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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Ιουνίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ16/Φ.51020/18752/557
Έγκριση του Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης «ΤEA INTERLIFE ΑΑΕΓΑ 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 αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές
διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 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 Κοινωνικής 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 Υφυπουργών» (Β΄ 204).
9. Την οικ. 44549/Δ9.12193 από 08.10.2015 (Β΄ 2169)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Αναστάσιο Πετρόπουλο», όπως ισχύει.
10. Την οικ.245/09.05.2019 Σύμφωνη Γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
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11. Το αριθμ. 1799/17.05.2019 έγγραφο της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
12. Το αριθμ. 7343/15.04.2019 συμβολαιογραφικό
έγγραφο.
13. Την εκπονηθείσα αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας.
14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την έγκριση του Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης «ΤEA INTERLIFE ΑΑΕΓΑ - Ν.Π.Ι.Δ.» το
οποίο καταρτίσθηκε με το υπ’ αριθμ. 7343/15.04.2019
συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης Αναστασία
Κλεάνθους Γαβριηλίδου.
ΑΡΙΘΜΟΣ 7343
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚO ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ INTERLIFE ΑΑΕΓΑ - Ν.Π.Ι.Δ.
Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης σήμερα στις δέκα πέντε
(15) του μηνός Απριλίου ημέρα Δευτέρα του έτους δύο
χιλιάδες δέκα εννέα (2019) και στα Γραφεία της Εταιρείας ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ, που βρίσκονται στο κτίριο της
ανωτέρω εταιρείας στο 14ο χιλιόμετρο της οδού Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου, στη Θέρμη, όπου πήγα μετά
από πρόσκληση, σ’ εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης Αναστασία Κλεάνθους Γαβριηλίδου,
σύζυγο Δημητρίου Τσάμη (ΑΦΜ 040524730, Δ’ Δ.Ο.Υ.
Θεσσαλονίκης), νόμιμη αναπληρώτρια της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Θεσσαλονίκης ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΑΡΣΑΜΗ, ΣΥΖΥΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
(ΑΦΜ 004567578, Δ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης), με έδρα τη
Θεσσαλονίκη, κωλυομένης στη σύνταξη του παρόντος
σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.2830/2000, ορισθείσης
δυνάμει του συνημμένου στο παρόν υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1811/5-4-2019 εγγράφου του Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1
του ν. 2830/2000, εμφανίσθηκαν οι γνωστοί και μη εξαιρούμενοι από το νόμο:
Αφ’ ενός οι:
Α) Αικατερίνη Ιωαννίδου του Θεοδώρου και της
Φρόσως, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, στις 6-10-1970,
κάτοικος Νεάπολης Θεσσαλονίκης, Νεοχωρίου 16 (ΤΚ
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56727), ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν
ΑΗ 664581/27-5-2009 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Νεάπολης, (ΑΦΜ 051542600, Ε’ Δ.Ο.Υ.
Θεσσαλονίκης), ως πληρεξούσια και για λογαριασμό,
δυνάμει του συνημμένου στο παρόν σε επικυρωμένο
αντίγραφο υπ’ αριθμόν 30.252/9-4-2019 πληρεξουσίου
της Συμβολαιογράφου Ελευθερίας συζύγου Δημητρίου
Βασιλακοπούλου, το γένος Παναγιώτη Κουγιουμτζίδη, με
έδρα στην Αθήνα, το οποίο ισχύει και δεν έχει ανακληθεί
μέχρι σήμερα κατά τη δήλωσή της των:
1. Ιφιγένειας Αιλιανού του Λάμπρου και της Αντωνίας,
συζύγου Νικολάου Κωστοπούλου, γεννημένης στην Αθήνα, στις 30/6/1959, κατοίκου Αμαρουσίου (ΤΚ 15126),
Ολυμπιονίκη Μασούρη 9-11, ιδιωτικής υπαλλήλου, κατόχου του υπ’ αριθμόν Τ 535451/6-3-2000 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Αμαρουσίου (ΑΦΜ
035094720, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου),
2. Δημητρίου Βλάμη του Φιλίππου και της Φωτεινής,
γεννημένου στις 2/3/1977 στην Αθήνα Αττικής, κατοίκου
Κορυδαλλού Αττικής (ΤΚ 18120), Αγίου Αρτεμίου 62, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατόχου του υπ’ αριθμόν Π 600998/
30-11-1990 δελτίου ταυτότητας του ΙΣΤ’ Τμήματος Ασφαλείας Πειραιά (ΑΦΜ 079185884, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας),
3. Δέσποινας Γεωργανή του Φωτίου και της Ανδριανής, γεννημένης στο Αμαρούσιο Αττικής, στις 30/7/1988,
κατοίκου Πετρούπολης Αττικής, Αγίου Ιωάννου 28, ιδιωτικής υπαλλήλου, κατόχου του υπ’ αριθμόν Χ 208577/
19-1-2003 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Παγκρατίου (ΑΦΜ 140362870, Δ.Ο.Υ. Βύρωνα),
4. Ευαγγέλου Δούκα του Ιωάννη και της Αλεξάνδρας,
γεννημένου στις 2/1/1972, στο Μοσχάτο Αττικής, κατοίκου Αλίμου Αττικής (ΤΚ 17456), Ιωνίας 124, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατόχου του υπ’ αριθμόν ΑΗ 032243/
7-7-2008 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας
Αλίμου (ΑΦΜ 034401092, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου),
5. Επαμεινώνδα Κανέλλη του Παναγιώτη και της Αννας, γεννημένου στην Αθήνα, στις 21/2/1965, κατοίκου
Ανω Νέας Σμύρνης (ΤΚ 17124), Βοσπόρου 2, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατόχου του υπ’ αριθμόν ΑΖ 104131/
23-9-2007 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας
Νέας Σμύρνης (ΑΦΜ 036867207, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης),
6. Κανέλλου Κανελλόπουλου του Κωνσταντίνου και
της Αγγελικής, γεννημένου στην Πάτρα, στις 23/1/1966,
κατοίκου Αγίων Αναργύρων - Χαλάνδρι, Ψαρρών 52, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατόχου του υπ’ αριθμόν ΑΝ 618933/
5-9-2018 δελτίου ταυτότητας (ΑΦΜ 033222319, Δ.Ο.Υ.
Χαλανδρίου),
7. Νικολέττας Καραφέρη του Γεωργίου και της Δέσποινας, γεννημένης στην Αθήνα, στις 24/11/1966, κατοίκου
Αιγάλεω Αττικής (ΤΚ 12243), Κωστή Παλαμά 16, ιδιωτικής υπαλλήλου, κατόχου του υπ’ αριθμόν ΑΜ 001110/
23-4-2014 δελτίου ταυτότητας του Β’ Τμήματος Ασφαλείας Αιγάλεω (ΑΦΜ 047567505, Δ.Ο.Υ. Αιγαλέω),
8. Αικατερίνης Καψάλη του Δημητρίου και της Βασιλικής, γεννημένης στην Αθήνα, στις 28/7/1972, κατοίκου
Αθήνας (ΤΚ 10443), Αυλώνος 118-120Α, ιδιωτικής υπαλλήλου, κατόχου του υπ’ αριθμόν ΑΖ 639210/29-4-2006
δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα (ΑΦΜ 045743337, Α’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών),
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9. Ελευθερίας Κωνσταντάρα του Δημητρίου και της
Δήμητρας, γεννημένη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, στις
30/6/1977, κάτοικος Βούλας, Αιγέως 2, ιδιωτικής υπαλλήλου, κατόχου του υπ’ αριθμόν ΑΝ 048750/1-2-2017
δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Βούλας
(ΑΦΜ 105786346, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας),
10. Σταύρου Μάργαρη του Σκοπιώτη και της Βασιλικής, γεννημένου στην Αθήνα, στις 2/1/1963, κατοίκου
Μαρκόπουλου Αττικής (ΤΚ 19003), Αττικής 7, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατόχου του υπ’ αριθμόν Σ 126082/
28-7-1995 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίου (ΑΦΜ 039894473, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου),
11. Γεωργίου Μήτρου του Αναστασίου και της Κυριακούλας, γεννημένου στο Κερατσίνι Αττικής, στις
11/9/1975, κατοίκου Κορυδαλλού (ΤΚ 18122), Πολυδεύκους 11, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατόχου του υπ’ αριθμόν
ΑΗ 137549/5-11-2008 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος
Ασφαλείας Νίκαιας (ΑΦΜ 102844557, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας),
12. Ηλία Μπαλαση του Γεωργίου και της Περσεφόνης,
γεννημένου στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, στις 23/5/1964,
κατοίκου Αθήνας (10441), Τριταίας 18, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατόχου του υπ’ αριθμόν ΑΚ 230429/31-1-2012
δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Κολωνού
(ΑΦΜ 036736256, Α’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών),
13. Παναγιώτη Μπαλώκα του Ευαγγέλου και της Φωτεινής, γεννημένου στην Αθήνα, την 1/2/1967, κατοίκου
Δάφνης, Γιαννιτσών 1, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατόχου του
υπ’ αριθμόν ΑΒ 284649/11-7-2006 δελτίου ταυτότητας
του Τμήματος Ασφαλείας Δάφνης (ΑΦΜ 056354116,
Δ.Ο.Υ. Δάφνης),
14. Μαριάννας Ξανθούλη του Γεράσιμου και της Βασιλικής, γεννημένης στο Αμαρούσιο Αττικής, στις 18/6/1979,
κατοίκου Αθήνας (ΤΚ 11633), Φιλολάου 111 Α, ιδιωτικής υπαλλήλου, κατόχου του υπ’ αριθμόν ΑΝ 110328/
27-5-2017 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας
Βύρωνος (ΑΦΜ 054157647, ΙΖ’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών),
15. Αδαμαντίας Τζίβα του Βασιλείου και της Βασιλικής, γεννημένης στο Μαρούσι Αττικής, στις 8/3/1982,
κατοίκου Βύρωνα (ΤΚ 16232), Βαϊνδηρίου 17-19, ιδιωτικής υπαλλήλου, κατόχου του υπ’ αριθμόν Σ 268109/
30-1-1997 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Βύρωνα (ΑΦΜ 119214889, Δ.Ο.Υ. Βύρωνα),
16. Ιωάννη Τσιρνικά του Γεωργίου και της Βασιλικής,
γεννημένου στο Κερατσίνι Αττικής, στις 15/9/1977, κατοίκου Κερατσινίου (ΤΚ 18757), Αγγελου Σικελιανού 3, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατόχου του υπ’ αριθμόν ΑΙ 094526/
18-11-2009 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Κερατσινίου (ΑΦΜ 079798209, Δ.Ο.Υ. Πειραιά),
17. Ελένης Φιλιππάτου του Γεράσιμου και της Αικατερίνης, γεννημένης στο Μπρονξ Νέας Υόρκης ΗΠΑ, στις
31/12/1975, κατοίκου Ηλιούπολης (ΤΚ 16344), Τανάγρας
43, ιδιωτικής υπαλλήλου, κατόχου του υπ’ αριθμόν ΑΚ
036526/8-4-2011 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος
Ασφαλείας Ηλιούπολης (ΑΦΜ 066186486, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης).
18. Ανθής Χατζηορφανού του Νικολάου και της Ασπασίας, γεννημένης στην Αθήνα, στις 12/3/1971, κατοίκου
Αιγάλεω, Ελλης 88, ιδιωτικής υπαλλήλου, κατόχου του
υπ’ αριθμόν ΑΖ 025212/10-8-2007 δελτίου ταυτότητας
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του Β’ Τμήματος Ασφαλείας Αιγάλεω (ΑΦΜ 053260099,
Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω).
19. Ολγας Καρβελά του Γεωργίου και της Ευσταθίας,
γεννημένης στην Αθήνα, στις 8/12/1973, κατοίκου Ανω
Ηλιούπολης (16346), Προμηθέως 1, ιδιωτικής υπαλλήλου, κατόχου του υπ’ αριθμόν Π 281985/3-10-1990 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ηλιουπόλεως
(ΑΦΜ 054215471, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης),
Β) Η αυτή ως άνω Αικατερίνη Ιωαννίδου του Θεοδώρου και της Φρόσως, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, στις
6-10-1970, κάτοικος Νεάπολης Θεσσαλονίκης, Νεοχωρίου 16 (ΤΚ 56727), ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’
αριθμόν ΑΗ 664581/27-5-2009 δελτίου ταυτότητας του
Τμήματος Ασφαλείας Νεάπολης, (ΑΦΜ 051542600, Ε’
Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης), ως πληρεξούσια και για λογαριασμό, δυνάμει του συνημμένου στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο υπ’ αριθμόν 12.589/10-4-2019 πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Ηρακλείου
Μαρίας Δημητρίου Κούρου, συζύγου Δημητρίου Μαστοράκη, το οποίο ισχύει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι
σήμερα κατά τη δήλωσή της, των:
1. Ελένης Κρασσά του Κωνσταντίνου και της Μαρίας,
γεννημένης στο Ηράκλειο, στις 14/2/1973, κατοίκου
Ηρακλείου Κρήτης (ΤΚ 71409), Κλειούς 8, Αγιος Ιωάννης, ιδιωτικής υπαλλήλου, κατόχου του υπ’ αριθμόν ΑΚ
476988/1-8-2012 δελτίου ταυτότητας της Υ.Α. Ηρακλείου
(ΑΦΜ 071755172, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου).
