμου 
απαιτήσεις.
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3. Το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής «Δ.Σ.») στην 
πρώτη, μετά την υποβολή της αίτησης, συνεδρίασή 
του αποφασίζει για την εγγραφή ή όχι του αιτούντος ως 
μέλους στο Ταμείο. Η απόφαση του Δ.Σ. πρέπει να είναι 
αιτιολογημένη και γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο 
με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανόμενης της 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).

4. Η υπαγωγή στο «ΤΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟ-
ΛΑΒΗΤΩΝ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ» είναι προαιρετική και η 
ιδιότητα του μέλους δεν εξαρτιέται από τη συμμετοχή 
του ενδιαφερομένου σε συνδικαλιστική οργάνωση ή 
επαγγελματική ένωση εργαζομένων.

5. Η ιδιότητα του μέλους αρχίζει την πρώτη ημέρα του 
επόμενου μήνα από την ημερομηνία της απόφασης εισ-
δοχής και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του 
παρόντος καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν Πα-
ραρτημάτων αυτού), καθώς και των αποφάσεων του Δ.Σ.

Άρθρο 5
Μητρώο μελών

1. Το «ΤΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΙΝΤΕ-
ΡΑΜΕΡΙΚΑΝ» τηρεί Μητρώο Μελών σε ηλεκτρονική μορ-
φή, όπου καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
τους και ιδίως τα παρακάτω:

(α) Στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και 
αριθμός φορολογικού μητρώου και της ταυτότητας του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου στο οποίο έχει εγγραφεί 
κάθε μέλος.

(β) Ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης και ο Αριθμός 
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

(γ) Τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που κατα-
βάλλει το μέλος στο Ταμείο, καθώς και ο χρόνος κατα-
βολής τους.

(δ) Τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του ατομικού λογαρια-
σμού του μέλους.

(ε) Το απογραφικό δελτίο μέλους που συμπληρώνεται 
κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, ο αριθμός 
μητρώου μέλους και η ημερομηνία κτήσης της ιδιότητας 
του μέλους.

(στ) Όποιο άλλο στοιχείο απαιτείται προκειμένου να 
υπάρχει ακρίβεια και επάρκεια για την εκπόνηση αναλο-
γιστικών μελετών και την εκπλήρωση των απαιτήσεων 
που έχουν για το μητρώο ασφαλισμένων μελών οι αντί-
στοιχες εποπτεύουσες αρχές.

2. Τα νέα μέλη παίρνουν, κάθε φορά, τον επόμενο αριθ-
μό μητρώου, ανεξάρτητα εάν μέχρι αυτόν αριθμούνται 
και διαγραφέντες ή αποβιώσαντες ασφαλισμένοι. Το «Τα-
μείο» τηρεί, επίσης, Μητρώο Διαγραφέντων και Αποβιω-
σάντων, ενώ με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να καθιερωθεί 
επιβοηθητικά και Αλφαβητικό Μητρώο Μελών.

3. Στο «Ταμείο» τηρείται Ατομικός Φάκελος Μέλους 
(ΑΦΑΜΕΛ), με αύξοντα αριθμό εκείνο του Μητρώου 
Ασφαλισμένων, όπου τοποθετούνται όλα τα σχετικά με 
το μέλος έγγραφα τόσο κατά την εγγραφή του όσο και 
μετέπειτα.

Άρθρο 6
Απώλεια της ιδιότητας του μέλους

1. Η ιδιότητα του μέλους παύει, στις περιπτώσεις που:
(α) Το μέλος ζητήσει τη διαγραφή του (κατά το άρθρο 

7 παρ. 10 του ν. 3029/2002).
(β) Το μέλος μεταφέρει τα δικαιώματά του σε άλλο 

Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης.
(γ) Το μέλος θεμελιώσει δικαίωμα εφάπαξ παροχής και 

το ασκήσει με αίτησή του προς το «Ταμείο», τηρώντας 
τις νόμιμες προϋποθέσεις και τους όρους του παρόντος 
καταστατικού.

(δ) Το μέλος στερηθεί μιας αναγκαίας κατά το νόμο ή 
το παρόν καταστατικό προϋπόθεσης για την απόκτηση 
ή τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους.

(ε) Το μέλος αποβιώσει.
2. Απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται και σε 

περίπτωση σπουδαίου λόγου, ύστερα από αιτιολογη-
μένη απόφαση του Δ.Σ. και ιδίως στις περιπτώσεις που 
το μέλος:

(α) Παύει να εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώ-
σεις του προς το «Ταμείο», ιδίως αυτές που αφορούν την 
εξόφληση της ετήσιας συνδρομής κάλυψης των λειτουρ-
γικών εξόδων του προς το «Ταμείο» και ενώ έχει παρέλθει 
χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από τη σχετική ειδο-
ποίησή του «Ταμείου». Οι σχετικές ειδοποιήσεις μπορούν 
να αποστέλλονται από το Δ.Σ. και μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας (e-mail).

(β) Παύει να εκπληρώνει οποιεσδήποτε άλλες υποχρε-
ώσεις του προς το «Ταμείο», όπως αυτές έχουν οριστεί 
από το νόμο, το καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανο-
νισμό Λειτουργίας.

(γ) Προκαλεί τον ασφαλιστικό κίνδυνο ή δεν φροντίζει 
για τη μείωση των συνεπειών του.

(δ) Παραβιάζει το καθήκον εχεμύθειας, σε σχέση με 
τις απόρρητες πληροφορίες που αφορούν το «Ταμείο», 
θέτοντας σε κίνδυνο την υπόσταση, τη φήμη ή την εύ-
ρυθμη λειτουργία του.

(ε) Προβεί σε κλοπή, υπεξαίρεση ή δωροδοκία σε βά-
ρος του «Ταμείου».

(στ) Παραπλανήσει τα όργανα του «Ταμείου» ως προς 
τη συνδρομή των προϋποθέσεων θεμελίωσης δικαιώμα-
τος σε ασφαλιστική παροχή από το παρόν καταστατικό 
και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

3. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται από 
την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης του 
Δ.Σ. και ισχύει άμεσα.

Άρθρο 7
Δικαιώματα των μελών

1. Όλοι οι εργαζόμενοι ενεργοί ασφαλισμένοι/μέλη 
έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, σύμφω-
να με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων.

2. Κάθε μέλος δικαιούται ενημέρωσης από το «Ταμείο», 
ιδίως ως προς:

(α) Τα επιμέρους δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 
έναντι του «Ταμείου».

(β) Τις οικονομικές, τεχνικές και λοιπές παραμέτρους 
της ασφαλιστικής του σχέσης.

(γ) Τις αλλαγές στους κανόνες που διέπουν το καθε-
στώς ασφάλισής του στο «Ταμείο».
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(δ) Τη χρηματοοικονομική κατάσταση του «Ταμείου».
Σε περίπτωση καταχρηστικής, κατά την κρίση του 

Δ.Σ., άσκησης του δικαιώματος ενημέρωσης από μέλος 
ή δικαιούχο παροχής, το Δ.Σ. δικαιούται να περιορίζει 
εύλογα την ανωτέρω ενημέρωση.

3. Το Ταμείο έχει υποχρέωση να δημοσιεύει, σύμφωνα 
με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τις οικονομικές 
καταστάσεις, τα πιστοποιητικά ελέγχου των Ορκωτών 
Ελεγκτών και τα πορίσματα ελέγχου της Εθνικής Ανα-
λογιστικής Αρχής.

4. Τα μέλη έχουν δικαίωμα υποβολής προς το «Ταμείο» 
αιτήσεων για τη χορήγηση διαφόρων πιστοποιητικών ή 
βεβαιώσεων. Οι αιτήσεις διαβιβάζονται αμέσως στο Δ.Σ. ή 
σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για την επεξεργασία τους.

5. Το «Ταμείο», κατά την 31η Δεκεμβρίου εκάστου 
έτους, έχει υποχρέωση να εκδίδει για κάθε μέλος βε-
βαιώσεις για τις προσωπικές εισφορές που κάθε μέλος 
έχει καταβάλλει, καθώς και ενημέρωση για τα ποσά των 
ατομικών λογαριασμών των μελών κατά την ίδια ημερο-
μηνία. Οι σχετικές βεβαιώσεις θα καθίστανται διαθέσι-
μες στα μέλη μέσω του ιστότοπου του «Ταμείου», με τη 
χρήση ατομικών κωδικών πρόσβασης.

6. Τα μέλη έχουν τα αναφερόμενα δικαιώματα που 
προβλέπονται στον Κανονισμό Δεοντολογίας και Καλών 
Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής 
Ασφάλισης (υπουργική απόφαση Φ. 51010/οικ.1893/15 
«Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτι-
κών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλι-
σης, Αρ. Φύλλου ΦΕΚ 178/Β’/23.01.2015), όπως ισχύει, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για ότι αφορά τη Δια-
χείριση Κινδύνων, στον Εσωτερικό Έλεγχο, στην Ανα-
λογιστική Λειτουργία, στην Οικονομική και Λογιστική 
Οργάνωση και στη Διοίκηση του «Ταμείου».

7. Στην ιστοσελίδα του «Ταμείου» και στα πλαίσια της 
τήρησης της αρχής της διαφάνειας και της διαφύλαξης 
των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και των συνταξιού-
χων, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του «Ταμείου» τα εξής:

α. το καταστατικό του «Ταμείου»,
β. ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επενδυ-

τικής Επιτροπής,
γ. ο Εσωτερικός Κανονισμός,
δ. ο Κανονισμός Οικονομικής και Λογιστικής Λειτουργίας,
ε. το Οργανόγραμμα και τη σύνθεση των ατομικών 

και συλλογικών οργάνων του «Ταμείου», καθώς και τα 
βιογραφικά σημειώματα του Δ/νοντος Συμβούλου, του 
Δ/ντή και των τυχόν Προϊσταμένων,

στ. η Αναλογιστική Έκθεση,
ζ. η Αναλυτική εικόνα του χαρτοφυλακίου,
η. τους εγκεκριμένους Προϋπολογισμούς και τις Δα-

πάνες,
θ. κάθε άλλη πράξη του Δ.Σ. ή άλλου οργάνου που 

κρίνεται χρήσιμη η γνωστοποίησή της.
ι. οι οικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις Μελών

1. Τα μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις 
διατάξεις της εκάστοτε σχετικής νομοθεσίας, του κα-
ταστατικού και των Κανονισμών του «Ταμείου», όπως 

αυτές ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις αποφάσεις 
των οργάνων του Ταμείου.

2. Τα μέλη θα πρέπει να φροντίζουν για την έγκαιρη 
τακτοποίηση των οικονομικών του υποχρεώσεων προς 
το «Ταμείο», γιατί η ετήσια συνδρομή τους για την κάλυψη 
λειτουργικών εξόδων αποτελεί απαραίτητη συνεισφορά 
τους στο αποθεματικό λειτουργίας του «Ταμείου» και αυτό 
δεν μπορεί να προάγει τη λειτουργία του χωρίς αυτή.

Προς το σκοπό αυτό, κάθε χρόνο και μέχρι το τέλος 
του Ιανουαρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, έκαστο 
μέλος θα πρέπει να προκαταβάλλει την ετήσια συνδρομή 
για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του στο «Τα-
μείο», όπως αυτή θα ορίζεται κάθε φορά με βάση σχετική 
αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας η οποία λαμβάνει 
υπόψη, τουλάχιστον, τον αριθμό των ενεργών μελών, το 
ύψος των ετήσιων λειτουργικών εξόδων και τον πληθω-
ρισμό. Η εν λόγω μελέτη, επικαιροποιείται με ευθύνη του 
Δ.Σ. κάθε έτος. Υφίσταται πάντα σχετική ενημέρωση των 
μελών για το ύψος της ετήσιας συνδρομής, καθώς και 
για τους επιμέρους παράγοντες που την διαμορφώνουν, 
ιδίως μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου.

3. Σε κάθε περίπτωση, κατά το χρόνο κατάρτισης του 
παρόντος καταστατικού, η αρχική ετήσια συνδρομή κά-
λυψης λειτουργικών εξόδων για κάθε μέλος, θα ανέρχε-
ται στο συνολικό ποσό των εξήντα ευρώ (60,00 €).

4. Κάθε μέλος θα πρέπει να εξοφλήσει την πρώτη ετή-
σια συνδρομή κάλυψης εξόδων του εντός ενός (1) μηνός 
από την είσοδό του στο Ταμείο ως μέλος.

5. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, το μέλος 
δεν καταβάλλει οποιαδήποτε ετήσια συνδρομή κάλυψης 
λειτουργικών εξόδων, το «Ταμείο», μετά την πάροδο ενός 
(1) μήνα, θα εισπράττει το σχετικό ποσό από το Λογα-
ριασμό Εφάπαξ Παροχής του Μέλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Διοίκηση

Άρθρο 9
Όργανα Διοίκησης

Όργανα διοίκησης του «Ταμείου» είναι:
1) η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και
2) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Άρθρο 10
Γενική Συνέλευση: Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών του «Ταμείου» 
είναι το ανώτατο όργανο αυτού και οι αποφάσεις της 
δεσμεύουν τόσο τα μέλη, όσο και τη διοίκηση του ΤΕΑ.

2. H Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) έχει τις ακόλουθες αρμο-
διότητες:

(α) Εκλέγει τα πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου (Δ.Σ.), καθώς τα υπόλοιπα δύο (2) θα ορίζονται 
από τις χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις, με βάση κοινή 
τους απόφαση που κοινοποιείται μέσω επιστολής στο 
«Ταμείο». 

(β) Ανακαλεί ή παύει τα μέλη του Δ.Σ. που εκλέγονται 
από αυτή.

(γ) Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού, 
εφόσον έχει συγκληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που 
ορίζονται στο άρθρο 11 του παρόντος.
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(δ) Αποφασίζει για την ενοποίηση του «Ταμείου» με 
άλλα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Ν.Π.Ι.Δ. χωρίς 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα) στην Ελλάδα ή στην Ευρω-
παϊκή Ένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (δ’) 
της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του παρόντος.

(ε) Αποφασίζει για τη διάσπαση ή τη διάλυση του «Τα-
μείου».

(στ) Διορίζει εκκαθαριστές.
(ζ) Εκλέγει τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτρο-

πής και ορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών για 
την ανάδειξη μελών του Δ.Σ.

(η) Αποφασίζει για την άσκηση αγωγής κατά των με-
λών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) που ζημίωσαν το 
«Ταμείο» και διορίζει ειδικούς εκπροσώπους του «Ταμεί-
ου» για τη διεξαγωγή της σχετικής δίκης.

3. Για τα υπόλοιπα θέματα διοίκησης του «Ταμείου», 
αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

Άρθρο 11
Γενική Συνέλευση: Σύγκληση

1. Το Δ.Σ. συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση (εφεξής «Γ.Σ.») 
υποχρεωτικά (2) δύο μήνες πριν από τη λήξη της θητείας 
του, καθώς και όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

2. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ.Σ. εφόσον 
το ζητήσουν εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου, τα πέντε (5) από τα επτά (7) μέλη του ή το 1/3 των 
μελών του «Ταμείου» με αίτηση προς τον Πρόεδρο του 
Δ.Σ., στην οποία υποχρεωτικά και με ποινή απαραδέκτου 
θα πρέπει να αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας δι-
άταξης της Γ.Σ. της οποίας ζητείται η σύγκλιση.

3. Κατ’ εξαίρεση, για τη σύγκληση της Γ.Σ. με θέματα:
α) την τροποποίηση του καταστατικού ως προς τη σύ-

σταση νέων κλάδων, β) τη μερική ή ολική τροποποίηση 
της παρ. 7 του άρθρου 17 του παρόντος, γ) τη μερική 
ή ολική τροποποίηση του άρθρου 20 του παρόντος, 
δ) την ενοποίηση του «Ταμείου» με άλλα ομοειδή Τα-
μεία στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης και ε) τη μερική ή ολική τροποποίηση της 
παρούσης παραγράφου, απαιτείται να έχει προηγηθεί 
σχετική απόφαση του Δ.Σ. με πλειοψηφία τουλάχιστον 
των έξι (6) μελών του.

4. Στις παραπάνω περιπτώσεις της κατ’ εξαίρεση σύ-
γκλησης, η Γ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 
εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδο-
σης σε αυτόν της αιτήσεως έκτακτης σύγκλησης της Γ.Σ., 
ως αναφέρεται παραπάνω. Για τα τυπικά της πρόσκλησης 
σύγκλησης Γ.Σ., ισχύουν όσα αναφέρονται στο ακόλουθο 
άρθρο.

5. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η Γ.Σ. συγκαλείται από 
τον Πρόεδρο μετά από απόφαση του Δ.Σ. με πρόσκλη-
σή του προς τα μέλη του Ταμείου που αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του «Ταμείου» και τοιχοκολλάται σε εμφανή 
σημεία στα γραφεία του «Ταμείου», τουλάχιστον είκοσι 
(20) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασής της. 
Επιπλέον, μπορεί να αποσταλεί και προς όλα τα μέλη με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), χωρίς αυτό να επηρε-
άζει (στην περίπτωση που δεν γίνει) τη νομιμότητα της 
σύγκλησης της Γ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσκληση 
περιλαμβάνει τον τόπο και το χρόνο συνεδρίασης, καθώς 
και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

6. Η πρώτη Γ.Σ. μετά την ίδρυση του «Ταμείου», θα συ-
νεδριάσει με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την 
εκλογή των τριών (3) από τα πέντε (5) μέλη του Δ.Σ., τα 
οποία εκλέγονται από τη Γ.Σ.

7. Τα μέλη του «Ταμείου» παρίστανται και ψηφίζουν 
στις Γ.Σ. αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους (κάθε 
εκπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα μέλος του 
«Ταμείου») δυνάμει γραπτής εξουσιοδότησης αρμόδια 
θεωρημένης. Ωστόσο, υφίσταται δυνατότητα διενέργει-
ας και ηλεκτρονικής παράστασης και ψηφοφορίας των 
μελών μέσω πιστοποιημένης για την εγκυρότητα και το 
αδιάβλητο διαδικασίας, όπως και επιστολικής ψηφοφο-
ρίας. Οι διαδικασίες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία 
και την επιστολική ψηφοφορία θα καθορίζονται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, θα εγκρίνονται από τη Γενική Συ-
νέλευση και στη συνέχεια θα κοινοποιείται στα μέλη του 
«Ταμείου» μέσω σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα.

8. Κατά την έναρξη της Γ.Σ. τα μέλη που παρίστανται 
εκλέγουν Πρόεδρο και Γραμματέα, ο οποίος καταχωρεί 
σε ειδικό βιβλίο τις κυριότερες συζητήσεις και όλες τις 
αποφάσεις της Γ.Σ. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται και 
κατάλογος των μελών που παραστάθηκαν στη Γ.Σ. αυ-
τοπροσώπως, καθώς και όσοι ψήφισαν ηλεκτρονικά ή 
με επιστολική ψήφο.

Άρθρο 12
Γενική Συνέλευση: 
Απαρτία - Πλειοψηφία - Αποφάσεις

1. Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, 
εφόσον παρίστανται τουλάχιστον τα δύο πέμπτα (2/5) 
των μελών του Ταμείου.

2. Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη Γ.Σ., συγκα-
λείται νέα με τα ίδια ακριβώς θέματα μετά από τρεις (3) 
το λιγότερο μέρες και το αργότερο είκοσι (20) από την 
πρώτη Γ.Σ. Στην περίπτωση αυτή, η Γ.Σ. βρίσκεται σε 
απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίσταται το 
ένα πέμπτο (1/5) των μελών του Ταμείου.

3. Οι προσκλήσεις σύγκλησης της επαναληπτικής Γ.Σ. 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του «Ταμείου» και έτσι ενη-
μερώνονται τα μέλη για τον τόπο και το χρόνο αυτής, 
καθώς και για την ημερήσια διάταξη.