2. Κωνσταντίνου Καμπακλή του Ξενοφώντος και της
Αικατερίνης, γεννημένου στο Ηράκλειο Κρήτης, στις
16/7/1969, κάτοικου Ηρακλείου Κρήτης, Β. Σμπώκου
35Α, ιδιωτικού υπαλλήλου, κατόχου του υπ’ αριθμόν ΑΑ
369308/15-11-2004 δελτίου ταυτότητας της Υ.Α. Ηρακλείου (ΑΦΜ 052406833, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου),
Γ) Η αυτή ως άνω Αικατερίνη Ιωαννίδου του Θεοδώρου και της Φρόσως, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, στις
6-10-1970, κάτοικος Νεάπολης Θεσσαλονίκης, Νεοχωρίου 16 (ΤΚ 56727), ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’
αριθμόν ΑΗ 664581/27-5-2009 δελτίου ταυτότητας του
Τμήματος Ασφαλείας Νεάπολης, (ΑΦΜ 051542600, Ε’
Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης), ως πληρεξούσια και για λογαριασμό, δυνάμει του συνημμένου στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο υπ’ αριθμόν 43.718/9-4-2019 πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Ρόδου Δημητρίου Χρίστου
Γιώρτσου, το οποίο ισχύει και δεν έχει ανακληθεί μέχρι
σήμερα κατά τη δήλωσή της, των:
1. Σεμπιχά Μπουμπουλάκη του Γκαλίπ και της Σεμά,
γεννημένης στη Ρόδο, στις 26/9/1976, κατοίκου Ρόδου
(ΤΚ 85100), Αγίου Γεωργίου 63, ιδιωτικής υπαλλήλου,
κατόχου του υπ’ αριθμόν ΑΑ 340262/15-9-2003 δελτίου
ταυτότητας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου (ΑΦΜ
078527055, Δ.Ο.Υ. Ρόδου) και
2. Ειρήνης Νικάνδρου του Μιχαήλ και της Γραμματικής,
γεννημένης στη Ρόδο, στις 28/7/1988, κατοίκου Ρόδου
(ΤΚ 85100), Πολύμνιας 19, ιδιωτικής υπαλλήλου, κατόχου
του υπ’ αριθμόν ΑΑ 800702/9-9-2005 δελτίου ταυτότητας
της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου (ΑΦΜ 148096311,
Δ.Ο.Υ. Ρόδου).
Δ)
1. Εμμανουήλ Αβδελάς του Πέτρου και της Στυλιανής,
γεννημένος στις 17/4/1981, στη Θεσσαλονίκη, κάτοι-
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κος Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, Ελευθερίας 76, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΗ 656301/
1-4-2009 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας
Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ 122757951, Δ.Ο.Υ.
Αμπελοκήπων),
2. Αγγελική Αβραμίδου του Αλεξάνδρου και της
Μαρίας, γεννημένη στις 14/2/1964 στη Θεσσαλονίκη,
κάτοικος Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης (ΤΚ 57500), ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Φ 170428/
17-7-2001 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Επανομής Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ 030914343, Δ.Ο.Υ.
Καλαμαριάς),
3. Πασχαλίνα Αγγέλου του Ανέστη και της Μαρίκας,
γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, στις 10-5-1967, κάτοικος Λητής Θεσσαλονίκης, Μακεδονομάχων 23, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΕ 656107/
24-5-2007 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας
Αναλήψεως (ΑΦΜ 050764456, Α’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
4. Δημήτριος Αγγελούδας του Αγγελάκη και της Μάρθας, γεννημένος στις 4/2/1973, στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Μενεμένης Θεσσαλονίκης (ΤΚ 56122), Θωμά Χατζίκου 68, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν
ΑΕ 160895/1-2-2007 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος
Ασφαλείας Πλατείας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ
116520760, Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων),
5. Ελένη Αθανασιάδου του Λαζάρου και της Ελπίδας,
γεννημένη στο Ρουστάβι Γεωργίας, στις 11/6/1958, κάτοικος Νικόπολης Σταυρούπολης, Δήμου Παύλου Μελά,
Αγγέλου Βλάχου 10, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’
αριθμόν Χ 243662/19-4-2002 δελτίου ταυτότητας του Α’
Τμήματος Ασφαλείας Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ 126799066,
Ε’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
6. Γεώργιος Αρβανίτης του Χρήστου και της Κατίνας,
γεννημένος στις 24/3/1966, στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος
Νέας Ραιδεστού Θεσσαλονίκης, Ολυμπιάδος 2004, αριθμός 13, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν
Μ 384919/25-2-1992 δελτίου ταυτότητας του Δ’ Παραρτήματος Ασφαλείας Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ 046000460, Ζ’
Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
7. Ιωάννης Βοτσαρίδης του Παναγιώτη και της Ηλέκτρας, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, στις 22/10/1951,
κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, Χρυσουλίδη 5,
επιχειρηματίας, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΚ 300715/75-2012 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος
Πανοράματος Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ 012111422, Ζ’ Δ.Ο.Υ.
Θεσσαλονίκης),
8. Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης του Παναγιώτη και της
Ηλέκτρας, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, στις 4/11/1962,
κάτοικος Καλαμαριάς, Αιμιλιανού Γρεβενών 4, επιχειρηματίας, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΝ 239012/17-10-2017
δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καλαμαριάς (ΑΦΜ 021633050, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς),
9. Παναγιώτης Βοτσαρίδης του Ιωάννη και της Γεωργίας, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, στις 14/2/1982, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης (ΤΚ 55236), Χρυσουλίδη 5, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν
ΑΕ 680802/9-7-2007 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος
Ασφαλείας Θέρμης (ΑΦΜ 112012804, Ζ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
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10. Γεωργία σύζυγος Ιωάννη Βοτσαρίδου, το γένος
Χρήστου και Μαρίκας Χρηστίδου - Καραηλία, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, στις 25/2/1955, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, Χρυσουλίδου 5, μεσίτρια
ασφαλίσεων, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΚ 856415/1311-2012 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος
Πανοράματος Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ 029388010, Ζ’ Δ.Ο.Υ.
Θεσσαλονίκης),
11. Ηλέκτρα Βοτσαρίδου του Ιωάννη και της Γεωργίας,
γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, στις 21/8/1985, κάτοικος
Κάτω Σχολαρίου Θεσσαλονίκης, Αρκούδη 26, μεσίτρια
ασφαλίσεων, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΝ 193472/
26-1-2017 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Πανοράματος (ΑΦΜ 046811860, Ζ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης).
12. Αικατερίνη Γάρου του Ευστρατίου και της Αναστασίας, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, στις 3/2/1969, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Κ. Κασσανδρέως 9, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Φ 187418/5-4-2001 δελτίου
ταυτότητας του Α’ Τμήματος Ασφαλείας Θεσσαλονίκης
(ΑΦΜ 036904508, Ζ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
13. Παρασκευή Γκέσσα του Αθανασίου και της Φωτεινής, γεννημένη στις 24/9/1974, στο Ουέβερλυ Αυστραλίας, κάτοικος Ευόσμου, Αλκιβιάδου 4, ιδιωτική υπάλληλος,
κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΖ 164002/20-8-2007 δελτίου
ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ωραιοκάστρου
(ΑΦΜ 103384835, Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων),
14. Βιργινία Γκόγκου του Πέμου και της Καλλιόπης,
γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, στις 14/6/1975, κάτοικος
Θεσσαλονίκης, Σκύδρας 2 (ΤΚ 54634), ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΖ 665519/17-4-2008
δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Συκεών
(ΑΦΜ 056068505, Ε’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
15. Ζηνοβία Γραββάλου του Φωτίου και της Δουκένης,
γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, στις 18/3/1972, κάτοικος
Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 28, ιδιωτική υπάλληλος,
κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΚ 294789/8-5-2012 δελτίου
ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Πλατείας Δημοκρατίας (ΑΦΜ 059540625, Α’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
16. Δημήτριος Γρηγοριάδης του Αλεξάνδρου και της Αικατερίνης, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, στις 6/5/1984,
κάτοικος Θέρμης, Δημητρίου και Καραολή 32, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΚ 948048/
26-2-2014 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμης (ΑΦΜ 133870338, Ζ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
17. Ελένη Δαλάνου του Νικολάου και της Ευανθίας,
γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, στις 4/6/1982, κάτοικος
Τριαδίου Θέρμης (ΤΚ 57001), Ανεμώνων και Υψηλάντου 3, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν
ΑΖ 191631/26-11-2007 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Θέρμης (ΑΦΜ 121927319, Ζ’ Δ.Ο.Υ.
Θεσσαλονίκης),
18. Ζαχαρίας Ζλάτκος του Σαράντη και της Παναγιώτας, γεννημένος στις 20/11/1974, στην Κομοτηνή Ροδόπης, κάτοικος Πολίχνης (ΤΚ 56533), Χρυσοστόμου Σμύρνης 5, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν
ΑΙ 187591/15-5-2010 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος
Ασφαλείας Πολίχνης - Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ
061305571, Ε’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
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19. Αικατερίνη Θωμαΐδου του Αθανασίου και της Μαρίας, γεννημένη στις 5/1/1980 στο Μαρούσι Αττικής,
κάτοικος Ευκαρπίας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 38, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΖ 187269/
27-10-2007 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ανω Πόλης - Αγίου Παύλου (ΑΦΜ 102137168, Ε’
Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
20. Αικατερίνη Ιωαννίδου του Θεοδώρου και της
Φρόσως, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, στις 6-10-1970,
κάτοικος Νεάπολης Θεσσαλονίκης, Νεοχωρίου 16 (ΤΚ
56727), ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν
ΑΗ 664581/27-5-2009 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Νεάπολης, (ΑΦΜ 051542600, Ε’ Δ.Ο.Υ.
Θεσσαλονίκης),
21. Λουκάς Καλογήρου του Χρήστου και της Σωτηρίας,
γεννημένος στη Δράμα, στις 2/5/1982, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Αμφιπόλεως 36, Τούμπα, ιδιωτικός υπάλληλος,
κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΗ 393800/11-6-2012 δελτίου
ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Δράμας (ΑΦΜ
114957395, Δ.Ο.Υ. Δράμας),
22. Ιωάννα Κάππη του Σωκράτη και της Μαρίας,
γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, στις 23/12/1962, κάτοικος Πλαγιαρίου (ΤΚ 57500), Καλλιπόλεως 7 Β, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΒ 364622/
19-9-2006 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Επανομής Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ 037049952, Δ.Ο.Υ.
Καλαμαριάς),
23. Μαρία Καραγιάννη του Διονυσίου και της Αννας,
γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, στις 2/10/1977, κάτοικος
Τριαδίου, Παύλου Μελά 32, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος
του υπ’ αριθμόν Π 815014/28-5-1993 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Νέων Επιβατών (ΑΦΜ
116706516, Ζ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
24. Κωνσταντίνος Καραγιάννης του Ιωάννη και
της Παναγιώτας, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, στις
20/2/1984, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παπανδρέου 20, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν
ΑΗ 160762/15-10-2008 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αναλήψεως (ΑΦΜ 126780841, Η’ Δ.Ο.Υ.
Θεσσαλονίκης),
25. Στεργιανή Καραθανάση του Γεωργίου και της Δέσποινας, γεννημένη στη Στουτγάρδη Γερμανίας, στις
20/3/1972, κάτοικος Καλαμαριάς (ΤΚ 55133), Αιμιλιανού Γρεβενών 4, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’
αριθμόν ΑΚ 904090/11-6-2013 δελτίου ταυτότητας του
Τμήματος Ασφαλείας Καλαμαριάς (ΑΦΜ 053797978,
Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς),
26. Βασίλειος Καρανάσιος του Γεωργίου και της Γεωργίας, γεννημένος στη Μελβούρνη Αυστραλίας, στις
25/3/1969, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Γ. Κωνσταντινίδη 28, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν
ΑΚ 900804/14-5-2013 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος
Ασφαλείας Τούμπας - Τριανδρίας (ΑΦΜ 059786430, Στ’
Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
27. Βασίλω Καραπαντά του Δημητρίου και της Αννας,
γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, στις 31/5/1977, κάτοικος Θέρμης, Δημ. Καλλέργη 22, ιδιωτική υπάλληλος,
κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΙ 178366/22-4-2010 δελτίου
ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμης (ΑΦΜ
065824141, Ζ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),

Τεύχος B’ 2150/07.06.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

28. Κωνσταντίνος Καρκαμάνης του Γεωργίου και της
Χριστίνας, γεννημένος στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης,
στις 14/5/1982, κάτοικος Καλαμαριάς, Κερασούντος
36, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΜ
275787/26-11-2014 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος
Ασφαλείας Καλαμαριάς (ΑΦΜ 121585155, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς),
29. Παρασκευή Κατερινάκη του Ιωάννη και της Ελένης,
γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, στις 5-6-1968, κάτοικος
Θεσσαλονίκης (ΤΚ 54645), Μαυροκορδάτου 11, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΕ 669089/
5-5-2007 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Σοχού (ΑΦΜ 024994893, Η’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
30. Παναγιώτης Κίκαλος του Βασιλείου και της Βαρσοβίας, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, στις 7/10/1958,
κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης (ΤΚ 55133), Ηροδότου 27, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν
ΑΒ 368628/28-6-2006 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος
Ασφαλείας Αναλήψεως Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ 019759874,
Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς),
31. Ιωάννα Κοπαράνη του Μόσχου και της Μαρίας,
γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, την 1/11/1978, κάτοικος
Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης (ΤΚ 55132), Αιμιλιανού Γρεβενών 8, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν
ΑΚ 904372/8-7-2013 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος
Ασφαλείας Καλαμαριάς (ΑΦΜ 103990602, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς),
32. Στεργιανή Κοτσάμπαση του Αναστασίου και της
Αντωνίας, γεννημένη στις Σέρρες στις 7/3/1977, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Πάροδος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 8 Β, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Φ
142027/22-3-2001 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού
Τμήματος Πειραιά (ΑΦΜ 114765895, Δ.Ο.Υ. Σερρών),
33. Βασιλική πρώην σύζυγος (κατά δήλωσή της) Ευσταθίου Κουτούση, το γένος Νικολάου και Ελένης Καρρά,
γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, στις 27/10/1955, κάτοικος
Θεσσαλονίκης, Ιωάννου Τσελέπη 4, Ανω Τούμπα, ιδιωτική
υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Χ 253971/6-6-2002
δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας
Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ 043734449, Στ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
34. Αντιγόνη Κουτσομητοπούλου του Αναστασίου και
της Αφροδίτης, γεννημένη στην Κονξάμπα Καμερούν,
στις 2/5/1975, κάτοικος Πανοράματος (ΤΚ 55236), Δημοκρατίας 69, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν
ΑΝ 741585/29-11-2018 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Πυλαίας - Χορτιάτη (ΑΦΜ 061205652,
Ζ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
35. Αννα Κωνσταντινίδου του Ανδρόνικου και της Αικατερίνης, γεννημένη την 1/1/1968, στη Θεσσαλονίκη,
κάτοικος Νέας Ευκαρπίας, Χαλκιδικής 2, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΜ 885910/18-11-2015
δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Νέων
Μουδανιών Χαλκιδικής (ΑΦΜ 035845592, Ε’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
36. Λουΐζος Λαδένης του Χρήστου και της Μαρίας,
γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, στις 11/8/1967, κάτοικος Ελευθερίων Θεσσαλονίκης, Στυλιανού Ζερβίδη 10
(ΤΚ 56334), ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν
ΑΗ 661917/16-7-2009 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος
Ασφαλείας Μενεμένης (ΑΦΜ 039488502, Δ.Ο.Υ. Ιωνίας),
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37. Αναστάσιος Λιακόπουλος του Κωνσταντίνου και
της Χρυστάλλας, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, στις
24/9/1979, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Τριανδρίας Θεσσαλονίκης, Μεσολογγίου 44, κάτοχος του υπ’
αριθμόν Χ 269377/13-9-2002 δελτίου ταυτότητας του
Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ
067837980, Στ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
38. Διαμαντής Λόρτος του Στυλιανού και της Ειρήνης,
γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, στις 30/11/1991, κάτοικος
Θεσσαλονίκης (ΤΚ 54641), Κυβέλης 10, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΝ 744022/11-10-2018
δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Τούμπας Τριανδρίας (ΑΦΜ 149585061, Στ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
39. Στέλιος Λούμπικ του Πάβολ και της Ελευθερίας,
γεννημένος στις 8/12/1971 στο Μπρνο Τσεχίας, κάτοικος
Θέρμης, Αθανασίου Διάκου 24, ιδιωτικός υπάλληλος,
κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΑ 242339/16-7-2004 δελτίου
ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Νέων Επιβατών
(ΑΦΜ 051546832, Ζ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
40. Περσεφώνη - Σύλβια Μακαρονίδου του Γρηγορίου και της Ναντίνας, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη,
στις 10/6/1975, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης
(ΤΚ 55132), Ηρακλείας 25, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος
του υπ’ αριθμόν Π 406524/14-11-1991 δελτίου ταυτότητας του Α’ Τμήματος Ασφαλείας Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ
065875964, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς),
41. Κωνσταντίνος Μακρίδης του Ελευθερίου και της
Φανής, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, στις 11/11/1966,
κάτοικος Ευόσμου Θεσσαλονίκης (ΤΚ 56224), Φαιστού
8, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΚ
857838/17-9-2012 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος
Ασφαλείας Καλαμαριάς (ΑΦΜ 052728127, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς),
42. Ευθυμία Μανιαδάκη του Ελευθερίου και της Δέσποινας, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, στις 25/5/1973,
κάτοικος Καλαμαριάς (ΤΚ 55131), Χρυσουλίδη 8, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΝ 730771/
9-10-2018 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας
Καλαμαριάς (ΑΦΜ 136266927, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς),
43. Αθανασία Μάτη του Χρήστου και της Γεωργίας,
γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, στις 28/7/1970, κάτοικος
Λητής Θεσσαλονίκης (ΤΚ 57200), Καζαντζάκη 9, ιδιωτική
υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΕ 664361/18-42007 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος
Λαγκαδά Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ 043896371, Α’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
44. Ιωάννης Μαυρομιχάλης του Ηλία και της Ελένης,
γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, στις 11/5/1973, κάτοικος
Σταυρούπολης, Δήμου Παύλου Μελά (ΤΚ 56430), Προύσσης 9, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΒ
716295/30-11-2006 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος
Ασφαλείας Αμπελοκήπων (ΑΦΜ 063266120, Ε’ Δ.Ο.Υ.
Θεσσαλονίκης),
45. Χρήστος Μεσελίδης του Ηλία και της Ελένης, γεννημένος στη Βέροια Νομού Ημαθίας, στις 29-11-1989,
κάτοικος Θεσσαλονίκης (ΤΚ 54644), Τομπάζη 7, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΑ 364695/
14-5-2005 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας
Βεροίας (ΑΦΜ 137092318, Δ.Ο.Υ. Βεροίας),

24304

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

46. Μαρία Μηλιώνη του Χρήστου και της Αριστέας,
γεννημένη στις 6/6/1970, στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Λ. Τσάμη 55, (ΤΚ 54352), ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΑ 229047/
21-1-2004 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ 038404595, Στ’ Δ.Ο.Υ.
Θεσσαλονίκης),
47. Ευαγγελία Μηντζιώρη του Φωτίου και της Ευδοκίας, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, στις 7/10/1986, κάτοικος Θεσσαλονίκης (ΤΚ 54644), Θεσσαλίας 12, δικηγόρος,
κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΝ 221271/16-5-2017 δελτίου
ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αναλήψεως (ΑΦΜ
135279593, Η’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
48. Σουλτάνα Μπάγια του Σταύρου και της Γεωργίας,
γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, στις 18/3/1982, κάτοικος
Επανομής (ΤΚ 57500), Προέκταση Αγίου Σπυρίδωνος,
ΤΘ 4111, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν
Χ 764704/7-10-2003 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ 125670390,
Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς),
49. Δημήτριος Μπεζίκης του Ευαγγέλου και της Ουρανίας, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, στις 10/8/1969,
κάτοικος Θεσσαλονίκης, Μπακάλμπαση 19-Β (ΤΚ 54655),
ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Ξ 811027/
9-1-1986 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Τ. Κουφαλίων (ΑΦΜ
076869207, Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης),
50. Βασιλική Μωραΐτου του Δημητρίου και της Αναστασίας, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, στις 13/4/1980,
κάτοικος Θεσσαλονίκης, Νικολάου Κασομούλη 11,
(ΤΚ 54655), ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν
ΑΚ 857295/30-7-2012 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καλαμαριάς (ΑΦΜ 109796017, Ζ’ Δ.Ο.Υ.
Θεσσαλονίκης),
51. Ιωάννης Νηστικάκης του Γεωργίου και της Στυλιανής, γεννημένος στα Χανιά, στις 11/5/1959, κάτοικος
Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας 165 Βούλγαρη, μηχανολόγος μηχανικός, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΖ 657575/
14-2-2008 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας
Αναλήψεως (ΑΦΜ 050391567, Ζ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
52. Βασίλειος Νικολαΐδης του Στεφάνου και της Αγαθής, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, στις 9/1/1963, κάτοικος Καλαμαριάς, Αδραμυτίου 17 (ΤΚ 55132), ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΙ 700590/
23-6-2010 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας
Καλαμαριάς (ΑΦΜ 036898480, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς),
53. Αθανάσιος Ντέλιας του Νικολάου και της Ευαγγελίας, γεννημένος στις 12/4/1982 στη Θεσσαλονίκη,
κάτοικος Θεσσαλονίκης, Δ. Μιχαλα 23, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Σ 759135/4-2-1999 δελτίου
ταυτότητας του ΙΖ’ Τμήματος Ασφαλείας Θεσσαλονίκης
(ΑΦΜ 140450819, Α’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
54. Μαρία Ντεργιόγλου του Γεωργίου και της Κυριακής, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, στις 27/6/1983,
κάτοικος Θεσσαλονίκης, Καισαρείας 75, Κάτω Τούμπα
(ΤΚ 54421), ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν
ΑΙ 703490/13-7-2010 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος
Ασφαλείας Τούμπας - Τριανδρίας (ΑΦΜ 137341260, Στ’
Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
55. Γεώργιος Ξαντινίδης του Χαραλάμπους και της
Αθηνάς, γεννημένος στις 17/7/1977 στη Θεσσαλονίκη,
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κάτοικος Αμπελοκήπων (ΤΚ 56123), Διγενή 19, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΖ 643848/131-2008 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας
Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ 061020842, Δ.Ο.Υ
Αμπελοκήπων),
56. Μαρίνα Παναγιωτοπούλου του Κωνσταντίνου και
της Ευαγγελίας, γεννημένη στην Αθήνα, στις 23/10/1969,
κάτοικος Θεσσαλονίκης, Φιλίππου 59, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΝ 358812/19-10-2017
δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Έδεσσας
(ΑΦΜ 037030638, Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου),
57. Δημήτριος Παπαδόπουλος του Γεωργίου και της
Ναυσικάς, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, στις 27-9-1960,
κάτοικος Θεσσαλονίκης, Λεωφόρος Νίκης 21, δικηγόρος,
κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΜ 700152/27-5-2016 δελτίου
ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου
(ΑΦΜ 022662516, Δ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
58. Αναστασία Παπαδοπούλου του Αντωνίου και της
Ολγας, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, στις 26-5-1981,
κάτοικος Παλαιοκάστρου, Προφήτη Ραφήλ 5, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Χ 387183/
9-10-2002 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Σάντας (ΑΦΜ 066955789, Δ.Ο.Υ. Κιλκίς),
59. Αναστασία Παπαδοπούλου του Χαραλάμπους
και της Μαρίας, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, στις
5/2/1980, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Θεσσαλονίκης,
Μοναστηρίου 19, (ΤΚ 546 27), κάτοχος του υπ’ αριθμόν
ΑΜ 269476/26-11-2014 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Πλατείας Δημοκρατίας (ΑΦΜ 117775311,
Α’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
60. Μελπομένη Παυλίδου του Γεωργίου και της Δέσποινας, γεννημένη στη Δράμα, στις 19/2/1968, κάτοικος
Πανοράματος Θεσσαλονίκης, Π. Γρηγορίου Ε’ 9, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΚ 901882/
6-9-2013 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Πανοράματος Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ 054408268,
Ζ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
61. Αθανάσιος Πρόιος του Γεωργίου και της Πασχαλίνας, γεννημένος στις 3-3-1960 στο Νησί Πέλλας, κάτοικος Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης (ΤΚ 57500), Καλλιπόλεως
7Β, οικονομολόγος, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 364633/
20-9-2006 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Επανομής Θεσσαλονίκης, (ΑΦΜ 030459944,
Η’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
62. Γεώργιος Σαγματόπουλος του Ιωάννη και της
Αναστασίας, γεννημένος στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, στις 28/1/1962, κάτοικος Καλαμαριάς, Καραμαούνα 35, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν
ΑΝ 192139/29-9-2016 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος
Ασφαλείας Καλαμαριάς (ΑΦΜ 029231147, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς),
63. Αικατερίνη Σάκκου του Δημητρίου και της Ιουλίας, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, στις 24-3-1981, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Δορυλαίου 45Α, Κάτω Τούμπα (ΤΚ
54454), ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Σ
334457/ 2-5-1997 δελτίου ταυτότητας του Α’ Τμήματος
Ασφαλείας Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ 113495776, Στ’ Δ.Ο.Υ.
Θεσσαλονίκης),
64. Κωνσταντίνος Σαμιώτης του Φωτίου και της Ευ-
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χάριτος, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, στις 5/7/1975,
κάτοικος Αγγελοχωρίου Θεσσαλονίκης, (ΤΚ 57004),
ΤΘ 658, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν
ΑΗ 178039/3-12-2008 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Μηχανιώνας (ΑΦΜ 101257015,
Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς),
65. Πολυξένη Σαφράμη του Αθανασίου και της Σόνιας, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, στις 13/9/1981,
ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Φιλύρου Θεσσαλονίκης
(ΤΚ 57010), Παύλου Μελά 24, κάτοχος του υπ’ αριθμόν
ΑΚ 908133/26-6-2013 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος
Ασφαλείας Νεάπολης (ΑΦΜ 120662708, Ε’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
66. Ιωακείμ Σγουρός του Χρήστου και της Αικατερίνης, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, στις 29-11-1984, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Ι.Μιχαήλ 10, δικηγόρος, κάτοχος
του υπ’ αριθμόν ΑΒ 709359/17-1-2007 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Γεωργίου (ΑΦΜ
137153052, Δ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
67. Βασίλειος Σκάθαρος του Ιωάννη και της Βασιλικής,
γεννημένος στη Μελίβοια Λάρισας, στις 26/2/1973, κάτοικος Επανομής, Πάροδος Αγίου Σπυρίδωνα (ΤΘ 4111)
(ΤΚ 57500), ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΗ 184677/7-5-2009 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Θέρμης (ΑΦΜ 117256431, Ζ’ Δ.Ο.Υ.
Θεσσαλονίκης),
68. Δέσποινα Σπαθοπούλου του Γεωργίου και της Ολγας, γεννημένη την 1-8-1958, στην Ακρολίμνη Γιαννιτσών Πέλλας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Μαυρομιχάλη 42
(ΤΚ 54249), ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν
Χ 448936/19-8-2002 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Κρύας Βρύσης (ΑΦΜ 053633609, Ζ’ Δ.Ο.Υ.