4. Πρέπει τότε να προηγηθούν προσκλήσεις πριν από 
δέκα (10) ημέρες και να υπάρξει απαρτία και έγκυρη 
συνεδρίαση κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, 
οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων με-
λών του «Ταμείου». Και στην περίπτωση αυτή της επανα-
ληπτικής Γ.Σ., ισχύουν τα όσα αναφέρονται παραπάνω 
για την ηλεκτρονική παράσταση και ψηφοφορία των 
μελών.

5. Κατ’ εξαίρεση, για τη λήψη αποφάσεων από τη Γ.Σ. 
που αφορούν:

(α) τροποποίηση του καταστατικού,
(β) ενοποίηση του «Ταμείου» με άλλα Ταμεία Επαγγελ-

ματικής Ασφάλισης,
(γ) διάσπαση ή διάλυση του «Ταμείου» και διανομή του 

προϊόντος εκκαθάρισης,
(δ) άρση της εμπιστοσύνης στο Δ.Σ.,
(ε) ανάκληση μελών του Δ.Σ.,
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η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, 
όταν παρίστανται τα δύο τρίτα (2/3) των μελών. Αν δεν 
επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γ.Σ. συγκαλείται πάλι σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 
του παρόντος άρθρου, ευρισκόμενη σε έγκυρη απαρτία 
εφόσον παρίσταται ή εκπροσωπείται σε αυτή το 1/2 των 
μελών. Και στην περίπτωση αυτή της επαναληπτικής Γ.Σ., 
ισχύουν τα όσα αναφέρονται παραπάνω για την ηλε-
κτρονική παράσταση και ψηφοφορία, καθώς και για την 
επιστολική ψήφο.

6. Αν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η απαρτία, η Γ.Σ. συ-
νέρχεται πάλι με την αμέσως παραπάνω διαδικασία 
και βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα και 
αποφασίζοντας, αν παρίσταται τουλάχιστον το 1/3 των 
μελών. Και στην περίπτωση αυτή της επαναληπτικής Γ.Σ., 
ισχύουν τα όσα αναφέρονται παραπάνω για την ηλε-
κτρονική παράσταση και ψηφοφορία των μελών καθώς 
και για την επιστολική ψήφο. Ωστόσο, αν δεν επιτευχθεί 
η προαναφερόμενη απαρτία του 1/3, συγκαλείται νέα 
Γ.Σ., η οποία, στην περίπτωση αυτή, συνεδριάζει μόνιμα 
ανεξαρτήτως απαρτίας. Και στην περίπτωση αυτή της 
επαναληπτικής Γ.Σ., ισχύουν τα όσα αναφέρονται παρα-
πάνω για την ηλεκτρονική παράσταση και ψηφοφορία 
των μελών καθώς και για την επιστολική ψήφο.

7. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλει-
οψηφία των παριστάμενων μελών. Εξαιρετικά οι παρα-
πάνω, στην παράγραφο (3) αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνο-
νται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρισταμένων.

Άρθρο 13
Διοικητικό Συμβούλιο: 
Σύνθεση - Θητεία - Εκλογή

1. Tο «Ταμείο» διοικείται από επταμελές (7 μελές) Δ.Σ., 
υπό τις ακόλουθες ιδιότητες: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, 
Γραμματέας, Μέλη. Η σύνθεση του Δ.Σ. δύναται να αυ-
ξηθεί μελλοντικά κατά δύο (2) μέλη με απόφαση του 
Δ.Σ. του «Ταμείου», σχετική έγκριση της Γ.Σ. και κατόπιν 
σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

2. Όλα τα μέλη για να εκλεγούν θα πρέπει να πληρούν 
τα κριτήρια καταλληλότητας που αναφέρονται κάθε 
φορά στο νόμο. Σε περίπτωση που μέλος (κατά τη δι-
άρκεια της θητείας του) παύσει να πληροί κάποια από 
τις ορισθείσες από το νόμο προϋποθέσεις καταλληλότη-
τας, εκπίπτει από την ιδιότητά του ως μέλος του Δ.Σ. και 
αντικαθίσταται με τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω.

3. Τα πέντε (5) τακτικά μέλη του Δ.Σ., ορίζονται από τα 
μέλη μέσω της Γ.Σ., ενώ τα δύο (2) μέλη ορίζονται από 
τις χρηματοδοτούσες εταιρείες, με βάση κοινή τους από-
φαση που κοινοποιείται μέσω επιστολής στο «Ταμείο».

4. Στις Γ.Σ. για την εκλογή των μελών του Δ.Σ., εκλέ-
γονται πάντα και αναπληρωματικά μέλη των τακτικών 
μελών, τα οποία αναπληρώνουν τα τακτικά σε περί-
πτωση απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ., για 
οποιονδήποτε λόγο ή οικειοθελούς παραίτησης. Στην 
περίπτωση αυτή, η θητεία του αναπληρωματικού μέλους 
ισούται με το υπόλοιπο της θητείας του αντικατασταθέ-
ντος μέλους.

5. Η θητεία των μελών είναι τετραετής. Όλα τα μέλη 
μπορούν να επανεκλεγούν στη Διοίκηση μέχρι δύο (2) 

ακόμα θητείες. Σε περίπτωση λήξης της τετραετίας, η θη-
τεία του Δ.Σ. παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την εκλογή 
νέου Δ.Σ. από την αμέσως επόμενη Γ.Σ.

6. Δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο πε-
ρισσότερα από ένα από τα αξιώματα των μελών του Δ.Σ.

7. Τα δύο (2) μέλη του Δ.Σ. που διορίζονται από τις χρη-
ματοδοτούσες επιχειρήσεις, μπορούν να ανακληθούν 
από αυτές οποτεδήποτε και αντικαθίστανται από άλλο 
ή άλλα μέλος ή μέλη που ορίζουν οι ίδιες.

8. Αν υπάρξει κενή θέση τακτικού μέλους του Δ.Σ. που 
εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και έχει εξαντληθεί 
ο πίνακας των αναπληρωματικών μελών, διενεργούνται 
νέες αρχαιρεσίες για την πλήρωση των κενών θέσεων τα-
κτικών και αναπληρωματικών μελών εντός δύο (2) μηνών.

9. Τα μέλη του Δ.Σ. παρέχουν αμισθί τις υπηρεσίες τους 
στο Ταμείο. Ωστόσο, η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίσει δια-
φορετικά με εισήγηση του Δ.Σ. επί του θέματος αυτού.

Άρθρο 14
Διοικητικό Συμβούλιο: 
Αρμοδιότητες/Κωλύματα

1. Το Δ.Σ. αποτελεί όργανο διοίκησης, απαρτίζεται από 
τα αναφερόμενα στο καταστατικό πρόσωπα, καθορίζει 
την πολιτική, την στρατηγική του Ταμείου και έχει τη συ-
νολική ευθύνη για τη λειτουργία του «Ταμείου». Στο Δ.Σ., 
υπάγεται οποιοδήποτε θέμα που αφορά τη διοίκηση, 
τη διαχείριση της περιουσίας και τη γενικότερη επιδίω-
ξη των σκοπών του «Ταμείου». Υπέρ του Δ.Σ. υφίσταται 
τεκμήριο αρμοδιότητας.

2. Το Δ.Σ. ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και 
εξουσιών που ορίζονται στο νόμο, στο καταστατικό, 
στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, τον Κανονισμό 
Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών, όπως ισχύει κάθε 
φορά.

3. Το Δ.Σ. έχει, ενδεικτικά, τις ακόλουθες αρμοδιότητες, 
οι οποίες ασκούνται από το Δ.Σ. στα πλαίσια των ρυθμί-
σεων των σχετικών διατάξεων του παρόντος καταστα-
τικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 
Ταμείου, τον οποίο οφείλει να καταρτίσει το πρώτο Δ.Σ. 
εντός δύο (2) μηνών από τη συγκρότησή του σε σώμα. 
Συγκεκριμένα, το Δ.Σ.:

i. Μεριμνά για το σχηματισμό του μαθηματικού απο-
θέματος της εφάπαξ παροχής του «Ταμείου» και για την 
κάλυψή του με ασφαλιστική τοποθέτηση.

ii. Μεριμνά για την ορθή διακυβέρνηση του «Ταμείου» 
(διαχείριση κινδύνου, αναλογιστική λειτουργία, εσωτε-
ρικός έλεγχος).

ii. Επενδύει την περιουσία του Ταμείου, σύμφωνα με 
την ακολουθούμενη επενδυτική πολιτική, μετά από ει-
σήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής.

iv. Ορίζει τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής και τους 
τυχόν αναπληρωτές τους.

v. Επιλέγει την Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρε-
σιών (Ε.Π.Ε.Υ.) ή την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοι-
βαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) και της αναθέτει με έγγρα-
φη σύμβαση τη διαχείριση της περουσίας του «Ταμείου», 
σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του 
«Ταμείου» και την επενδυτική πολιτική του «Ταμείου».
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vi. Παύει την Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπη-
ρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) ή την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) με αιτιολογημένη 
απόφαση, αφού λάβει υπόψη τη γνώμη της Επενδυτι-
κής Επιτροπής.

vii. Αποφασίζει επί της επενδυτικής πολιτικής, μετά 
από σχετική εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής.

viii. Αποφασίζει την εγγραφή μελών στο «Ταμείο» κατά 
το άρθρο 4 του παρόντος.

ix. Αποφασίζει τη διαγραφή μελών του Ταμείου κατά 
το άρθρο 6 του παρόντος.

x. Αποφασίζει για τη μεταφορά των δικαιωμάτων των 
ασφαλισμένων του κατά το άρθρο 23 (Διαδοχική Ασφά-
λιση).

xi. Συντάσσει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, 
καθώς και την ετήσια έκθεση διοίκησης του «Ταμείου».

xii. Εγκρίνει τον ισολογισμό και τους λογαριασμούς 
αποτελεσμάτων χρήσεων.

xiii. Υποβάλλει κάθε χρόνο ή όποτε αυτό απαιτείται 
στις αρμόδιες προς τούτο Αρχές τα έγγραφα και τα στοι-
χεία, όπως εκάστοτε προβλέπεται από την ισχύουσα 
κάθε φορά νομοθεσία.