Θεσσαλονίκης),
69. Σταύρος Σπανός του Χρήστου και της Αθανασίας,
γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, στις 21/10/1954, κάτοικος
Νεάπολης, Ανδρέα Παπανδρέου 124, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Χ 491820/17-5-2002 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής (ΑΦΜ 017818510, Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου),
70. Αναστασία Στάμου του Δημητρίου και της Δήμητρας, γεννημένη στο Γομάτι Παναγίας Χαλκιδικής,
στις 13/11/1981, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Καππαδοκίας 94, Κάτω Τούμπα, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του
υπ’ αριθμόν ΑΖ 834244/16-8-2008 δελτίου ταυτότητας
του Αστυνομικού Τμήματος Ιερισσού Χαλκιδικής (ΑΦΜ
109527585, Στ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
71. Ειρήνη Τερπουικίδου του Θεοδώρου και της Στέλλας, γεννημένη στην Κολωνία Γερμανίας, στις 3/2/1971,
κάτοικος Θεσσαλονίκης, Μαρασλή 14 (ΤΚ 54248), ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Χ 242359/
4-2-2002 δελτίου ταυτότητας του Α’ Τμήματος Ασφαλείας
Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ 036904453, Ζ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
72. Ελένη Τοπάλη του Δημητρίου και της Βασιλικής,
γεννημένη στην Κοζάνη, στις 31/7/1963, κάτοικος Πανοράματος, Αλεξάνδρου Μιχαηλίδη 47 (ΤΚ 55236), ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Φ 195635/
17-9-2001 δελτίου ταυτότητας του ΙΒ’ Τμήματος Ασφαλείας Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ 039035039, Ζ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
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73. Παντελής Τρέβλας του Δημητρίου και της Σοφίας,
γεννημένος στη Βέροια Ημαθίας, στις 4/6/1982, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Ελευσίνας 7, ιδιωτικός υπάλληλος,
κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΖ 824146/28-5-2008 δελτίου
ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Βέροιας Ημαθίας
(ΑΦΜ 137059531, Δ.Ο.Υ. Βόλου),
74. Αρίστη Τριανταφύλλου - Μπεσλιά του Τριαντάφυλλου και της Επιστήμης, γεννημένη στις 26/11/1975,
στην Θεσσαλονίκη, κάτοικος Νέας Ραιδεστού (ΤΚ 57001),
Μεγάλου Αλεξάνδρου 30, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος
του υπ’ αριθμόν Χ 237252/13-10-2001 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Νέων Επιβατών (ΑΦΜ
055019457, Ζ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
75. Χρήστος Τσαντίλης - Ρεϊς του Βασιλείου και της
Αθηνάς, γεννημένος στις 28/8/1960 στο Ντέυτον Οχάιο ΗΠΑ, κάτοικος Θέρμης Θεσσαλονίκης (ΤΚ 57001),
Θ. Λίτσα 3, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν
ΑΗ 199777/17-7-2009 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Πανοράματος Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ
038682454, Ζ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
76. Ουρανία Τσετσάκου του Νικολάου και της Ελένης,
γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, στις 23/2/1968, κάτοικος Τριλόφου Θεσσαλονίκης (ΤΘ 301) (ΤΚ 57500), ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Χ 268495/
5-11-2002 δελτίου ταυτότητας του Α’ Τμήματος Ασφαλείας Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ 031716220, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς),
77. Γεώργιος Τσιμπόλης του Κωνσταντίνου και της Ελένης, γεννημένος στη Λάρισα, στις 6/6/1964, κάτοικος
Θεσσαλονίκης, Αδαμαντίου Κοραή 27 (ΤΚ 54249), ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΕ 644569/
3-4-2007 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας
Καλαμαριάς (ΑΦΜ 038579334, Ζ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
78. Βασιλική Τσόγκα του Γεωργίου και της Μαρίας,
γεννημένη στις 13/5/1973, στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος
Νέων Επιβατών Θεσσαλονίκης, Αγίου Γεωργίου 19 (ΤΚ
57019), ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Ξ
538412/17-3-1988 δελτίου ταυτότητας του Ι’ Τμήματος
Ασφαλείας Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ 056910094, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς),
79. Ειρήνη Τσώχου του Δημητρίου και της Αννας, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, στις 30/11/1972, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Χαριλάου, Αμφοτέρου 6-8 (ΤΚ 54250), ιδιωτική
υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΙ 190029/28-4-2010
δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Χαριλάου
(ΑΦΜ 061225767, Ζ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης),
80. Νικόλαος Φαρμακιώτης του Κωνσταντίνου και
της Κυρασούλας, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, στις
19/2/1982, κάτοικος Καλαμαριάς, Παρασκευοπούλου
44 (55133), ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΚ 264675/20-7-2011 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καλαμαριάς (ΑΦΜ 109787414, Δ.Ο.Υ.
Καλαμαριάς),
81. Ελένη Φλώρου του Νικολάου και της Βασιλικής,
γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, στις 10/1/1976, κάτοικος
Χορτιάτη, Μαρτύρων 2ας Σεπτεμβρίου, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΖ 153070/28-7-2007
δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Πανοράματος Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ 064495183, Α’ Δ.Ο.Υ.
Θεσσαλονίκης),
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82. Χρυσή Χατζηηρακλή του Ιωάννη και της Μαρίας,
γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, στις 23/9/1970, κάτοικος
Θεσσαλονίκης, Χαριλάου (ΤΚ 54249), Αντωνίου Δανιόλου 12, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος του υπ’ αριθμόν
Χ 258910/19-8-2002 δελτίου ταυτότητας του Α’ Τμήματος
Ασφαλείας Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ 037379584, Η’ Δ.Ο.Υ.
Θεσσαλονίκης),
83. Θεμιστοκλής Χατζηκωνσταντίνου του Γεωργίου
και της Βασιλικής, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, στις
20/2/1979, κάτοικος Καλαμαριάς (ΤΚ 55134), Χατζηπαναγιωτίδη 26, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ’
αριθμόν ΑΚ 887486/6-2-2013 δελτίου ταυτότητας του
Τμήματος Ασφαλείας Καλαμαριάς (ΑΦΜ 135265460,
Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς),
84. Παναγιώτα Χρυσοχόου του Σάββα και της Λαμπρινής, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, στις 21/11/1975, κάτοικος Πέλλας (ΤΚ 58005), ιδιωτική υπάλληλος, κάτοχος
του υπ’ αριθμόν Χ 450930/26-2-2003 δελτίου ταυτότητας
του Τμήματος Ασφαλείας Γιαννιτσών (ΑΦΜ 059579009,
Δ.Ο.Υ. Γιαννιτσών).
Αφ’ ετέρου ο αυτός ως άνω Ιωάννης Βοτσαρίδης του
Παναγιώτη και της Ηλέκτρας, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, στις 22/10/1951, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, Χρυσουλίδη 5, επιχειρηματίας, κάτοχος του
υπ’ αριθμόν ΑΚ 300715/7-5-2012 δελτίου ταυτότητας
του Αστυνομικού Τμήματος Πανοράματος Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ 012111422, Ζ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης), ο οποίος
δήλωσε ότι παρίσταται και ενεργεί, στην προκειμένη περίπτωση, ως νόμιμος και ειδικά εξουσιοδοτηθείς εκπρόσωπος των κάτωθι ανωνύμων εταιρειών, ήτοι:
Α. Της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ
(INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών
Ασφαλίσεων» (ΑΦΜ 094342626, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, αριθμός ΓΕΜΗ 57606004000), (αριθμός Μητρώου 25088/05/Β/91/23), η οποία εδρεύει στη Θέρμη
Θεσσαλονίκης, στο 14ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού
Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου. Η εταιρεία αυτή συστάθηκε
με την υπ’ αριθμόν 9414/20-5-1991 πράξη της άλλοτε
συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ζωής Γ. Παπαδοπούλου - Τσαγιάννη, η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν
Κ3-5793/4- 11-1991 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου
και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ αριθμόν 4481/
14-11-1991 ΦΕΚ (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Με την υπ’ αριθμόν
259/1994 πράξη μου η ανωτέρω εταιρία απορρόφησε και συγχωνεύθηκε με την Ανώνυμη εταιρία ΙΝΤΕΡΜΠΡΟΚΕΡΣ ΑΕ και η έγκριση της συγχώνευσης αυτής,
αφού καταχωρήθηκε νομίμως στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιριών του Υπουργείου Εμπορίου, δημοσιεύθηκε νόμιμα και σε περίληψη στο υπ’ αριθμόν 7.144/28-12-1994
ΦΕΚ (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Με την υπ’ αριθμόν 438/10-4-1996
πράξη μου η ανωτέρω εταιρία απορρόφησε και συγχωνεύθηκε με τις ατομικές επιχειρήσεις των Παναγιώτη
I. Βοτσαρίδη και Ηλέκτρας I. Βοτσαρίδη και η έγκριση
της συγχώνευσης αυτής, αφού καταχωρήθηκε νομίμως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου
Εμπορίου ,δημοσιεύθηκε νόμιμα και σε περίληψη στο
υπ’ αριθμόν 5755/12-8-1996 ΦΕΚ (Τεύχος Ανωνύμων

Τεύχος B’ 2150/07.06.2019

Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Στη
συνέχεια τροποποιήθηκε το ανωτέρω καταστατικό και
η τροποποίηση αυτή δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν
268/22-1-1997 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως
(Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Στη συνέχεια τροποποιήθηκε το ανωτέρω
καταστατικό και η τροποποίηση αυτή δημοσιεύθηκε στο
υπ’ αριθμόν 6525/11-9-1997 Φύλλο της Εφημερίδος της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Στη συνέχεια τροποποιήθηκε το ανωτέρω καταστατικό και η τροποποίηση αυτή
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 8232/14-10-1999 Φύλλο
της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων
Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Στη
συνέχεια τροποποιήθηκε το ανωτέρω καταστατικό και
η τροποποίηση αυτή δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν
4425/14-6-2000 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών
Περιορισμένης Ευθύνης). Στη συνέχεια τροποποιήθηκε το ανωτέρω καταστατικό και η τροποποίηση αυτή
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 7943/10-9-2001 Φύλλο
της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων
Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Στη
συνέχεια τροποποιήθηκε το ανωτέρω καταστατικό και
η τροποποίηση αυτή δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν
860/4-2-2002 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως
(Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Στη συνέχεια τροποποιήθηκε το ανωτέρω
καταστατικό και η τροποποίηση αυτή δημοσιεύθηκε στο
υπ’ αριθμόν 13080/24-11-2008 Φύλλο της Εφημερίδος
της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Στη συνέχεια τροποποιήθηκε το ανωτέρω καταστατικό και η τροποποίηση αυτή
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 9276/5-9-2012 Φύλλο
της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων
Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου).
Την 18/6/2018 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (ΓΕΜΗ) τα κατωτέρω στοιχεία της εντολέως,,
ήτοι: Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1404828, το
από 4/6/2018 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της, σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και Β) Με κωδικό
αριθμό καταχώρησης 1404829, το από 5/6/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα
με το οποίο το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε
σε σώμα και εκχωρήθηκαν εξουσίες και αρμοδιότητες
σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την Τακτική Γενική
Συνέλευση του 2023.
Η ανωτέρω εταιρεία απογράφηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 4/9/2012. Όσον αφορά τη σύσταση και τις τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας
προ της εγγραφής της στο ΓΕΜΗ, το καταστατικό της
σύστασής της που δημοσιεύθηκε στο 4481/1991 ΦΕΚ/
ΤΑΕ και ΕΠΕ, τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και δημοσιεύθηκε στο 7943/2001 ΦΕΚ/ΤΑΕ και ΕΠΕ και μέχρι
την απογραφή της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, στις 4/9/2012
είχε υποστεί τροποποιήσεις που δημοσιεύθηκαν στα
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860/2002, 1618/2006, 13080/2008 (με διόρθωση στο
261/2009) ΦΕΚ/ΤΑΕ και ΕΠΕ και στο 9276/2012 ΦΕΚ/ΤΑΕ ΕΠΕ και ΓΕΜΗ.
Η ανωτέρω εταιρεία δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί
ή λυθεί κατά τη δήλωση του εκπροσώπου της. Ο ανωτέρω εκπροσωπεί την εταιρεία δυνάμει του από 12/4/2019
πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πράξη μου.
Β. Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «INTERLIFE
PROPERTIES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΠΡΟΠΕΡΤΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») και διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕRLIFE
PROPERTIES» («ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΠΡΟΠΕΡΤΙΣ») (ΑΦΜ 998755939,
ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, Αριθμός ΓΕΜΗ 058946204000),
η οποία συστάθηκε με το υπ’ αριθμόν 3927/25-8-2006
συμβόλαιό μου, που καταχωρήθηκε στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό ΜΑΕ 61353/62/Β/06/0179 και
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 10197/20-9-2006 Φύλλο
της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων
Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Το
ανωτέρω καταστατικό τροποποιήθηκε, μετά από απόφαση της από 18-5-2008 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της εταιρείας, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 6251/
24-6-2009 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως
(τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Στις 24/9/2018 καταχωρίσθηκαν στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), τα κατωτέρω στοιχεία
της ανωτέρω εταιρείας, ήτοι: α. Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1486454 η από 3/9/2018 απόφαση της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την
οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1486455 το από
3/9/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο,
που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και
που θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα.
Η ανωτέρω εταιρεία δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί
ή λυθεί κατά δήλωση του εκπροσώπου της. Ο ανωτέρω
εκπροσωπεί την εταιρεία δυνάμει του από 12/4/2019
πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πράξη μου.
Γ. Tης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«INTERBROKERS ΑΕ (ΙΝΤΕΡΜΠΡΟΚΕΡΣ ΑΕ) ΜΕΣΙΤΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «INTERBROKERS ΑΕ» που
εδρεύει στο 14° χιλιόμετρο Εθνικής Οδού ΘεσσαλονίκηςΠολυγύρου , στην Θέρμη κι εκπροσωπείται νόμιμα με
Α.Φ.Μ. 099358674 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης (αριθμός ΓΕΜΗ 42128806000). Η ανωτέρω εταιρεία νόμιμα
καταχωρίστηκε στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών στις
22-12-1999 κι έλαβε αριθμό μητρώου 44788/05/Β/99/10
και την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στην ως άνω
υπηρεσία και η με αριθμό Κ3- 11224/22-12-1999 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με την οποία δόθηκε
άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της, όπως
αυτό καταρτίσθηκε με την με αριθμό 1233/30-11-1999
συμβόλαιό μου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την με
αριθμό 1254/17-12-1999 πράξη μου και περίληψη αυτού
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νόμιμα δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 10564/30-12-1999
ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
Την 28/11/2017 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (ΓΕΜΗ) τα κατωτέρω στοιχεία της ανωτέρω εταιρείας, ήτοι: α. Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1261252
η από 16/11/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, β. Με Κωδικό Αριθμό
Καταχώρισης 1261253 το από 16/11/2017 πρακτικό του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το
οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την
ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα. Η
θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την
16/11/2022.
Η ανωτέρω εταιρεία δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί
ή λυθεί μέχρι σήμερα κατά δήλωση του εκπροσώπου
της. Ο ανωτέρω εκπροσωπεί την εταιρεία δυνάμει του
από 12/4/2019 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου
αυτής, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πράξη μου.
Δ. Της εδρεύουσας στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, στην
οδό Χρυσουλίδη 5, Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΝΩΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΓΝΩΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 47765/62/Β/00/0337 (ΑΦΜ
099772897, Αριθμός ΓΕΜΗ 42156206000, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ
Θεσσαλονίκης), η οποία συστάθηκε με το υπ’ αριθμόν
1613/12-12-2000 συμβόλαιό μου, που δημοσιεύθηκε
στο υπ’ αριθμόν 36/3-1-2001 Φύλλο της Εφημερίδος της
Κυβερνήσεως (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Στη συνέχεια, τροποποιήθηκε το ανωτέρω καταστατικό και η τροποποίηση αυτή
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 1742/22-3-2001 Φύλλο
της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Ανωνύμων
Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Στη
συνέχεια, τροποποιήθηκε το ανωτέρω καταστατικό
και η τροποποίηση αυτή δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 9319/22-10-2001 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών
Περιορισμένης Ευθύνης). Στη συνέχεια, τροποποιήθηκε
το ανωτέρω καταστατικό και η τροποποίηση αυτή δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 12319/10-12-2002 Φύλλο
της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Ανωνύμων
Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Την
22/3/2019 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) τα κατωτέρω στοιχεία της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας: α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
1706031 η από 12/2/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, β) Με Κωδικό
Αριθμό Καταχώρισης 1706032 το από 12/2/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα
με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε
από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε
σώμα. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου
λήγει την 19/9/2024.
Η ανωτέρω εταιρεία δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί
ή λυθεί κατά τη δήλωση του εκπροσώπου της. Ο ανωτέρω εκπροσωπεί την εταιρεία δυνάμει του από 12/4/2019
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πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πράξη μου.
E. Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «DIREKTA
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (ΝΤΙΡΕΚΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.) και διακριτικό τίτλο «DIREKTA Α.Ε.» (ΝΤΙΡΕΚΤΑ Α.Ε.) (MAE
48682/62/Β/99/0335 και ΓΕΜΗ 058655604000 (ΑΦΜ
099358637, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης), με έδρα στη
Θέρμη Θεσσαλονίκης, στο 14ο χιλιόμετρο της Εθνικής
Οδού Θεσσαλονίκης Πολυγύρου. Η ανωτέρω εταιρεία
συστάθηκε αρχικά ως «DATA HELP ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΑΕΒΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ» (ΝΤΑΤΑ ΧΕΛΠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΑΕΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ) και διακριτικό τίτλο «DATA HELP
ΑΕΒΕ» (ΝΤΑΤΑ ΧΕΛΠ ΑΕΒΕ), με έδρα στο Δήμο Θέρμης
Θεσσαλονίκης (Αρμόδια ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης), με
το υπ’ αριθμόν 1232/30-11-1999 συμβόλαιό μου και την
υπ’ αριθμόν 1251/14-12-1999 διορθωτική αυτού πράξη
εμού της ιδίας, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης και πήρε
αριθμό Μητρώου 44682/62/Β/99/0335 και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 27/4-1-2000 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και
Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σε συνδυασμό και
με το υπ’ αριθμόν 11375/23-10-2003 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών
και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Το ανωτέρω
καταστατικό τροποποιήθηκε και η τροποποίηση αυτή
καταχωρήθηκε στο υπ’ αριθμόν 453/22-1-2003 Φύλλο
της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων
Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Στη
συνέχεια στις 31-12-2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο
Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών η υπ’ αριθμόν Κ312956/31-12-2007 Υπουργική Απόφαση, με την οποία
αποφασίσθηκε η τροποποίηση του καταστατικού της
ανωτέρω εταιρείας και η λειτουργία της ως ασφαλιστικής
με την επωνυμία «DIREKTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» (ΝΤΙΡΕΚΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) και με
αριθμό μητρώου 44682/05/Β/99/17 (07), που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 279/14-1-2008 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών
και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).
Την 13-3-2014 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης
167613: (Α) Η απόφαση 92/18-10-2013 (θέμα 1ο) της
Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της
Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα «Ανάκληση της άδειας
λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία
«DIREKTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 58655604000 (πρώην
αριθμό Μητρώου 44682/05/Β/99/17) που χορηγήθηκε
στην εταιρεία με την υπ’ αριθμ. Κ3-12956/31-12-2007
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ ΤΑΕ /ΕΠΕ
279/14-1-2008). (Β) Η με αριθμό πρωτ. Κ3-139/12-3-2014
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνι-
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στικότητας (Α.ΔΑ: ΒΙΚ5Φ-70Ε) με την οποία εγκρίθηκε:
Η μετατροπή της εταιρείας με την επωνυμία «DIREKTA
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 58655604000 (πρώην αριθμό Μητρώου 44682/05/Β/99/17) σε ανώνυμη εταιρεία
συμμετοχών με την επωνυμία «DIREKTA ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», σύμφωνα με την παρ. 8
του άρθρου 3 του ν.δ. 400/70, μετά την ως άνω απόφαση
92/18-10-2013 (θέμα 1ο) της Επιτροπής Πιστωτικών και
Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος και
η τροποποίηση των άρθρων 1,4 του καταστατικού της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DIREKTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»
και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 58655604000 (πρώην αριθμό Μητρώου 44682/05/Β/99/17), σύμφωνα με την από 2-9-2013
απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ και
ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις
τροποποιήσεις του Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν
έχουν ως έξης:
Άρθρο 1
1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «DIREKTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» και ο διακριτικός τίτλος
«DIREKTA ΑΕ.» όπως αυτά τροποποιήθηκαν με βάση την
απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας
της 2ας Σεπτεμβρίου 2013. Σημειώνεται ότι η αρχική
επωνυμία της εταιρείας ήταν «DATA HELP ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ» και δ.τ. «DATA HELP ΑΕΒΕ». Η
αμέσως ανωτέρω αρχική επωνυμία τροποποιήθηκε με
απόφαση της από 11.06.2007 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας σε «DIREKTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» και δ.τ. «DIREKTA ΑΑΕ.
ΓΑ».
2. Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία θα
αποδίδεται σε πιστή μετάφραση με λατινικά στοιχεία.
Άρθρο 4
Σκοπός της Εταιρείας είναι:
Η συμμετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση που έχει την
μορφή Ανώνυμης Εταιρείας ή κοινοπραξίας εκτέλεσης
έργου, καθώς και η ίδρυση νέων εταιρειών οιουδήποτε
κλάδου και αντικειμένου. Σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 2527/17-3-2014 Φύλλο της
Εφημεριδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού
Εμπορικού Μητρώου).
Στις 8-9-2014 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (ΓΕΜΗ) δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από
30-6-2014 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων και το από 30-6-2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας, από τα οποία
προκύπτουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε
από την παραπάνω τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε
σε σώμα. Σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’
αριθμόν 9568/15-9-2014 Φύλλο της Εφημεριδος της Κυ-
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βερνήσεως (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου).
Η ανωτέρω εταιρεία δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί
ή λυθεί μέχρι σήμερα κατά δήλωση του εκπροσώπου
της. Ο ανωτέρω εκπροσωπεί την εταιρεία δυνάμει του
από 12/4/2019 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου
αυτής, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πράξη μου.
Στ. Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΓΝΩΜΩΝ
ΕΞΠΕΡΤΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και διακριτικό τίτλο «GNOMON EXPERTS A.E.», με έδρα
το Δήμο Θέρμης (Τ.Κ. 57001) (Αριθμός φορολογικού μητρώου 800462884, Αριθμός ΓΕΜΗ 123870304000 και
αριθμό καταχώρισης στο ΓΕΜΗ 123870304000, Αριθμός
Μητρώου Επιμελητηρίου 5777689). Η ανωτέρω εταιρεία
συστάθηκε με την υπ’ αριθμόν 6108/14-1-2013 πράξη
μου, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 342/17-1-2013 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου). Στις
24/4/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από 18/3/2014
Πρακτικό της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της ανωτέρω εταιρείας, κατά την οποία αποφασίσθηκε η
επέκταση του σκοπού της εταιρείας και η τροποποίηση
του άρθρου 4 αυτής. Το ανωτέρω πρακτικό έλαβε την
υπ’ αριθμόν 10568/9-4-2014 έγκριση της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις 24/4/2014 στο ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Η παραπάνω
τροποποίηση του καταστατικού έλαβε Κωδικό Αριθμό
Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ 182802. Την ίδια ημερομηνία
καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ και ολόκληρο το νέο κείμενο
του τροποποιημένου καταστατικού.
Στις 3/6/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από 6/5/2014
Πρακτικό της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της ανωτέρω εταιρείας, κατά την οποία αποφασίσθηκε η
επέκταση του σκοπού της εταιρείας και η τροποποίηση
του άρθρου 4 αυτής. Το ανωτέρω πρακτικό έλαβε την
υπ’ αριθμόν 13304/15-5-2014 έγκριση της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε στις 3/6/2014 στο ΓΕΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Η παραπάνω
τροποποίηση του καταστατικού έλαβε Κωδικό Αριθμό
Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ 199588. Την ίδια ημερομηνία
καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ και ολόκληρο το νέο κείμενο
του τροποποιημένου καταστατικού.
Την 5/8/2015 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο με ΚΑΚ 394173 το από 30/6/2015 Πρακτικό της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και το από 30/6/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρείας., από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο
που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και
θα διοικήσει την εταιρεία για 6 έτη (θητεία) και μέχρι την
σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 30/6/2021 συγκροτήθηκε σε σώμα.
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Στις 12/12/2016 καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό
καταχώρησης (ΚΑΚ) 852368, το από 28/11/2016 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της ανωτέρω εταιρείας, με το οποίο αποφασίσθηκε η
τροποποίηση των άρθρων 2 (έδρα) και 4 (σκοπός) του
καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο
καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του (σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου ΠΕ Θεσσαλονίκης (Υπ’ αριθμόν
πρωτοκόλλου 15028/12-12-2016).
Στις 11/4/2017 καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ με αριθμό
καταχώρησης (ΚΑΚ) 968025, το από 31/3/2017 πρακτικό
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανωτέρω εταιρείας, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 (σκοπός) του καταστατικού της. Την
ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί
με τις τροποποιήσεις του (σχετικό έγγραφο άσκησης
ελέγχου ΠΕ Θεσσαλονίκης (Υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου
2599/11-4-2017).
Η ανωτέρω εταιρεία δεν έχει περαιτέρω τροποποιηθεί
ή λυθεί κατά τη δήλωση του εκπροσώπου της. Ο ανωτέρω εκπροσωπεί την εταιρεία δυνάμει του από 12/4/2019
πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πράξη μου.
Οι συμβαλλόμενοι μπορούν να υπογράψουν, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου, με το οποίο,
όπως εδώ παρίστανται, δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής:
Ότι συστήνεται με το παρόν νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με τους
όρους και συμφωνίες του παρόντος συμβολαίου, που
αποτελούν το καταστατικό αυτού, το οποίο έχει ως εξής:
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Πίνακας Περιεχομένων
Κεφάλαιο Α: Γενικές Διατάξεις
Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα
Άρθρο 2
Σκοπός
Άρθρο 3
Διάρκεια
Κεφάλαιο Β: Υπαγωγή στην Ασφάλιση - Δικαιώματα
Ασφαλισμένων
Άρθρο 4
Υπαγωγή στην ασφάλιση - Χρόνος ασφάλισης
Άρθρο 5
Μητρώο ασφαλισμένων
Άρθρο 6
Απώλεια της ιδιότητας του ασφαλισμένου
Άρθρο 7
Δικαιώματα των ασφαλισμένων
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις των ασφαλισμένων
Άρθρο 9
Υποχρεώσεις του Ταμείου
Κεφάλαιο Γ: Διοίκηση του Ταμείου
Άρθρο 10
Όργανα διοίκησης του Ταμείου
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Άρθρο 11
Διοικητικό Συμβούλιο - Σύνθεση - Θητεία - Αρχαιρεσίες
Άρθρο 12
Διοικητικό Συμβούλιο - Συγκρότηση σε Σώμα Παράδοση Παραλαβή
Άρθρο 13
Προσόντα και κωλύματα για την ιδιότητα του μέλους
του Δ.Σ. - Ευθύνη μελών του Δ.Σ.
Άρθρο 14
Συνεδριάσεις ΔΣ - Απαρτία
Άρθρο 15
Αρμοδιότητες ΔΣ
Άρθρο 16
Αρμοδιότητες Προέδρου
Άρθρο 17
Διευθυντής του Ταμείου
Άρθρο 18
Επενδυτική Επιτροπή
Κεφάλαιο Δ: Πόροι του Ταμείου
Άρθρο 19
Πόροι του Ταμείου
Άρθρο 20
Τακτικές Εισφορές Ασφαλισμένου
Άρθρο 21
Τακτικές Εισφορές Εργοδότη
Άρθρο 22
Έκτακτες Εισφορές Ασφαλισμένου και Εργοδότη
Άρθρο 23
Συνέπειες μη καταβολής εισφοράς ή καταβολής υπερβάλλουσας εισφοράς
Άρθρο 24
Ατομικός Συνταξιοδοτικός Λογαριασμός
Άρθρο 25
Κάλυψη Εξόδων Λειτουργίας
Κεφάλαιο Ε: Παροχές
Άρθρο 26
Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος Εφάπαξ Παροχής
Άρθρο 27
Ποσό Εφάπαξ Παροχής
Κεφάλαιο ΣΤ: Οικονομική Διαχείριση και Λογιστική
Οργάνωση
Άρθρο 28
Τεχνικό Απόθεμα - Επενδύσεις - Περιθώριο Φερεγγυότητας - Αντασφάλιση
Άρθρο 29
Λογιστική Οργάνωση και Διαχείριση
Κεφάλαιο Ζ: Διαδοχική Ασφάλιση
Άρθρο 30
Διαδοχική ασφάλιση
Κεφάλαιο Η: Παραγραφή - Εκχώρηση- Κατάσχεση
Άρθρο 31
Παραγραφή, εκχώρηση, κατάσχεση
Κεφάλαιο Θ: Τροποποίηση καταστατικού- ΕνοποίησηΔιάλυση- Εκκαθάριση
Άρθρο 32
Τροποποίηση Καταστατικού
Άρθρο 33
Ενοποίηση - Διάσπαση
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Άρθρο 34
Συμμετοχή σε Ομοσπονδίες και Ενώσεις
Άρθρο 35
Διάλυση - εκκαθάριση
Κεφάλαιο Ι: Μεταβατικές Διατάξεις
Άρθρο 36
Μεταβατικές διατάξεις- Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
Κεφάλαιο Α: Γενικές Διατάξεις
Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα
1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου,
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης της Interlife ΑΑΕΓΑ Ν.Π.Ι.Δ.», το οποίο στη συνέχεια θα αποκαλείται για συντομία «Ταμείο».
2. Το Ταμείο ιδρύεται και διέπεται από τις διατάξεις
της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, τις Υπουργικές
Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της
νομοθεσίας αυτής, καθώς και από το ενσωματωμένο
στην έννομη τάξη δίκαιο της Ε.Ε., όπως ισχύει κάθε φορά
και από κάθε τροποποίηση της εσωτερικής νομοθεσίας,
καθώς και της νομοθεσίας της Ε.Ε. και τέλος από το παρόν Καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, όπως εκάστοτε αυτός ισχύει. Το Ταμείο υπάγεται
στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στον έλεγχο
αφενός της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και αφετέρου
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
3. Για τις σχέσεις του Ταμείου με την αλλοδαπή, η
επωνυμία μπορεί να μεταφράζεται και στη γλώσσα της
χώρας με την οποία συναλλάσσεται. Στην αγγλική η επωνυμία του Ταμείου είναι «Occupational Pension Fund of
Interlife AAEGA».