xiv. Καταρτίζει και υποβάλλει στην αρμόδιες Αρχές τα 
προβλεπόμενα από το άρθρο 2 του Κεφαλαίου Δ’ της  
υπουργικής απόφασης Φ. 51010/οικ.1893/15/23.01.2015 
«Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτι-
κών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλι-
σης» (ΦΕΚ 178/Β’/23.01.2015), όπως ισχύει ή σύμφωνα 
με την εκάστοτε οικεία νομοθεσία.

xv. Χορηγεί μια φορά τουλάχιστον το έτος στα μέλη 
του μέσω της ιστοσελίδας ή με δαπάνη του, ενημέρωση 
για τα ποσά των ατομικών τους λογαριασμών, καθώς και 
το ενημερωτικό δελτίο.

xvi. Αποφασίζει κάθε δαπάνη που αφορά τη λειτουργία 
του «Ταμείου».

xvii. Ασκεί τις αξιώσεις του «Ταμείου» κατά μέλους του 
Δ.Σ. που το ζημίωσε.

xviii. Μεριμνά για τη στελέχωση του «Ταμείου» με κα-
τάλληλο προσωπικό, οικονομικούς, νομικούς συμβού-
λους (δικηγόρους), αναλογιστές, λογιστές, υπεύθυνους 
διαχείρισης κινδύνου, εσωτερικούς ελεγκτές, τους οποί-
ους και προσλαμβάνει ή διορίζει και απολύει.

xix. Διορίζει Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές, στους οποί-
ους και αναθέτει τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων, φροντίζοντας να υπάρχει αλλαγή της επι-
λογής αυτής κάθε δύο (2) έτη, τουλάχιστον.

xx. Αναθέτει την εκτέλεση έργων, εκπόνηση μελετών 
και παροχή υπηρεσιών σε τρίτους.

xxi. Συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη του «Ταμεί-
ου» ή και τρίτους για τη μελέτη θεμάτων που αφορούν 
τη λειτουργία του και αποφασίζει για την ανάθεση της 
άσκησης μέρους των αρμοδιοτήτων του σε επιτροπές, 
μέλη του Δ.Σ. και υπαλλήλους του «Ταμείου».

xxii. Λαμβάνει κάθε μέτρο για την καλύτερη εκπλήρω-
ση των σκοπών του «Ταμείου».

xxiii. Αποφασίζει και εισηγείται στην Γ.Σ. για την τροπο-
ποίηση ή τη συμπλήρωση των διατάξεων του παρόντος 
καταστατικού.

xxiv. Φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη των πόρων 
του «Ταμείου», προς διασφάλιση της βιωσιμότητάς του, 
κατά τα οριζόμενα εν προκειμένω.

xxv. Διορίζει Θεματοφύλακα.
xxvi. Διορίζει Διαχειριστή Κινδύνου (Risk Officer)
xxvii. Αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ως προς την 

ερμηνεία του παρόντος καταστατικού και του Εσωτερι-
κού Κανονισμού Λειτουργίας, καθώς και για κάθε ανα-
γκαία σχετική λεπτομέρεια.

xxviii. Αποφασίζει για την αναπροσαρμογή των ει-
σφορών (πόρων) των μελών προς το «Ταμείο» ή/και των 
παροχών, μετά από αναλογιστική μελέτη και τη σύμφω-
νη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Η σχετική 
απόφαση περί αναπροσαρμογής του ποσού της εισφο-
ράς κοινοποιείται στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και στην 
Εθνική Αναλογιστική Αρχή.

xxix. Αποφασίζει για τη σύσταση Ομοσπονδιών και 
Ενώσεων μαζί με άλλα Επαγγελματικά Ταμεία ή για τη 
συμμετοχή σε ήδη λειτουργούσες Ομοσπονδίες και Ενώ-
σεις Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

xxx. Αποφασίζει και εισηγείται στη Γ.Σ. τη διάλυση του 
Ταμείου.

4. Κώλυμα εκλογής ως μέλους του Δ.Σ. συντρέχει στο 
πρόσωπο όσων:

i. δεν έχουν ελευθερία διαχείρισης της περιουσίας τους 
ή είναι ανίκανοι να αναλάβουν ή να διατηρήσουν δημό-
σιο λειτούργημα,

ii. αν δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα καταλ-
ληλότητας και εντιμότητας, ως ορίζονται στο νόμο και 
στον Κανονισμό Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών 
Λειτουργίας των ΤΕΑ, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

iii. έχουν παραπεμφθεί με οριστικό βούλευμα για κλο-
πή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απι-
στία, δωροδοκία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, 
εγκλήματα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμιση, 
ακόμα και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

iv. τελούν σε δικαστική συμπαράσταση.
v. καταδικάστηκαν για κακούργημα σε οποιαδήποτε 

ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, απιστία, 
δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθή-
κοντος, απιστία δικηγόρου, καθ’ υποτροπή συκοφαντική 
δυσφήμιση, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο συναφές 
προς τα προηγούμενα αδικήματα.

Άρθρο 15
Διοικητικό Συμβούλιο: Αρχαιρεσίες

1. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των πέντε (5) μελών 
του Δ.Σ. από τη Γ.Σ. διεξάγονται από τριμελή Κεντρική 
Εφορευτική Επιτροπή.

2. Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιούνται κάθε τέσσερα 
(4) χρόνια ή οποτεδήποτε άλλοτε σε περίπτωση άρσης 
της εμπιστοσύνης της Γενικής Συνέλευσης προς το Διοι-
κητικό Συμβούλιο. Κατά την εκλογή, η σύνθεση αυτών 
των πέντε (5) μελών του Δ.Σ. είναι ως εξής: τρία (3) μέλη 
εκ των πέντε (5) εκλέγονται από το δίκτυο ασφαλιστικών 
συμβούλων των χρηματοδοτουσών εταιρειών και τα δύο 
(2) εκλέγονται από το δίκτυο των συνεργαζόμενων με 
τις χρηματοδοτούσες εταιρείες πράκτορες και μεσίτες. 
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Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, τα επιμέρους 
δίκτυα διαμεσολαβητών είτε δεν προτείνουν μέλη για 
το Δ.Σ., είτε αυτά που θα προτείνουν υπολείπονται του 
ως άνω αναφερόμενου αριθμού, οι υπόλοιπες υποψη-
φιότητες μελών Δ.Σ. καλύπτονται από τα όποια άλλα 
διαθέσιμα κατά το χρόνο εκείνο υποψήφια μέλη Δ.Σ. 
είτε από το έτερο δίκτυο διαμεσολαβούντων ή, τέλος, 
από τις χρηματοδοτούσες εταιρείες.

3. Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι 
τρία (3) και προτείνονται στη Γ.Σ. από το Δ.Σ., με βάση 
τις δηλώσεις των ατόμων (μελών ή μη μελών) που υπο-
βλήθηκαν σχετικά, με βάση όσα αναφέρονται στην πα-
ρακάτω παρ. 4 του άρθρου αυτού. Τα τρία (3) μέλη μαζί 
με ισάριθμα αναπληρωματικά τους, εκλέγονται από τη 
Γ.Σ. με ψηφοφορία. Η ψηφοφορία για την εκλογή των 
μελών της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής μπορεί να 
είναι και ηλεκτρονική, με ηλεκτρονικά μέσα εγνωσμέ-
νης αξιοπιστίας και εγκυρότητας, με επιστολική ψήφο, 
καθώς και προφορική μέσω της ανάτασης των χεριών 
των παρισταμένων μελών, εφόσον αυτό προκριθεί από 
τη Γ.Σ. για λόγους ταχύτητας της διαδικασίας.

4. Στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορούν 
να συμμετέχουν πρόσωπα που είναι υποψήφιοι.

5. Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα 
για το Δ.Σ. υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το «Ταμείο» 
τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομη-
νία που έχει οριστεί για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών 
και θα πρέπει να διαθέτουν τη γνώση, εμπειρία ακεραιό-
τητα και αξιοπιστία στη διενέργεια αρχαιρεσιών εν γένει.

6. Το Δ.Σ. εντός επτά (7) ημερών από τη λήξη της προ-
θεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων συντάσσει βάσει των 
αιτήσεων πίνακα υποψηφίων για το Δ.Σ. κατ’ απόλυτη 
αλφαβητική σειρά. Ο πίνακας αυτός αποτελεί το ενιαίο 
ψηφοδέλτιο των αρχαιρεσιών. Το ψηφοδέλτιο αυτό (πί-
νακας) αναρτάται στα γραφεία του «Ταμείου» και σε κε-
ντρικό σημείο στον ιστότοπο (webpage) του «Ταμείου», 
με μέριμνα του Δ.Σ., δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη 
διενέργεια των αρχαιρεσιών.

7. Η ψηφοφορία (αρχαιρεσίες) διεξάγεται κατά την 
ημερομηνία που ορίζεται από τη Γ.Σ.

8. Τα μέλη μπορούν να θέσουν από έναν και μέχρι πέ-
ντε (5) σταυρούς προτίμησης.

9. Μετά το πέρας της διαλογής, η Κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή ανακηρύσσει τα αναδειχθέντα πέντε (5) τακτι-
κά μέλη του Δ.Σ. και ως αναπληρωματικά μέλη το σύνολο 
των υπόλοιπων υποψηφίων, κατά σειρά επιτυχίας. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, η σειρά καθορίζεται 
με κλήρωση, την οποία διενεργεί η Κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή.

10. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρα-
κτικό για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Το πρακτικό 
υπογράφεται από τα μέλη της και μαζί με τα ψηφοδέλτια 
και τα σχετικά με τις αρχαιρεσίες έγγραφα παραδίδεται 
προς φύλαξη στο αρχείο του «Ταμείου» στα χέρια του 
Διευθυντή του «Ταμείου». Αντίγραφο του πρακτικού αυ-
τού αναρτάται στα γραφεία του «Ταμείου» και αναρτάται 
στον ιστότοπο του «Ταμείου». Γίνεται κοινοποίηση στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) του απερχόμενου 
Δ.Σ. Μέχρι τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ., η διοίκηση του
«Ταμείου» ασκείται από το απερχόμενο Δ.Σ.