4. Η έδρα του Ταμείου βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Τα
γραφεία του Ταμείου μπορούν να μεταφέρονται εντός
ορίων του νομού Θεσσαλονίκης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού.
5. Το Ταμείο εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από
το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ότι ένα ή περισσότερα μέλη του
νομιμοποιούνται να εκπροσωπούν το Ταμείο είτε γενικά
είτε για ορισμένες ενέργειες ή πράξεις.
6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Ταμείο μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία και
να διορίζει αντιπροσώπους του σε οποιαδήποτε πόλη
της Ελλάδος. Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται στις
εκάστοτε κατά το νόμο οριζόμενες ως «αρμόδιες αρχές».
7. Η σφραγίδα του Ταμείου φέρει την επωνυμία αυτού
και στο μέσο το έτος ίδρυσής του (2018).
Άρθρο 2
Σκοπός
1. Σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση παροχών
στους ασφαλισμένους, επαγγελματικής ασφαλιστικής
προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη των ασφα-
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λιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας και του
θανάτου.
2. Προς επίτευξη αυτού του σκοπού ιδρύεται κλάδος
Συνταξιοδοτικών Παροχών για παροχή εφάπαξ ποσού.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των μελών
του, η οποία ορίζεται σε επόμενο άρθρο, μπορεί να δημιουργήσει και άλλους κλάδους ασφάλισης, με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού. Κάθε κλάδος έχει
οργανωτική, λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.
Άρθρο 3
Διάρκεια
1. Το ΤΕΑ ιδρύεται για αόριστο χρόνο και διαλύεται
σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος και το παρόν καταστατικό.
Κεφάλαιο Β: Υπαγωγή στην Ασφάλιση - Δικαιώματα
Ασφαλισμένων
Άρθρο 4
Υπαγωγή στην ασφάλιση - Χρόνος ασφάλισης
1. Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται προαιρετικά
ως μέλη αυτού, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ταμείου:
α) οι εργαζόμενοι μισθωτοί με σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση
ανεξάρτητων υπηρεσιών, οι δικηγόροι με πάγια αντιμισθία ή και χωρίς πάγια αντιμισθία, εφόσον πραγματοποιούν άνω των 30 παραστάσεων κατ’ έτος, των εταιριών
INTERLIFE ΑΑΕΓΑ, DIREKTA A.E, INTERLIFE PROPERTIES
A.E., GNOMON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., INTERBROKERS Α.Ε.,
ΓΝΩΜΩΝ ΕΞΠΕΡΤΣ, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου των ως άνω Εταιρειών.
β) Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές κάθε είδους (φυσικά πρόσωπα), καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι και
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που συνεργάζονται με την
εταιρεία Interlife ΑΑΕΓΑ. Στην δεύτερη περίπτωση, κάθε
εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που ασφαλίζει
περισσότερα του ενός φυσικά πρόσωπα, θα γνωστοποιεί
μέσω του νόμιμου εκπροσώπου της στο Ταμείο ποια
είναι τα πρόσωπα αυτά.
2. Για την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου υποβάλλονται σ’ αυτό, από τον ενδιαφερόμενο:
α) αίτηση, η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης περί ανεπιφύλακτης αποδοχής των διατάξεων του
παρόντος καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας και των αποφάσεων του Δ.Σ. και
β) συμπληρωμένο «δελτίο απογραφής ασφαλισμένου».
3. Ο τύπος της αίτησης και του «δελτίου απογραφής
ασφαλισμένου», τα αναγκαία δικαιολογητικά καθώς και
κάθε άλλο σχετικό διαδικαστικό θέμα καθορίζονται με
απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου.
4. Για την υπαγωγή ή όχι των αιτούντων στην ασφάλιση
του Ταμείου αποφασίζει το Δ.Σ. Εφόσον η απόφασή του
είναι θετική, καθορίζεται δια αυτής και η ημερομηνία
έναρξης της εγκρινόμενης ασφάλισης, η οποία θα είναι η
πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα της απόφασης του Δ.Σ.
5. Ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης στο Ταμείο, λογίζεται ο χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες από το καταστατικό εισφορές. Κατ’ εξαίρεση,
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για ασφαλισμένους που είναι εργαζόμενοι στον όμιλο
Interlife, σε περίπτωση που βρίσκονται σε άδεια άνευ
αποδοχών (πχ κυοφορία - λοχεία ή ασθένεια), αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής τακτικών ασφαλιστικών
εισφορών για όσο διάστημα βρίσκονται εκτός μισθοδοσίας. Το διάστημα αυτό λογίζεται κανονικά ως χρόνος
ασφάλισης στο ταμείο.
Άρθρο 5
Μητρώο ασφαλισμένων
1. Το Ταμείο τηρεί Μητρώο Ασφαλισμένων σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τον ενιαίο τύπο μητρώου, που
καθορίζεται για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2. Τα νέα μέλη, με την εγγραφή τους, λαμβάνουν τον
επόμενο αριθμό μητρώου, ανεξάρτητα εάν μέχρι τον
αριθμό αυτό αριθμούνται και διαγραφέντες ή αποβιώσαντες.
Κάθε μέλος υποβάλλει στο Ταμείο μαζί με την αίτηση εγγραφής και συμπληρωμένο απογραφικό δελτίο,
ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
του Ταμείου.
3. Στο παραπάνω Μητρώο καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, που αφορούν στους ασφαλισμένους,
και ιδίως τα ακόλουθα:
α) Τα στοιχεία ταυτότητας του ασφαλισμένου.
β) Ο κύριος φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισμένου, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΑΜΚΑ) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
γ) Η εταιρεία στην οποία απασχολείται ο ασφαλισμένος, καθώς και μοναδικός κωδικός αναφοράς στη μισθοδοσία του εργοδότη.
δ) Τα ποσά ή ποσοστά των εισφορών που εισπράττει
το Ταμείο για κάθε ασφαλισμένο και ο χρόνος καταβολής τους.
ε) Το ύψος του κεφαλαίου που έχει σωρευθεί στον ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό κάθε ασφαλισμένου.
στ) Όποιο άλλο στοιχείο απαιτείται, προκειμένου να
υπάρχει ακρίβεια και επάρκεια για την εκπόνηση αναλογιστικών μελετών και την εκπλήρωση των απαιτήσεων
που έχουν για το μητρώο ασφαλισμένων μελών οι αντίστοιχες εποπτεύουσες αρχές.
4. Στο Ταμείο τηρείται Ατομικός Φάκελος Μέλους
(ΑΦΜ), με αύξοντα αριθμό εκείνο του Μητρώου Μελών,
που αντιστοιχεί στο μέλος. Στον Ατομικό Φάκελο προβλέπεται η τοποθέτηση όλων των σχετικών εγγράφων,
που το μέλος καταθέτει τόσο κατά την εγγραφή του όσο
και μετέπειτα, καθώς και αντιγράφων των εγγράφων, που
εκδίδονται από το Ταμείο για λογαριασμό του μέλους.
Άρθρο 6
Απώλεια της ιδιότητας του ασφαλισμένου
1. Η ιδιότητα του ασφαλισμένου χάνεται σε περίπτωση
που:
1.1. Ο ασφαλισμένος ζητάει τη διαγραφή του από το
TEA, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
1.2. Ο ασφαλισμένος απολέσει την ασφαλιστέα ιδιότητά του κατά το άρθρο 4 παρ.1, και ειδικότερα:
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α. λόγω παραίτησης ή απόλυσης ή συνταξιοδότησης ή
λήξης σύμβασης με κάποια από τις εταιρείες του άρθρου
4 παράγραφος 1 ή
β. λόγω λήξης της σύμβασης διαμεσολάβησης με την
εταιρεία Interlife ΑΑΕΓΑ ως φυσικό πρόσωπο ή
γ. λόγω λήξης της σύμβασης διαμεσολάβησης με την
εταιρεία Interlife ΑΑΕΓΑ του νομικού προσώπου με το
οποίο συνδέεται.
Στις ως άνω περιπτώσεις α, β και γ, εφόσον ο ασφαλισμένος δεν έλαβε την εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή
του ή δεν μετέφερε τα δικαιώματά του σε άλλο ΤΕΑ, δύναται να παραμείνει ασφαλισμένος με υποβολή αίτησης
για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης του και έγκριση
αυτής από το Δ.Σ. του Ταμείου. Εφόσον η αίτησή του
εγκριθεί, παύει κάθε μορφή εργοδοτικής εισφοράς και
ο ασφαλισμένος αναλαμβάνει ο ίδιος την αποπληρωμή
των τακτικών εισφορών ασφαλισμένου που ορίζονται
στη συνέχεια. Στην περίπτωση αυτή δεν επέρχεται απώλεια της ιδιότητας του ασφαλισμένου.
1.3. Ο ασφαλισμένος μεταφέρει τα δικαιώματά του σε
άλλο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης σύμφωνα με
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
1.4. Ο ασφαλισμένος λάβει την εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή του. Στην περίπτωση αυτή απόλλυται και
η ιδιότητα μέλους.
1.5. Ο ασφαλισμένος αποβιώσει.
1.6. Συντρέχει σπουδαίος λόγος, με απόφαση του Δ.Σ.
κατόπιν σχετικής ακροάσεως, ιδίως στις περιπτώσεις
που το μέλος:
i. Προκαλεί με δόλο τον ασφαλιστικό κίνδυνο,
ii. Προβαίνει σε κλοπή, υπεξαίρεση ή δωροδοκία σε
βάρος του Ταμείου,
iii. Παραπλανά το Ταμείο ως προς τη συνδρομή των
προϋποθέσεων θεμελίωσης δικαιώματος σε παροχές,
iv. Οφείλει ασφαλιστικές εισφορές μεγαλύτερες του
ενός έτους, και δεν ανταποκρίνεται σε έγγραφες οχλήσεις από το Ταμείο, ώστε να προβεί σε ολοσχερή ή σταδιακή αποπληρωμή των οφειλών αυτών.
2. Για την απώλεια της ιδιότητας του ασφαλισμένου
εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, η οποία διαπιστώνει την απώλεια της ιδιότητας και ορίζει την ημερομηνία κατά την οποία έχει επέλθει η απώλεια αυτή.
Άρθρο 7
Δικαιώματα των ασφαλισμένων
1. Όλοι οι ασφαλισμένοι στο Ταμείο έχουν τα εξής δικαιώματα:
1.1. Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης και ενημέρωσης.
1.2. Τα αναφερόμενα δικαιώματα σύμφωνα με την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
1.3. Τα δικαιώματα στην πρόσβαση σε έγγραφα του
Ταμείου. Κάθε ασφαλισμένος, δικαιούται να λαμβάνει
με δαπάνες του αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων:
α) Του Ισολογισμού
β) Λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως
γ) της Ετήσιας Έκθεσης Διοικήσεως
δ) της Αναλογιστικής Μελέτης και
ε) της Έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
1.4. Το δικαίωμα διαγραφής, σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε ασφαλισμένος δικαιούται να
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ζητήσει τη διαγραφή του από το Ταμείο με αίτησή του
και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου
οποτεδήποτε, εφόσον έχει ελάχιστο χρόνο ασφάλισης
σε αυτό τουλάχιστον ένα έτος και έχει προειδοποιήσει εγγράφως ένα μήνα πριν το Δ.Σ. για την άσκηση
του δικαιώματός του. Επί αλλαγής της επαγγελματικής
του δραστηριότητας, ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα
διαγραφής χωρίς τον χρονικό περιορισμό παραμονής
στην ασφάλιση του Ταμείου επί ένα έτος και χωρίς την
προϋπόθεση της προειδοποίησης του Δ.Σ. του Ταμείου
προ ενός μηνός.
1.5. Το δικαίωμα στη μη απώλεια των ασφαλιστικών
δικαιωμάτων.
Ο ασφαλισμένος που διαγράφεται δικαιούται είτε να
μεταφέρει τα δικαιώματά του σε άλλο Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης της ημεδαπής ή κράτους - μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λειτουργεί στον χώρο απασχόλησής του, είτε να λάβει το ποσό που περιέχεται στον
ατομικό λογαριασμό του, εφόσον βέβαια πληρούνται
στο πρόσωπό του οι αναφερόμενες στο αντίστοιχο άρθρο του παρόντος προϋποθέσεις για τη χορήγηση της
παροχής αυτής και επιπρόσθετα οι σχετικές νομοθετικές
διατάξεις. Στην περίπτωση μεταφοράς των δικαιωμάτων
σε άλλο Επαγγελματικό Ταμείο, τότε θα εφαρμοσθεί η
αναφερόμενη μεθοδολογία στην υπ’ αριθμ. Φ. Επαγγ.
Ασφ./43/13.11.2003 «Διαδοχική Ασφάλιση σε Ταμεία
Επαγγελματικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Β’ 1703/19.11.2003),
όπως εκάστοτε ισχύει.
1.6. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για όλους
τους ενεργούς ασφαλισμένους.
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις των ασφαλισμένων
1. Οι ασφαλισμένοι οφείλουν:
1.1. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της σχετικής
Νομοθεσίας, του Καταστατικού και των Κανονισμών του
Ταμείου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
1.2. Να φροντίζουν για την έγκαιρη τακτοποίηση των
οικονομικών τους υποχρεώσεων προς το Ταμείο.
1.3. Να σέβονται και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις
της Διοίκησης του Ταμείου, εφόσον αυτές λαμβάνονται
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, το καταστατικό και
τους Κανονισμούς του Ταμείου.
Άρθρο 9
Υποχρεώσεις του Ταμείου
1. Το Ταμείο υποχρεούται να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις της σχετικής νομοθεσίας καθώς και τις αναγραφόμενες στο καταστατικό του Ταμείου, τόσο για την ενημέρωση των ασφαλισμένων του όσο και των εποπτικών
αρχών.
1.1. Υποχρέωση Ενημέρωσης: Το Ταμείο έχει υποχρέωση να ενημερώνει τους ασφαλισμένους για τις οικονομικές, τεχνικές και άλλες παραμέτρους της ασφαλιστικής
σχέσης, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους έναντι του Ταμείου και ενδεικτικά για τις αλλαγές των κανόνων του ασφαλιστικού καθεστώτος, για το επιδιωκόμενο
επίπεδο παροχών, την πραγματική χρηματοδότηση των
παροχών, το επίπεδο των παροχών σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης και τις οφειλόμενες παροχές.
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1.2. Υποχρέωση χορήγησης βεβαίωσης: Το Ταμείο έχει
υποχρέωση ετησίως τουλάχιστον, με δαπάνη του, να χορηγεί ενημερωτικό σημείωμα στους ασφαλισμένους για
τις καταβληθείσες εισφορές και τα δικαιώματά τους για
παροχές. Επιπρόσθετα εκδίδεται βεβαίωση για φορολογική χρήση για ληφθείσες παροχές ή καταβληθείσες εισφορές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν έχουν βεβαιωθεί
από τον εργοδότη που διενέργησε την παρακράτηση.
1.3. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ταμείου: στην ιστοσελίδα του Ταμείου στα πλαίσια της τήρησης της αρχής
της διαφάνειας και της διαφύλαξης των δικαιωμάτων
των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, αναρτώνται
υποχρεωτικώς ή όπου κρίνεται σκόπιμο:
α. Το Καταστατικό του Ταμείου,
β. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με τα παραρτήματά του,
γ. Ο Κανονισμός Επενδύσεων,
δ. Ο Κανονισμός Λειτουργίας Επενδυτικής Επιτροπής,
ε. Ο Κανονισμός Παροχών,
στ. Ο Κανονισμός Οικονομικής και Λογιστικής Λειτουργίας,
ζ. Το Οργανόγραμμα και τη σύνθεση των ατομικών και
συλλογικών Οργάνων του Ταμείου,
η. Η Αναλογιστική Έκθεση,
θ. Αναλυτική Εικόνα του Χαρτοφυλακίου,
ι. Συνοπτικός Προϋπολογισμός και Δαπάνες,
ια. Όλες οι αποφάσεις για προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών, σε ειδική διαμορφωμένη στήλη με χρονολογική
σειρά και περιληπτική αναφορά,
ιβ. Κάθε άλλη πράξη του Δ.Σ. ή άλλου οργάνου που
κρίνεται χρήσιμη η γνωστοποίησή της ή που προβλέπεται από το νόμο.
ιγ. Η Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής.
ιδ. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.
Κεφάλαιο Γ: Διοίκηση του Ταμείου
Άρθρο 10
Όργανα διοίκησης του Ταμείου
Όργανο διοίκησης του Ταμείου είναι το Διοικητικό
Συμβούλιο (Δ.Σ.)
Εκτελεστικό όργανο του Ταμείου είναι ο Διευθυντής
εφόσον οριστεί.
Άρθρο 11
Διοικητικό Συμβούλιο - Σύνθεση - Θητεία Αρχαιρεσίες
1. Το Ταμείο διοικείται από 5μελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από:
1.1. Τρία (3) τακτικά μέλη με τα αντίστοιχα τρία (3) αναπληρωματικά τους, τα οποία επιλέγονται και ορίζονται
από το ΔΣ της εταιρείας INTERLIFE ΑΑΕΓΑ.
1.2. Δύο (2) τακτικά μέλη με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά τους τα οποία εκλέγονται μέσω αρχαιρεσιών από
τους ασφαλισμένους του Ταμείου.
Τα ως άνω μέλη φέρουν τις ακόλουθες ιδιότητες:
α) Πρόεδρος,
β) Αντιπρόεδρος
γ) Γραμματέας
δ) Ταμίας
ε) 1 μέλος
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2. Οι αρχαιρεσίες προκηρύσσονται 3 μήνες πριν τη
λήξη της θητείας της απερχόμενης κάθε φορά διοίκησης
του Ταμείου και διενεργούνται σε τόπο που ορίζεται από
το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου
δύναται να προβλεφθεί η δυνατότητα ψηφοφορίας για
την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
με εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
ή/και ηλεκτρονικής και εξ αποστάσεως ψηφοφορίας η
οποία θα παρέχει εχέγγυα περί της μυστικότητας, αμεσότητας και προσωπικότητας της ψήφου, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια των
αρχαιρεσιών.
4. Πρόσκληση για την διενέργεια των αρχαιρεσιών
αναρτάται σε εμφανές σημείο στην έδρα του Ταμείου,
καθώς και στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο τουλάχιστον 10 ημερολογιακές ημέρες πριν τη διεξαγωγή τους.
Η πρόσκληση δύναται να αποστέλλεται στα μέλη του
Ταμείου και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και ταχυδρομικά.
5. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για την
ανάδειξη των εκπροσώπων της παραγράφου 1.2 του
παρόντος έχουν άπαντες οι ενεργοί ασφαλισμένοι.
6. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του ΔΣ
της παραγράφου 1.2. είναι μυστική και γίνεται με ψηφοδέλτια και φακέλους που παραχωρεί υποχρεωτικά
στους εκλογείς η Εφορευτική Επιτροπή. Στα ψηφοδέλτια
αναγράφονται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι. Ο
εκλογέας δύναται να σημειώσει μέχρι δύο (2) σταυρούς
προτίμησης. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους των
ψηφισάντων μελών και αναπληρωτές τους οι αμέσως
επόμενοι σε αριθμό ψήφων υποψήφιοι. Σε περίπτωση
ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται
από τριμελή εφορευτική επιτροπή, τα μέλη της οποίας
επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ των μελών του ταμείου που έχουν καταθέσει προς τούτο σχετική αίτηση.
Την ευθύνη για τη διενέργεια της κλήρωσης φέρει το
ΔΣ. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής εκλέγεται
από τα μέλη της. Η εφορευτική επιτροπή μεριμνά για
την διεξαγωγή των εκλογών, καταμετρά τις ψήφους και
ανακηρύσσει τους επιτυχόντες. Η εφορευτική επιτροπή
τηρεί πρακτικά για τις εκλογές, που καταγράφονται σε
ειδικό βιβλίο του Ταμείου.
7. Αν για οποιοδήποτε λόγο από τις αρχαιρεσίες δεν
προκύψουν οι αντιπρόσωποι της παρ. 1.2. του παρόντος,
θα επαναλαμβάνονται οι αρχαιρεσίες.
8. Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου θα προβλέπεται κάθε αναγκαία διαδικασία για την
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
9. Σε περίπτωση μόνιμου κωλύματος ή παραίτησης τακτικού υποδεικνυόμενου από τις εργοδότριες εταιρείες
μέλους, υποδεικνύεται από την ίδια εταιρεία νέο τακτικό
μέλος για το υπόλοιπο της θητείας.
10. Σε περίπτωση μόνιμου κωλύματος ή παραίτησης
τακτικού εκλεγμένου με τη διαδικασία του παρόντος
άρθρου μέλους η θέση του καταλαμβάνεται από τον
επόμενο κατά σειρά αναδειχθέντα από τις αρχαιρεσίες.
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11. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Σε περίπτωση λήξης της τετραετίας, η θητεία του
Δ.Σ. παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ.
και πάντως όχι πέραν του εξαμήνου.
Άρθρο 12
Διοικητικό Συμβούλιο - Συγκρότηση σε Σώμα
Παράδοση Παραλαβή
1. Τα μέλη του Δ.Σ. Ταμείου συνέρχονται σε πρώτη συνεδρίαση για τη συγκρότησή τους σε σώμα εντός δέκα
(10) ημερών από την εκλογή τους. Η πρώτη συνεδρίαση
πραγματοποιείται ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του
αρχαιότερου συμβούλου μεταξύ των υποδειχθέντων με
τη διαδικασία της παρ. 1.1. του άρθρου 11, στην οποία
αναγράφεται η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος και το θέμα
της συνεδρίασης και εκλέγονται από τα μέλη του Δ.Σ. ο
Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του.
2. Δεν επιτρέπεται να εμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο
περισσότερα του ενός από τα παραπάνω αξιώματα των
μελών του Δ.Σ. του Ταμείου.
3. Το νέο Δ.Σ. παραλαμβάνει από το προηγούμενο Δ.Σ.,
μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συγκρότησή του σε σώμα, τα βιβλία, τη διοίκηση και τη διαχείριση του Ταμείου και υπογράφονται σχετικά πρωτόκολλα,
που φυλάσσονται στο αρχείο του Ταμείου. Σε περίπτωση
οποιουδήποτε κωλύματος ή καθυστέρησης, η παραλαβή
γίνεται με απογραφικό πρωτόκολλο παραλαβής.
4. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, μέχρι τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. του Ταμείου σε σώμα και την
παράδοση σε αυτό της διοίκησης και της διαχείρισης,
παρατείνεται αυτοδίκαια η θητεία του απερχόμενου Δ.Σ..
Άρθρο 13
Προσόντα και κωλύματα για την ιδιότητα
του μέλους του Δ.Σ. - Ευθύνη μελών του Δ.Σ.
1. Τα μέλη του Δ.Σ. και όσοι ασκούν διαχειριστικά καθήκοντα ή έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες πρέπει να
έχουν τα απαιτούμενα για τη θέση τους και τα καθήκοντά
τους προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στο νόμο και
στην υπ΄αριθμ. Φ.51010/οικ.1893/15/16.01.2015 (ΦΕΚ
Β/178/23.01.2015) Υπουργική Απόφαση «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας
των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης», όπως εκάστοτε ισχύει και περαιτέρω να μην έχουν τα κωλύματα που
ρητώς προκύπτουν εξ αυτών. Ειδικότερα, οφείλουν να
υπόκεινται σε πρότυπα καταλληλότητας, να διαθέτουν
τα προσόντα και τις απαιτήσεις ως προς το ήθος, καθώς
και να ενεργούν βάσει των υποχρεώσεων που ορίζουν
οι διατάξεις των παραγράφων 1.1.γ.α. έως 1.1.γ.δ. του
άρθρου 1 του κεφαλαίου Δ, της προαναφερόμενης Υ.Α.
2. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου όσοι:
2.1. Έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους
με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
2.2. Έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
2.3. Έχουν καταδικαστεί ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε
κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη,
κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία,
εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, παράβαση
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καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση
παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των
ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία και για οποιοδήποτε συναφές με τα προηγούμενα αδίκημα.
2.4. Έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση.
2.5. Όσοι τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
2.6. Όσοι δεν τηρούν τις προϋποθέσεις της προαναφερόμενης στην παρ. 1 Υπουργικής Απόφασης, όπως
εκάστοτε ισχύει.
3. Τα μέλη του ΔΣ υποχρεούνται να επιδεικνύουν κάθε
επιμέλεια και εντιμότητα. Ευθύνονται έναντι του Ταμείου
για κάθε πταίσμα τους κατά τη διοίκηση των υποθέσεων
του Ταμείου.
4. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για
αποφάσεις που λήφθηκαν σε συνεδρίαση που δεν παραστάθηκαν ή παραστάθηκαν και διαφώνησαν, εφόσον
η διαφωνία τους καταγράφηκε στα σχετικά πρακτικά
συνεδρίασης του Δ.Σ
Άρθρο 14
Συνεδριάσεις ΔΣ - Απαρτία
1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα.
Έκτακτα συνεδριάζει όταν υπάρχει ανάγκη, κατά την
κρίση του Προέδρου, ή όταν το ζητήσουν εγγράφως, με
αίτηση τους προς τον Πρόεδρο, τρία (3) τουλάχιστον
μέλη του Δ.Σ. για συγκεκριμένα θέματα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται επί ποινή απαραδέκτου στην αίτηση. Ο Πρόεδρος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται
μέσα σε προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών από
την υποβολή της αίτησης να ορίσει συνεδρίαση Δ.Σ. με
τα θέματα που αναγράφονται σε αυτή. Σε περίπτωση
έλλειψης απαρτίας κατά την έκτακτη συνεδρίαση, τα υπό
συζήτηση θέματα αναγράφονται πρώτα στην ημερήσια
διάταξη της επόμενης τακτικής συνεδρίασης.
2. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του να ορίζει συγκεκριμένες ημέρες για τις τακτικές συνεδριάσεις του.
3. Κάθε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. προϋποθέτει έγγραφη και ενυπόγραφη πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναγράφονται η ημερομηνία, η ώρα,
ο τόπος της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης και η οποία κοινοποιείται απαραιτήτως στα
μέλη. Η κοινοποίηση της πρόσκλησης στα μέλη λαμβάνει
χώρα δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση.
Σύντμηση της προθεσμίας αυτής επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, η οποία αιτιολογείται από
τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει.
Λήψη αποφάσεων για θέματα που δεν περιλαμβάνονται
στην ημερήσια διάταξη επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κανένα δεν αντιλέγει.
4. Αν μέλος του Δ.Σ. κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση, οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως τον Πρόεδρο.
Αδικαιολόγητη απουσία μέλους Δ.Σ. από τρεις (3) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις ή δικαιολογημένη απουσία
από δέκα (10) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ.,
συνεπάγεται αυτοδικαίως την έκπτωση του από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ.
5. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται
σε αυτό τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του. Εάν κατά τη
διάρκεια της συνεδρίασης διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, τότε λύεται η συνεδρίαση και παραμένουν ισχυρές
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μόνο οι μέχρι εκείνη τη στιγμή, εν απαρτία ληφθείσες
αποφάσεις του Δ.Σ.
6. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με σχετική
πλειοψηφία των παρισταμένων μελών, εκτός αν στις
επιμέρους διατάξεις του παρόντος καταστατικού ορίζεται άλλως.
7. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με 4 τουλάχιστον ψήφους στις εξής περιπτώσεις:
(α) που ιδρύσει και άλλους κλάδους ασφαλιστικής
προστασίας.
(β) που αποφασίζει για τη μεταβολή των εισφορών ή/
και την μεταβολή του τρόπου υπολογισμού των παροχών, κατόπιν σύνταξης σχετικής αναλογιστικής μελέτης
και έγκρισης από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
(γ) που αποφασίζει για την τροποποίηση ή συμπλήρωση του καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού
Λειτουργίας.
(δ) που αποφασίζει την αγορά και εκποίηση καθώς και
την υποθήκευση σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη η
λήψη δανείου για λόγους ρευστότητας και σε προσωρινή
βάση, των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου.
(ε) που αποφασίζει για την ενοποίηση του Ταμείου με
άλλα ομοειδή Ταμεία.
(στ) διάσπαση
(ζ) διάλυση
(η) συνεργασία του Ταμείου με άλλα ομοειδή Ταμεία
ή και ομοσπονδίες ομοειδών Ταμείων.