Άρθρο 16
Διοικητικό Συμβούλιο: 
Συγκρότηση-Παράδοση-Παραλαβή

1.  Το Δ.Σ. εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον 
Αντιπρόεδρο. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή δεν μπο-
ρεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, αντικαθιστά ο Αντι-
πρόεδρος, αυτόν δε στις ίδιες περιπτώσεις, αντικαθιστά 
μετά από απόφαση του Δ.Σ. ένα άλλο μέλος του Δ.Σ.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. συνέρχονται σε πρώτη συνεδρίαση 
για τη συγκρότησή τους σε σώμα εντός δέκα (10) ημερών 
από την ημέρα που ολοκληρώθηκε ο ορισμός ή η εκλο-
γή τους, με πρόσκληση του αρχαιότερου συμβούλου 
του «Ταμείου» στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία, 
η ώρα, ο τόπος και το θέμα της συνεδρίασης. Η πρόσκλη-
ση αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
(e-mail) στα μέλη του Δ.Σ.

3. Το νέο Δ.Σ. παραλαμβάνει από το προηγούμενο, 
μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη συγκρότησή του 
σε σώμα, τα βιβλία, τη διοίκηση και τη διαχείριση του 
«Ταμείου», παρουσία του Προέδρου του απερχομένου 
Δ.Σ., με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.

4. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, μέχρι τη συγκρό-
τηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα και την παράδοση σε αυτό 
της διοίκησης και της διαχείρισης, παρατείνεται αυτοδί-
καια η θητεία του απερχόμενου Δ.Σ.

Άρθρο 17
Διοικητικό Συμβούλιο: 
Συνεδριάσεις-Απαρτία-Πλειοψηφία

1. Tο Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια (1) φορά το μήνα. 
Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να ορίζει συγκεκριμένες 
ημέρες για τις τακτικές συνεδριάσεις του.

2. Έκτακτα συνεδριάζει, όταν υπάρχει ανάγκη, κατά την 
κρίση του Προέδρου ή όταν το ζητήσουν, με αίτησή τους 
προς τον Πρόεδρο, τουλάχιστον τρία (3) τουλάχιστον 
μέλη του για συγκεκριμένα θέματα, τα οποία πρέπει να 
αναφέρονται επί ποινή απαραδέκτου στην αίτηση. Η τε-
λευταία μπορεί να αποστέλλεται και μέσω ηλεκτρονικών 
μέσων (e-mail) στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος, στην 
περίπτωση αυτή, υποχρεούται μέσα σε τρεις (3) ημέρες 
από την υποβολή της αίτησης να ορίσει συνεδρίαση Δ.Σ. 
με τα θέματα που αναγράφονται σε αυτή. Αν υπάρχει 
έλλειψη απαρτίας κατά την έκτακτη συνεδρίαση, τα υπό 
συζήτηση θέματα αναγράφονται πρώτα στην ημερήσια 
διάταξη της επόμενης τακτικής συνεδρίασης.

3. Κάθε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. προ-
ϋποθέτει πρόσκληση του Προέδρου, η οποία μπορεί 
να αποστέλλεται στα μέλη και με ηλεκτρονικά μέσα 
(e-mails) τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη συνε-
δρίαση. Σύντμηση της προθεσμίας αυτής επιτρέπεται 
μόνο σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, η οποία αιτιο-
λογείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον 
αναπληρώνει. Την πρόσκληση αυτή μπορεί να αποστέλ-
λει στα μέλη και ο διορισθείς Διοικητής του «Ταμείου», 
ενεργώντας, στην περίπτωση αυτή, κατ’ εξουσιοδότηση 
του Προέδρου του Δ.Σ.

4. Σε κάθε περίπτωση, στην πρόσκληση θα πρέπει 
πάντα να αναγράφονται η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος 
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και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Εσωτερικός 
Κανονισμός Λειτουργίας μπορεί να ορίζει περισσότερες 
λεπτομέρειες επ’ αυτού.

5 Αν μέλος του Δ.Σ. κωλύεται να παραστεί σε συνε-
δρίαση, οφείλει να προσκομίσει επαρκείς εξηγήσεις 
για την απουσία του, διαφορετικά θεωρείται αδικαιο-
λογήτως απών. Επαναλαμβανόμενες αδικαιολόγητες 
απουσίες εκλεγμένου μέλους Δ.Σ. για τρεις (3) συνε-
χόμενες συνεδριάσεις μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ., 
να ενεργοποιήσει διαδικασίες αυτοδίκαιης έκπτωσης 
και αντικατάστασής του.

6. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 
(8) του παρόντος άρθρου, το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρ-
τία, όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον πέντε (5) από τα 
επτά (7) μέλη του. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να 
λαμβάνουν χώρα και μέσω τηλεδιάσκεψης (π.χ. skype) 
ή και μέσω ανταλλαγής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
(e-mails) των μελών του Δ.Σ. για θέματα που χρήζουν 
άμεσης απόφασης.

7. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 
(8) του παρόντος άρθρου, οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμ-
βάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων 
μελών. Η λήψη αποφάσεων του Δ.Σ. γίνεται με φανερή 
ψηφοφορία, εκτός αν πρόκειται για προσωπικά ζητήμα-
τα ή αν εκ των προτέρων έχει αποφασίσει το Δ.Σ. ότι η 
ψηφοφορία θα είναι μυστική.

8. Κατ’ εξαίρεση, το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν 
παρευρίσκονται τουλάχιστον έξι (6) μέλη του, προκει-
μένου να αποφασίσει:

(α) την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού των 
πάσης φύσεως εξόδων και δαπανών του «Ταμείου».

(β) την τοποθέτηση-επένδυση των κεφαλαίων του 
«Ταμείου».

(γ) τη σύγκληση Γ.Σ. με θέματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο του άρθρου 11 του παρόντος, δηλαδή: (αα) 
την τροποποίηση του καταστατικού ως προς τη σύσταση 
νέων κλάδων, (ββ) τη μερική ή ολική τροποποίηση της 
παρούσας παραγράφου, (γγ) τη μερική ή ολική τροπο-
ποίηση του άρθρου 21 του παρόντος, (δδ) τη μερική ή 
ολική τροποποίηση του εδαφίου 3 του άρθρου 11 του 
παρόντος και (εε) την ενοποίηση του Ταμείου με άλλα 
ομοειδή Ταμεία που λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο 
κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται ότι 
οι αποφάσεις του Δ.Σ. για τα θέματα αυτά λαμβάνονται 
με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) εκ των παρευρι-
σκομένων έξι (6) μελών του. (δ) την τροποποίηση του 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

9. Σε όλες τις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. 
τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογρά-
φονται από όλα τα μέλη που παραστάθηκαν. 

10. Λοιπά θέματα διοίκησης του «Ταμείου» (λ.χ. σύ-
γκληση συνεδριάσεων, αποφάσεις, πρακτικά, εκπροσώ-
πηση, αρμοδιότητες για την εσωτερική του λειτουργία, 
μεταβίβαση εξουσιών, ευθύνη των μελών της διοίκησης, 
λειτουργικά έξοδα των οργάνων διοίκησης, άδειες δι-
ευκολύνσεων των μελών της διοίκησης κ.λπ.), δύνανται 
να ορίζονται λεπτομερώς στον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας.

Άρθρο 18
Διοικητικό Συμβούλιο: Ευθύνη μελών

1. Τα μέλη του Δ.Σ. του «Ταμείου» υποχρεούνται να επι-
δεικνύουν κάθε επιμέλεια και εντιμότητα στην άσκηση 
των καθηκόντων τους.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. του «Ταμείου» ευθύνονται έναντι 
του «Ταμείου» για κάθε πταίσμα τους κατά τη διοίκηση 
των υποθέσεων του «Ταμείου», σε περίπτωση δε βλάβης 
του «Ταμείου» από αμέλεια, η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) 
δικαιούται, με αυξημένη πλειοψηφία (4/5) των παρόντων 
μελών να μην ασκήσει τυχόν αξιώσεις του «Ταμείου» 
έναντι των μελών του Δ.Σ. Το «Ταμείο» δύναται να πα-
ραιτηθεί από τις αξιώσεις του προς αποζημίωση κατά 
μέλους του Δ.Σ. ή να συμβιβασθεί μόνο μετά την πάροδο 
διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνον εφόσον 
συγκατατίθεται η Γ.Σ.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. του «Ταμείου» δεν αναλαμβάνουν 
ευθύνη για αποφάσεις που λήφθηκαν σε συνεδρίαση 
που δεν παραστάθηκαν ή παραστάθηκαν και διαφώνη-
σαν, εφόσον η διαφωνία τους αυτή καταγράφηκε στα 
πρακτικά της συνεδρίασης του Δ.Σ.

Άρθρο 19
Επενδυτική Επιτροπή

1. Για τη χάραξη της επενδυτικής πολιτικής του «Τα-
μείου», λειτουργεί στο «Ταμείο» Επενδυτική Επιτροπή 
(εφεξής, Ε.Ε.) με τρία (3) μέλη, βάσει αυτών που ορίζονται 
στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τα μέλη της Επεν-
δυτικής Επιτροπής πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα για 
τη θέση προσόντα και εμπειρία, καθώς και ικανότητα, 
πιστοποιήσεις και ήθος. 

2. Το Δ.Σ., κάθε φορά που διορίζει Ε.Ε., υποβάλλει στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άμεσα και σε κάθε περίπτωση 
εντός των προθεσμιών που ορίζονται κάθε φορά από το 
νόμο, όπως ισχύει, τα στοιχεία των μελών της Ε.Ε. (βιο-
γραφικό σημείωμα, πράξη διορισμού, ερωτηματολόγιο, 
αντίγραφο ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό μη πτωχεύ-
σεως, υπεύθυνη δήλωση κ.λπ.) προς έγκριση. Επίσης, 
γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τυχόν 
ανάκληση της πράξης διορισμού ή παραίτησης μέλους, 
εντός των ίδιων ως άνω προθεσμιών.

3. Τα μέλη της Ε.Ε. πρέπει να έχουν λευκό ποινικό 
μητρώο και να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα 
που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 14 παρ. 4 εδ. iii, 
iv και v.

4. H E.E. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
i. Χαράσσει την επενδυτική πολιτική του «Ταμείου», 

θέτοντας τα όρια των επενδύσεων και τη σύνθεση του 
χαρτοφυλακίου, ώστε ο διαχειριστής επενδύσεων να 
προβαίνει σε επενδύσεις σύμφωνα με τα όρια αυτά και 
τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου.

ii. Προτείνει στο Δ.Σ. κατευθύνσεις για τη διαμόρφωση 
της επενδυτικής πολιτικής του «Ταμείου», λαμβάνοντας 
υποψη τη θέση της Ε.Π.Ε.Υ. ή της Α.Ε.Δ.Α.Κ., στην οποία 
έχει ανατεθεί η διαχείριση της περιουσίας του «Ταμείου».

iii. Παρακολουθεί τη διαχείριση της περιουσίας του 
«Ταμείου» και ενημερώνει το Δ.Σ.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24205Τεύχος B’ 2142/07.06.2019

iv. Προβαίνει αυτεπάγγελτα ή κατόπιν εντολής του 
Δ.Σ. σε μελέτες και έρευνες για κάθε θέμα σχετικό με τη 
διαχείριση του «Ταμείου».

v. Προτείνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την αποδοτι-
κότερη και ασφαλέστερη διαχείριση της περιουσίας του 
«Ταμείου» στο Δ.Σ.

vi. Παρευρίσκεται με τουλάχιστον δύο (2) εκ των τριών 
(3) μελών της, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. που παρευρί-
σκονται και οι εκπρόσωποι της Ε.Π.Ε.Υ. ή της Α.Ε.Δ.Α.Κ., 
στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση της περιουσίας 
του «Ταμείου».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Πόροι του Ταμείου

Άρθρο 20
Πόροι

1. Οι πόροι του «Ταμείου», είναι οι εξής:
(α) Οι τακτικές ή/και έκτακτες εισφορές των μελών του, 

καθώς και τα ποσά που αυτά θα καταβάλλουν κατ’ έτος 
για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων (δηλ., ετήσια 
συνδρομή μέλους).

(β) Οι πρόσοδοι περιουσίας του «Ταμείου».
(γ) Οι αποδόσεις των κεφαλαίων και αποθεματικών.
(δ) Δωρεές - κληροδοτήματα υπέρ του «Ταμείου».
(ε) Κάθε είδους χαριστικές ή μη καταβολές προς το 

«Ταμείο».
(στ) Κάθε άλλου είδους έσοδο.
(ζ) Τα ποσά που καταβάλλουν οι χρηματοδοτούσες 

επιχειρήσεις για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο «Ίδια Κεφά-
λαια» (άρθρο 29).

(η) Έκτακτες εισφορές που δύνανται να καταβάλλουν 
οι χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις για λογαριασμό των 
μελών, στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας πολιτικής 
αμοιβών και κινήτρων των δικτύων διαμεσολαβητών 
τους, που θα προκύψει μετά από ειδική συμφωνία.

2. Οποιοδήποτε έσοδο του «Ταμείου» προέρχεται από 
τους πόρους των παρ. (δ),

(ε) και (στ) του παρόντος άρθρου κατανέμεται είτε στο 
αποθεματικό παροχών είτε στο αποθεματικό λειτουργί-
ας με απόφαση του Δ.Σ., που λαμβάνεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 17 του παρόντος 
καταστατικού.

Άρθρο 21 
Εισφορές των μελών.

1. Πέραν της ετήσιας συνδρομής για την κάλυψη 
των λειτουργικών εξόδων, κάθε μέλος του «Ταμείου», 
υποχρεούται, για τους αποταμιευτικούς σκοπούς που 
επιδιώκονται μέσω της συμμετοχής στο «Ταμείο», να 
καταβάλλει ως τακτική μηνιαία εισφορά οποιοδήποτε 
ακέραιο πολλαπλάσιο του κατώτερου ετήσιου ποσού 
που, κατά τη στιγμή αυτή, ορίζεται στο ποσό των πενή-
ντα ευρώ (50,00 €) μηνιαίως.

Η καταβολή της μηνιαίας εισφοράς πραγματοποιείται 
μέσω της υποβολής εκ μέρους του μέλους σχετικής δή-
λωσης προς το «Ταμείο» μέσω της οποίας θα ορίζεται το 
ύψος της εισφοράς, η οποία θα καταβάλλεται στην αρχή 
κάθε τριμήνου. Καταβολές που δεν πληρούν κριτήρια 

περιοδικότητας, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως τακτικές 
εισφορές.

Πέραν της τακτικής εισφοράς, κάθε μέλος δικαιούται 
να καταβάλει δύο (2) φορές το χρόνο έκτακτη προαιρε-
τική εισφορά, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση προς το 
«Ταμείο», ύψους, κατ’ ελάχιστον, χιλίων ευρώ (1.000,00 €).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Παροχές

Άρθρο 22
Εφάπαξ παροχή

1. Ο Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών, όπου χορη-
γούνται παροχές σε χρήμα που καταβάλλονται εφάπαξ 
εφαρμόζει το κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκαθορι-
σμένης εισφοράς. Δεν εγγυάται το ύψος της εφάπαξ πα-
ροχής, ούτε το ύψος της επενδυτικής απόδοσης, αλλά 
ούτε και το ύψος των επενδυτικών εξόδων.

2. Με βάση τα παραπάνω, ως εφάπαξ παροχή που δι-
καιούται κάθε μέλος ορίζεται το σύνολο του ατομικού 
λογαριασμού του, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά 
τη χρονική στιγμή της πληρωμής, από τις τακτικές και 
τις τυχόν έκτακτες εισφορές που το μέλος ή/και οι χρη-
ματοδοτούσες εταιρείες έχουν καταβάλλει μέχρι τότε, 
τις κατανομές υπέρ του αποθεματικού παροχών κατά 
το άρθρο 20 του παρόντος, καθώς και από τις αποδό-
σεις επενδύσεων (τόσο των εισφορών, όσο και του ήδη 
σχηματισμένου λογαριασμού).

3. Κάθε μέλος δικαιούται να λάβει την εφάπαξ παροχή, 
εφόσον συντρέξει στο πρόσωπό του οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου (65ου) έτους 
ηλικίας και εφόσον το μέλος έχει συμπληρώσει τουλάχι-
στον πέντε (5) έτη ασφάλισης στο «Ταμείο».

Σε αντίθετη περίπτωση, η καταβολή της εφάπαξ πα-
ροχής αναβάλλεται μέχρι τη συμπλήρωση των πέντε 
(5) ετών ασφάλισης. Εν τω μεταξύ, το μέλος παραμένει 
ασφαλισμένο στο «Ταμείο».

(β) Συνταξιοδότηση (πλήρης ή μειωμένη) από τον 
κύριο ασφαλιστικό φορέα και υπό την προϋπόθεση 
ότι το μέλος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) 
έτη ασφάλισης στο «Ταμείο». Σε αντίθετη περίπτωση, 
η καταβολή της εφάπαξ παροχής αναβάλλεται μέχρι τη 
συμπλήρωση των πέντε (5) ετών ασφάλισης στο «Τα-
μείο». Εν τω μεταξύ, το μέλος παραμένει ασφαλισμένο 
στο «Ταμείο».

(γ) Συμπλήρωση είκοσι (20) ετών ασφάλισης στο «Τα-
μείο».

(δ) Ανικανότητα για εργασία και δικαίωμα σύνταξης 
αναπηρίας από το φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

(ε) Θάνατος του ασφαλισμένου, οπότε η παροχή κα-
ταβάλλεται στους Δικαιούχους και σε περίπτωση που 
δεν έχουν οριστεί δικαιούχοι στους νόμιμους κληρο-
νόμους του.

4. Σε περίπτωση που μέλος παύει, για οποιονδήποτε 
λόγο, να συνεργάζεται με τις χρηματοδοτούσες εταιρίες 
του Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ και πριν αυτό αποκτήσει 
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δικαίωμα εφάπαξ παροχής, δεν χάνει την ιδιότητα του 
μέλους, εφόσον εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις οι-
κονομικές και άλλες υποχρεώσεις του ως υπογράφονται 
στο παρόν καταστατικό και στο νόμο.

Άρθρο 23 
Διαδοχική ασφάλιση/Μεταφορά δικαιωμάτων

1. Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης σε περισσό-
τερα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης της Ελλάδας 
ή κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζο-
νται οι διατάξεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 7 του 
ν. 3029/2002, των κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω Νό-
μου Υπουργικών Αποφάσεων περί διαδοχικής ασφάλι-
σης στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, καθώς και 
των γενικότερων Νόμων και Οδηγιών ή Κανονισμών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύουν.

2. Το μέλος, σε περίπτωση διαγραφής του από το «Τα-
μείο», για οποιονδήποτε λόγο, δικαιούται να μεταφέρει 
τα δικαιώματά του σε άλλο Ταμείο της ημεδαπής ή άλλου 
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτή 
την περίπτωση εφαρμόζονται οι παραπάνω αναφερό-
μενες διατάξεις ή όποιες ισχύουν κατά το χρόνο εκείνο.

Άρθρο 24 
Αντασφάλιση

Το «Ταμείο» δεν έχει υποχρέωση αντασφάλισης για τον 
Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών, όπου χορηγούνται 
παροχές σε χρήμα που καταβάλλονται εφάπαξ, λόγω 
της μη εγγυημένης φύσης των παροχών του.

Άρθρο 25 
Συνεργασία ή συμμετοχή σε Ομοσπονδίες

1. Με απόφαση του Δ.Σ. η οποία λαμβάνεται σύμφωνα 
με τα περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας ορι-
ζόμενα, είναι δυνατή η συνεργασία του «Ταμείου» με 
άλλα ομοειδή Ταμεία ή Ομοσπονδίες ομοειδών Ταμείων, 
επιχειρησιακού, κλαδικού ή άλλου επιπέδου, της ημεδα-
πής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τούτο κρίνεται 
σκόπιμο για την επίτευξη ή προάσπιση των στόχων του 
Ταμείου και την καλύτερη απόδοση της επενδυτικής του 
πολιτικής.

2. Με τους ίδιους όρους είναι δυνατή η συμμετοχή ή η 
προσχώρηση του «Ταμείου» σε Ομοσπονδίες ομοειδών 
Ταμείων (ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) στην 
ημεδαπή ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως και η πρωτοβου-
λία σύστασης αντίστοιχης Ομοσπονδίας ΤΕΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 
Οικονομική διαχείριση - Λογιστική οργάνωση - 
Ασφαλιστική τοποθέτηση - Επενδύσεις

Άρθρο 26
Οικονομική διαχείριση

1. Το οικονομικό σύστημα που θα ακολουθηθεί στο 
«Ταμείο» είναι το Κεφαλαιοποιητικό.

2. Για κάθε οικονομική συναλλαγή, το «Ταμείο» νομι-
μοποιείται και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο (2) εκ-
προσώπων που εξουσιοδοτούνται σχετικά από το Δ.Σ. 
Ωστόσο, για λόγους αποτελεσματικότερης διαχείρισης, 
τις πράξεις αυτές, μπορεί νόμιμα να τις εκτελεί και ο 

Διευθυντής του «Ταμείου», ο οποίος θα μπορεί να δεσμεύ-
ει νόμιμα το «Ταμείο» με μόνη τη δική του υπογραφή, 
εφόσον έχει λάβει σχετική εξουσιοδότηση και από τους 
δύο νόμιμους εκπροσώπους του Δ.Σ. Η σχετική εξουσιο-
δότηση μπορεί να χορηγείται προς τον Διευθυντή του «Τα-
μείου» από τους εκάστεοτε νόμιμους εκπροσώπους μέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) ή μέσω εντύπου.

3. Υποχρεωτικός έλεγχος του «Ταμείου» από ορκω-
τούς ελεγκτές διενεργείται μια (1) φορά το χρόνο, ενώ 
με απόφαση του Δ.Σ. ή του Εσωτερικού Ελέγχου, μπορεί 
να διενεργηθεί και έκτακτος έλεγχος από ορκωτούς λο-
γιστές κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

4. Η οικονομική χρήση του «Ταμείου» είναι δωδεκάμη-
νης διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 
31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

5. Το «Ταμείο» υποβάλλει ετησίως και εντός των εκά-
στοτε νομίμων προθεσμιών στην αρμόδια Αρχή:

α. Ισολογισμό.
β. Λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσης για κάθε 

κίνδυνο-παροχή.
γ. Ετήσια έκθεση διοίκησης.
δ. Αναλογιστική έκθεση.
ε. Έκθεση ορκωτών λογιστών.
στ. Έκθεση Διαχείρισης Κινδύνου
ζ. Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου
6. Το «Ταμείο» δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυ-

βερνήσεως, σε μια ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας 
κυκλοφορίας και σε μια οικονομική εφημερίδα τις ετή-
σιες οικονομικές καταστάσεις, τα πιστοποιητικά ελέγχου 
των ορκωτών ελεγκτών και τα πορίσματα ελέγχου της 
Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Άρθρο 27
Λογιστική οργάνωση

1. Οι εφαρμοστέες λογιστικές μέθοδοι και τα βιβλία 
που τηρούνται καθορίζονται

με απόφαση του Δ.Σ.
2. Ως προς τη λογιστική οργάνωση, εφαρμόζονται η 

εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και το δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύουν κάθε φορά.

3. Ειδικότερα, θέματα που αφορούν την τήρηση λογι-
στικών βιβλίων και γενικότερα τη λογιστική οργάνωση 
του «Ταμείου» ρυθμίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας.

Άρθρο 28 
Μαθηματικά αποθέματα/
Τρόπος επένδυσης Μαθηματικών αποθεμάτων/
Περιθώριο Φερεγγυότητας/Κανόνες επενδύσεων

Για τα θέματα αυτά, το «Ταμείο» εφαρμόζει την κείμενη 
νομοθεσία.

Άρθρο 29 
Ίδια Κεφάλαια

1. Το «Ταμείο» δημιουργεί ίδια κεφάλαια για την κάλυ-
ψη των λειτουργικών εξόδων του, μέσω των καταβολών 
που πραγματοποιούν υποχρεωτικά τα μέλη ως ετήσιες 
συνδρομές για την κάλυψη των παγίων εξόδων των Τα-
μείων, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 3 του 
παρόντος καταστατικού.
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2. Πέραν των καταβολών αυτών, τα Ίδια Κεφάλαια σχη-
ματίζονται και από τα εξής:

i. Από τις ετήσιες τακτικές ή/και έκτακτες εισφορές, 
όσο και από τις ετήσιες συνδρομές μέλους που κατα-
βάλλονται νόμιμα στο «Ταμείο» είτε από τα φυσικά πρό-
σωπα, για λογαριασμό των ιδίων ή/και των υπαλλήλων 
τους που έχουν καταστεί μέλη του «Ταμείου», είτε από 
τα νομικά πρόσωπα για τους ασφαλιστικούς διαμεσολα-
βητές που απασχολούν ή είναι εταίροι ή μέτοχοί τους, 
καθώς και για τους υπαλλήλους τους και έχουν καταστεί 
μέλη του «Ταμείου».

ii. Τα ποσά που θα καταβάλλουν οι χρηματοδοτούσες 
εταιρείες κατά τα πρώτα δύο (2) χρόνια λειτουργίας του 
«Ταμείου», τα οποία θα καλύπτουν πλήρως (κατά ποσο-
στό 100%) τα έξοδα λειτουργίας του «Ταμείου» κατά το 
χρόνο αυτό.

Τούτο θα πιστοποιείται μέσω επιστολής που θα απο-
στέλλουν στο «Ταμείο» οι χρηματοδοτούσες εταιρείες, 
Κάθε μια εκ των χρηματοδοτουσών θα ενέχεται ως προς 
την καταβολή του 1/3 του συνολικού ποσού των εξόδων.

iii. Τα ποσά που για τα επόμενα οκτώ (8) χρόνια θα 
καταβάλλουν οι χρηματοδοτούσες εταιρείες, μετά τη 
συμπλήρωση του παραπάνω αναφερόμενου χρονικού 
διαστήματος πλήρους κάλυψης των εξόδων, τα οποία 
θα ανέρχονται στη διαφορά μεταξύ των συνολικά κα-
ταβληθεισών εισφορών εκ μέρους των μελών και των 
πραγματικών εξόδων λειτουργίας του «Ταμείου» για το 
χρονικό διάστημα των οκτώ (8) ετών και μέχρι το ποσό 
των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ. Αν τα έξοδα 
ξεπεράσουν το ποσό αυτό, δεν γεννάται υποχρέωση των 
χρηματοδοτουσών εταιρειών.

Μετά τη συμπλήρωση των ετών που προαναφέρθη-
καν, οι χρηματοδοτούσες εταιρείες δεν θα δεσμεύονται 
ως προς την καταβολή των λειτουργικών εξόδων του 
«Ταμείου».

3. Το Δ.Σ. του «Ταμείου», μπορεί, ύστερα από αιτιολο-
γημένη απόφαση που θα συνοδεύεται από αναλογιστι-
κή μελέτη για τη βιωσιμότητα των Ιδίων Κεφαλαίων και 
μετά από σύμφωνη γνώμη της Αναλογιστικής Αρχής, να 
αναπροσαρμόσει το ποσό των ετήσιων συνδρομών για 
την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων που οφείλουν να 
καταβάλλουν τα μέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. 
Αναδιαρθρώσεις του Ταμείου

Άρθρο 30
Τροποποίηση Καταστατικού

Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού είναι 
δυνατή μόνο με απόφαση της Γ.Σ., η οποία λαμβάνεται 
σύμφωνα με τα περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψη-
φίας οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του παρόντος και 
με κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα 
με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος 
για την ίδρυση του «Ταμείου».

Άρθρο 31
Ενοποίηση

1. Με απόφαση της Γ.Σ., που λαμβάνεται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του παρόντος και 

με κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου, είναι δυ-
νατή η ενοποίηση του «Ταμείου» με άλλα ομοειδή που 
λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για 
την επίτευξη ή προάσπιση των στόχων του «Ταμείου» και 
την καλύτερη απόδοση της επενδυτικής του πολιτικής.

2. Για την ενοποίηση με άλλα ομοειδή «Ταμεία» απαι-
τείται καταχώρηση του τροποποιημένου καταστατικού 
στο σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπως ο 
νόμος ορίζει. Από την καταχώρηση αυτή ο νέος φορέας 
υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των Ταμείων που συγχωνεύτηκαν. Οι εκκρεμείς δίκες 
συνεχίζονται από το ενοποιημένο Ταμείο, χωρίς διακοπή.

Άρθρο 32
Διάσπαση

Με τους όρους και τις διαδικασίες του προηγούμενου 
άρθρου είναι δυνατή η διάσπαση του «Ταμείου» σε πε-
ρισσότερα Ταμεία (νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), εφόσον πληρούνται οι 
σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Διάλυση - Εκκαθάριση του Ταμείου

Άρθρο 33
Διάλυση

1. Το «Ταμείο» διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ. που λαμ-
βάνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 12 παρ. 2 του 
παρόντος.

2. Σε περίπτωση διάλυσης του «Ταμείου» ακολουθεί 
η εκκαθάρισή του. Η διαδικασία της εκκαθάρισης και η 
διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης περιγράφονται 
στο άρθρο 34.

Άρθρο 34
Εκκαθάριση

1. Τη διάλυση του «Ταμείου» ακολουθεί η εκκαθάρισή 
του. Η Γ.Σ. στην απόφαση διάλυσης του «Ταμείου» ορίζει 
και τους εκκαθαριστές, οι οποίοι μπορεί να είναι από 
τρεις (3) μέχρι πέντε (5), καθώς και την αμοιβή τους. Ο 
διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την 
παύση της εξουσίας του Δ.Σ.

2. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του 
Δ.Σ., όπως αυτές τυχόν περιορίζονται με την απόφαση 
της Γ.Σ., με την οποία οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να 
συμμορφώνονται.

3. Η Γ.Σ. διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρ-
κεια της εκκαθάρισης.

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα κα-
θήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της περιουσί-
ας του «Ταμείου» και γενικότερα των απαιτήσεων και 
των υποχρεώσεών του, να συντάξουν ισολογισμό και 
να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια μεριμνώντας 
για την εφαρμογή του άρθρου 8 του ν. 3029/2002 και των 
σχετικών υπουργικών αποφάσεων. 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.
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5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι 
οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης 
εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Επίσης, κατ’ έτος, 
τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη 
Γενική Συνέλευση με έκθεση για τους λόγους που η εκ-
καθάριση δεν περατώθηκε.

6. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να προβούν σε άμεση 
περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων του «Ταμείου», σε 
μετατροπή σε χρήμα της περιουσίας του, σε εξόφληση 
των χρεών και σε είσπραξη των απαιτήσεών του. Μπο-
ρούν, επίσης, να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον 
με αυτές εξυπηρετούνται οι σκοποί της εκκαθάρισης.

7. Σε περίπτωση που οι εκκαθαριστές προβούν σε εκ-
ποίηση ακινήτων, η τιμή πώλησης των ακινήτων καθο-
ρίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την 
αποτίμηση των ακινήτων.

8. Από τη ρευστοποιηθείσα περιουσία του «Ταμείου» 
(ασφαλιστική τοποθέτηση και ίδια κεφάλαια) μετά την 
αφαίρεση των εξόδων της εκκαθάρισης και των αμοιβών 
των εκκαθαριστών, ικανοποιούνται σύμμετρα και προνο-
μιακά, κατά προτεραιότητα έναντι κάθε άλλου γενικού ή 
ειδικού προνομίου, τα μέλη του «Ταμείου» για τις απαι-
τήσεις τους που απορρέουν από τη σχέση τους με το 
«Ταμείο», εκτός αν ρητά ορίζει διαφορετικά η νομοθεσία. 
Στην περίπτωση αυτή, το ύψος των αξιώσεων των μελών 
καθορίζεται από την αξία των Ατομικών Συνταξιοδοτι-
κών Λογαριασμών τους, ανεξάρτητα από την πλήρωση 
των προϋποθέσεων του παρόντος καταστατικού.

9. Αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει τη λήξη της εκκα-
θάρισης με τη μεταβίβαση της περιουσίας του «Ταμείου» 
σε άλλο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, η περάτω-
ση της εκκαθάρισης με μεταβίβαση γίνεται βάσει των 
όσων ορίζονται στη σχετικής έγγραφη συμφωνία μεταξύ 
των ταμείων. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 35
Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

1. Μέχρι την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβου-
λίου, το «Ταμείο» διοικείται από Προσωρινή Διοικούσα 
Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τους: α) Ευάγγελο 
Θωμόπουλο του Θωμά, β) Ανδρέα Παναγιώτου του Νικο-
λάου, γ) Εμμανουήλ Κούτη του Ιωάννη, δ) Χρυσούλα Κα-
ρακόιδα του Ιωάννη και ε) Διονύσιο Φίλη του Νικολάου.

2. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή μεριμνά για τις 
διατυπώσεις σύστασης του «Ταμείου» και για την επί-
τευξη των στόχων του μέχρι την ανάδειξη του πρώτου 
Δ.Σ., η οποία πρέπει να γίνει εντός τριών (3) μηνών από 
τη σύσταση του «Ταμείου». Η Προσωρινή Διοικούσα 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να αποδεχτεί τροποποιήσεις 
ή προσθήκες διατάξεων στο παρόν καταστατικό ή στη 
Μελέτη Ίδρυσης του «Ταμείου», οι οποίες ενδεχομένως 
θα υποδειχτούν από τις αρμόδιες προς έγκριση διοικη-
τικές αρχές.

3. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή θα συγκαλέσει 
Γενική Συνέλευση για την εκλογή του πρώτου Διοικητι-
κού Συμβουλίου του «Ταμείου», εντός ευλόγου χρόνου 
από τη δημοσίευση του εγκριθέντος καταστατικού στο 
ΦΕΚ, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των έξι 
(6) μηνών.

4. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή εξουσιοδοτείται 
να συνάψει οποιεσδήποτε συμβάσεις είναι απαραίτητες 
για την άμεση έναρξη της λειτουργίας του «Ταμείου». Ως 
τέτοιες, σε κάθε περίπτωση, θεωρούνται η κατάρτιση 
μισθωτηρίου συμβολαίου ή σύμβασης παραχώρησης 
χρήσης, η κατάρτιση σύμβασης συνεργασίας με Λογιστή, 
Αναλογιστή και Τεχνικό ηλεκτρονικών υπολογιστών.

5. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή εξουσιοδοτεί-
ται, στο πλαίσιο των λειτουργιών της, να εκδώσει τον 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του «Ταμείου», εντός 
δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος κατα-
στατικού στο ΦΕΚ. Δύναται επίσης, γι’ αυτό το χρονικό 
διάστημα, να ασκήσει όλες τις αρμοδιότητες του Διοι-
κητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπονται στο άρθρο 14 
του καταστατικού.”

Έκαστος των συμβαλλομένων, όπως εδώ αντιπροσω-
πεύεται και εκπροσωπείται, αποδέχθηκε τις δηλώσεις 
και ομολογίες των λοιπών και άπαντες δήλωσαν, από 
κοινού, ότι παραιτούνται, ρητά και ανεπιφύλακτα, από 
κάθε δικαίωμά τους για ακύρωση, διάρρηξη ή προσβολή 
του συμβολαίου αυτού, για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή 
ουσιαστικό και αιτία, ακόμη και όσα αναφέρονται στις 
διατάξεις των άρθρων 178, 179, και 388 του Αστικού 
Κώδικα.

Επίσης, άπαντες οι συμβαλλόμενοι, όπως εδώ αντιπρο-
σωπεύεται και εκπροσωπείται έκαστος, παρέχουν την 
ειδική και ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, στη 
δικηγόρο Αθηνών Χρυσούλα Καρακόιδα, του Ιωάννη και 
της Μαρίας, κάτοικο Αθηνών (οδός Πατριάρχου Σεργίου 
αρ. 13), με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 17.926, όπως υποβάλλει αντίγρα-
φο του παρόντος στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή για 
έγκριση και υπογράφει κάθε σχετική συμβολαιογραφική 
πράξη τροποποίησης ή διόρθωσης αυτού, που να αφορά 
οποιοδήποτε όρο αυτού, με σκοπό το παρόν συμβόλαιο 
να εγκριθεί από την Αρμόδια Υπηρεσία.

Τα συνολικά έξοδα που θα απαιτηθούν για τη σύσταση 
του άνω Τ.Ε.Α.- Ν.Π.Ι.Δ., τα οποία, κατόπιν συμφωνίας των 
μερών, θα βαρύνουν, την εκ των  «χρηματοδοτουσών 
επιχειρήσεων» «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣ-
ΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.» και μόνον, ανέρχονται, περίπου, 
κατ’ εκτίμηση των συμβαλλομένων, συνολικά, σε τρεις 
χιλιάδες ευρώ (3.000,00 €). Εγώ ο Συμβολαιογράφος 
υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους, όπως εδώ αντι-
προσωπεύεται και εκπροσωπείται έκαστος, τις διατάξεις 
του ν. 3029/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σή-
μερα και ακόμα, ότι αντίγραφο του παρόντος, μετά από 
εγκριτική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικής Ασφάλισης, 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.

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δε-
δομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) (“GDPR”), για την 
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προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επε-
ξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 
2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), εγώ ο 
Συμβολαιογράφος, γνωστοποίησα στους εδώ εμφα-
νισθέντες ότι, στα πλαίσια της επαγγελματικής μου 
δραστηριότητας και για την εφαρμογή των διατάξεων 
του νόμου, των πράξεων των αρμοδίων αρχών και των 
όρων του παρόντος, τηρώ αρχείο δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα σε ηλεκτρονική ή μη μορφή, στο οποίο 
περιλαμβάνονται και όσα αναφέρονται στο παρόν και 
στα λοιπά έγγραφα που μου έχουν υποβληθεί. Αυτά τα 
προσωπικά δεδομένα, τα συλλέγω, επεξεργάζομαι, κα-
ταχωρώ, διατηρώ, αποθηκεύω, υποβάλλω σε αρμόδιες 
Αρχές και Υπηρεσίες και τα χρησιμοποιώ, σύμφωνα με το 
νόμο, για την άσκηση του λειτουργήματός μου (άμισθος 
δημόσιος λειτουργός-Συμβολαιογράφος). Οι εμφανισθέ-
ντες, σε σχετική ερώτησή μου, απάντησαν, καταφατικά, 
ότι παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία 
των προσωπικών δεδομένων τους, και δήλωσαν ότι όλες 
οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν για τη σύνταξη του πα-
ρόντος έγιναν με υπόδειξή τους και με στοιχεία που οι 
ίδιοι μου προσκόμισαν.

Σε βεβαίωση απάντων των ανωτέρω συντάχθηκε το 
παρόν συμβόλαιό μου, σε σαράντα τρία (43) φύλλα, το 
οποίο διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους, όπως εδώ 
αντιπροσωπεύεται και εκπροσωπείται έκαστος, καθαρά 
και μεγαλόφωνα, οι οποίοι, αφού το άκουσαν, το βεβαί-
ωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγρα-
ψαν αυτοί και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος 

ορίζει. Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου 4,00 ευρώ για 
το πρωτότυπο και 16,00 ευρώ για τα αντίγραφα.

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώ-
ματα εκδόσεως οκτώ (8) αντιγράφων, χωρίς να συνυπο-
λογίζονται έξοδα δημοσίευσης του παρόντος, για την 
οποία θα φροντίσουν οι συμβαλλόμενοι, όπως ρητά 
μου δήλωσαν, εισπράχθηκαν, κατά τα ανωτέρω, από 
την «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.», χίλια εξακόσια δέκα έξι (1.616,00) ευρώ 
και μου έγινε παρακράτηση φόρου εισοδήματος (20%) 
323,20 ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων ει-
σπράχθηκε Φ.Π.Α. 387,84 ευρώ (1.616,00 x 24%).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ευάγγελος Θωμόπουλος  (Τ.Σ.) Σ.Γ.Ματσανιώτης
Ιωάννης Χαβρουζάς

Ακριβές αντίγραφο. Αθήνα, αυθημερόν.

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Μαΐου 2019

Ο Υφυπουργός

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ   
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*02021420706190024*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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