8. Η λήψη των αποφάσεων του Δ.Σ. γίνεται με φανερή
ψηφοφορία, εκτός αν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα ή αν εκ των προτέρων αποφασίσει το Δ.Σ. ότι η
ψηφοφορία θα είναι μυστική.
9. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δύναται να παρίσταται
χωρίς ψήφο ο Διευθυντής του Ταμείου, ο νομικός σύμβουλος του Ταμείου, τα αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ
εφόσον κρίνεται χρήσιμη η παρουσία τους, καθώς και
άλλοι σύμβουλοι, εξωτερικοί συνεργάτες και οποιοσδήποτε τρίτος εφόσον η παρουσία του κρίνεται σκόπιμη
και χρήσιμη από το ΔΣ.
Άρθρο 15
Αρμοδιότητες ΔΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Ταμείο και είναι
αρμόδιο να λαμβάνει κάθε απόφαση για την διοίκηση, τη
διαχείριση, την εποπτεία και τον έλεγχο του Ταμείου και
γενικά για κάθε θέμα σχετικό με την λειτουργία και την
επιδίωξη του σκοπού του. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά:
• Μεριμνά για το σχηματισμό του αναγκαίου μαθηματικού αποθέματος του Ταμείου και την κάλυψη του με
ασφαλιστική τοποθέτηση,
• αποφασίζει για την εγγραφή και διαγραφή των μελών
του Ταμείου,
• επιμελείται της κανονικής είσπραξης των πόρων του
Ταμείου,
• κρίνει για την τυχόν αδυναμία είσπραξης εισφορών,
• αποφασίζει για την αποδοχή των έκτακτων εισφορών,
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• φροντίζει για την εφαρμογή συστήματος Διακυβέρνησης (διαχείριση κινδύνων, αναλογιστική λειτουργία
και εσωτερικό έλεγχο),
• αποφασίζει για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν
και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,
• αποφασίζει επί της απονομής των παροχών και μεριμνά για την ταχεία και ορθή χορήγηση αυτών,
• εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό
του Ταμείου.
• εγκρίνει κάθε δαπάνη αφορώσα την εν γένει λειτουργία του Ταμείου,
• δημοσιεύει όπως ο νόμος ορίζει τις οικονομικές
καταστάσεις, τα πιστοποιητικά ελέγχου των ορκωτών
ελεγκτών και τα πορίσματα ελέγχου της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής,
• υποβάλλει στις αρμόδιες Εποπτεύουσες Αρχές τους
Κανονισμούς, τα έγγραφα και τα στοιχεία που προβλέπονται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
• διορίζει ορκωτούς ελεγκτές στους οποίους αναθέτει
τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του
Ταμείου,
• προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του Ταμείου, οικονομικούς, συμβούλους, αναλογιστές, λογιστές
φοροτεχνικούς κ.λπ. και διορίζει το νομικό σύμβουλο
του Ταμείου και πληρεξούσιους δικηγόρους εφόσον
τούτο απαιτείται κατά περίπτωση,
• αναθέτει την εκτέλεση έργων, εκπόνηση μελετών και
παροχή υπηρεσιών,
• αποφασίζει επί ενστάσεων που υποβάλλονται κατά
αποφάσεων του Ταμείου,
• επιβάλλει πειθαρχικές κυρώσεις κατά μελών του Ταμείου,
• αποφασίζει ως προς τα ειδικότερα θέματα που αφορούν τη μεταφορά των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων
του Ταμείου και παρέχει στους ασφαλισμένους του κάθε
αναγκαία πληροφορία,
• συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη του Ταμείου
ή και τρίτους για τη μελέτη θεμάτων που αφορούν τη
λειτουργία του,
• καθορίζει με απόφαση του τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των μελών στο Ταμείο και για
την απονομή των παροχών,
• λαμβάνει κάθε μέτρο για την καλύτερη εκπλήρωση
των σκοπών του Ταμείου,
• αναθέτει, αρμοδιότητές του ή/και την εκπροσώπηση
του Ταμείου στον Διευθυντή του Ταμείου ή σε μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο κριθεί
σκόπιμο και αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του
• ορίζει και παύει το διαχειριστή επενδύσεων και το
θεματοφύλακα καθώς και φορείς που παρέχουν εξωτερικές υπηρεσίες (outsourcing) στο Ταμείο, σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του Ταμείου,
• ορίζει τα μέλη της επενδυτικής επιτροπής,
• αποφασίζει για τη στέγαση των υπηρεσιών του Ταμείου,
• αποφασίζει επί παντός θέματος σχετικά με τη δικαστική επιδίωξη οιασδήποτε αξίωσης υπέρ ή κατά του
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Ταμείου σε κάθε δικαστήριο ανεξαρτήτως βαθμού και
δικαιοδοσίας,
• αποφασίζει για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής για
μικροδαπάνες, το ύψος αυτής, τις πιστώσεις εις βάρος
των οποίων επιτρέπεται η πληρωμή των δαπανών από
αυτήν και τον ορισμό του υπόλογου διαχειριστή αυτής,
Άρθρο 16
Αρμοδιότητες Προέδρου
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τις
συνεδριάσεις του,
β) συντάσσει την ημερήσια διάταξη σε συνεργασία με
τον Αντιπρόεδρο ή/και το Διευθυντή του Ταμείου,
γ) παρακολουθεί την εκτέλεση των ληφθεισών από το
Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσεων,
δ) εκπροσωπεί το Ταμείο ενώπιον κάθε διοικητικής
και δικαστικής αρχής ή δικαστηρίου κάθε βαθμού και
δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου
και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και σε όλες τις
σχέσεις και συναλλαγές του Ταμείου με οποιονδήποτε
τρίτο φυσικό και νομικό πρόσωπο και υπογράφει παντός
είδους έγγραφα για λογαριασμό του,
ε) δύναται να αναθέτει με απόφασή του την εκπροσώπηση του Ταμείου επί συγκεκριμένων υποθέσεων, ή
και για ορισμένη χρονική περίοδο, σε άλλο μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθυντή του Ταμείου,
στ) υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών/εισπράξεων
και τις συμβάσεις.
Άρθρο 17
Διευθυντής του Ταμείου
1. Για την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου, το ΔΣ δύναται εφόσον και όποτε κριθεί απαραίτητο να ορίσει Διευθυντή του Ταμείου ο οποίος θα προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού του Ταμείου, θα εισηγείται τα
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης κατά τις συνεδριάσεις
του Δ.Σ., θα εκδίδει εγκυκλίους, οδηγίες προς τις εργοδοτικές επιχειρήσεις και τους ασφαλισμένους, όταν απαιτείται και θα είναι επιφορτισμένος με την εποπτεία και τον
έλεγχο της λειτουργίας του Ταμείου, τη φροντίδα εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και
γενικά με την ευθύνη ομαλής λειτουργίας του Ταμείου.
2. Η αμοιβή του Διευθυντή του Ταμείου θα καθορίζεται
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 18
Επενδυτική Επιτροπή
1. Για την χάραξη της επενδυτικής πολιτικής λειτουργεί
στο Ταμείο Επενδυτική Επιτροπή (εφεξής Ε.Ε.), βάσει της
εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Το Δ.Σ. του Ταμείου
διορίζει Επενδυτική Επιτροπή της οποίας τα μέλη πρέπει
να έχουν τα απαιτούμενα για τη θέση προσόντα, πιστοποιήσεις και επιπλέον ικανότητα, εμπειρία και ήθος.
2. Το Ταμείο κάθε φορά που διορίζει Ε.Ε. υποβάλλει
άμεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία των
μελών της Ε.Ε. (βιογραφικό σημείωμα, σχετική εμπειρία
κ.λπ.) για έγκριση.
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Τα μέλη της επενδυτικής επιτροπής πρέπει να έχουν
λευκό ποινικό μητρώο και να μην έχουν καταδικασθεί
για πειθαρχικά παραπτώματα.
3. Η Επενδυτική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Χαράσσει την επενδυτική πολιτική του Ταμείου.
β) Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατευθύνσεις για
τη διαμόρφωση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου.
γ) Παρακολουθεί τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.
δ) Προβαίνει αυτεπάγγελτα ή κατόπιν εντολής του Διοικητικού Συμβουλίου σε μελέτες και έρευνες για κάθε
θέμα σχετικό με τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου.
ε) Προτείνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση της περιουσίας του
Ταμείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Κεφάλαιο Δ: Πόροι του Ταμείου
Άρθρο 19
Πόροι του Ταμείου
1. Πόροι του Ταμείου είναι:
α) Τακτικές εισφορές των ασφαλισμένων
β) Έκτακτες εισφορές των ασφαλισμένων
γ) Τακτικές εισφορές εργοδότη
δ) Έκτακτες εισφορές εργοδότη
ε) Αποδόσεις επενδύσεων των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου
στ) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.
Άρθρο 20
Τακτικές Εισφορές Ασφαλισμένου
1. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφαλισμένου - εργαζόμενου του ομίλου που υπάγεται στην παράγραφο
1α του άρθρου 4 του παρόντος, υπολογίζεται 12 φορές
ετησίως και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από πενήντα
(50) ευρώ και ανώτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
Το κατώτατο και ανώτατο αυτό ποσό μηνιαίας εισφοράς
αναπροσαρμόζεται με αναλογιστικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, κατόπιν
έγκρισης από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από σύμφωνη
γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Σε περίπτωση που ο μικτός μηνιαίος μισθός του ασφαλισμένου είναι μικρότερος των 750 €, τότε η εισφορά
της παραγράφου αυτής καθίσταται προαιρετική για τον
ασφαλισμένο.
Οι τακτικές εισφορές ασφαλισμένου παρακρατούνται
από τη μισθοδοσία κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης
από το μέλος κατά την υπαγωγή του στο Ταμείο. Αποδίδονται μαζί με τις τακτικές εισφορές εργοδότη στο
Ταμείο το αργότερο μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από
το μήνα αναφοράς.
Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να μεταβάλλει το ύψος της
μηνιαίας εισφοράς που καταβάλει στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ταμείου, υπό τον περιορισμό
του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου και ανώτατου ποσού
εισφορών, υποβάλλοντας σχετικό έγγραφο αίτημα στο
Ταμείο. Η μεταβολή θα έχει ισχύ από τον επόμενο μήνα
της παραλαβής της αίτησης μεταβολής. Σχετικό αίτημα
μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε από το μέλος.
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2. Δεν προβλέπεται τακτική εισφορά ασφαλισμένου
για τους ασφαλισμένους της παραγράφου 1β του άρθρου 4 του παρόντος.
3. Για τους ασφαλισμένους που συνεχίζουν προαιρετικά την ασφάλισή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 6, παράγραφος 1.2 του παρόντος, προβλέπεται υποχρεωτικά η καταβολή της μηνιαίας εισφοράς της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Για τους ασφαλισμένους αυτούς δεν προβλέπεται κανενός άλλου είδους εισφορά, τακτική ή έκτακτη. Οι ασφαλισμένοι της
παραγράφου αυτής καταθέτουν με δική τους ευθύνη το
ποσό της εισφοράς τους σε τραπεζικό λογαριασμό που
τους υποδεικνύεται από το Ταμείο.
Άρθρο 21
Τακτικές Εισφορές Εργοδότη
1. Οι εργοδότριες εταιρείες της παραγράφου 1α του
άρθρου 4 του παρόντος καταβάλλουν υποχρεωτικά για
κάθε ασφαλισμένο της ίδιας παραγράφου, ανεξαρτήτως
των αποδοχών του, το ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά
μήνα, το οποίο υπολογίζεται 12 φορές ετησίως. Οι εισφορές αυτές αποδίδονται στο Ταμείο μαζί με τις αντίστοιχες
τακτικές εισφορές ασφαλισμένου που έχουν παρακρατηθεί από τη μισθοδοσία τους το αργότερο μέχρι τις 20
του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς.
2. Για τους ασφαλισμένους της παραγράφου 1β του
άρθρου 4 του παρόντος, η εταιρεία Interlife ΑΑΕΓΑ αναλαμβάνει την καταβολή εισφορών που υπολογίζονται ως
ποσοστό επί του ετήσιου τζίρου παραγωγής, που θα έχουν
πραγματοποιήσει σε συνεργασία με την εταιρία Interlife
ΑΑΕΓΑ. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται βάσει κλίμακας από
το Δ.Σ της εταιρίας Interlife ΑΑΕΓΑ και θα υπολογίζεται από
την Interlife ΑΑΕΓΑ με βάση τα μητρώα παραγωγής της.
Η εισφορά που καταβάλει για το εκάστοτε έτος η
Interlife ΑΑΕΓΑ στους συνεργάτες της, βάσει της προβλεπόμενης κλίμακας, υπολογίζεται στο σύνολο της παραγωγής του συνεργάτη της προηγούμενης χρήσης και
καταβάλλεται σε μία (1) έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις
ανά έτος κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους και σε
κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι τις 31/12 αυτού. Ειδικά σε περίπτωση συνεργατών της παραγράφου 1β του
άρθρου 4 οι οποίοι ξεκινούν τη συνεργασία διαμεσολάβησης με την Interlife ΑΑΕΓΑ το ίδιο έτος με το έτος έναρξης της ασφάλισής τους στο Ταμείο, η τακτική εισφορά
εργοδότη ειδικά για το πρώτο έτος θα υπολογίζεται επί
της παραγωγής της ίδιας χρονιάς μετά το κλείσιμο του
έτους και θα καταβάλλεται την αμέσως επόμενη χρονιά.
Σε περίπτωση που ο συνεργάτης είναι νομικό πρόσωπο, τότε πέρα από τα φυσικά πρόσωπα που θα ασφαλίσει, θα γνωστοποιεί στην Interlife ΑΑΕΓΑ το ποσοστό
συμμετοχής του κάθε φυσικού προσώπου στο ως άνω
ποσό, ώστε στη συνέχεια η Interlife να υπολογίσει και
να αποδώσει τις προβλεπόμενες εισφορές στο Ταμείο.
Ο υπολογισμός της εισφοράς σε κάθε περίπτωση γίνεται
από την Interlife ΑΑΕΓΑ.
Άρθρο 22
Έκτακτες Εισφορές Ασφαλισμένου και Εργοδότη
1. Κάθε ασφαλισμένος των παραγράφων 1α και 1β
του άρθρου 4 του παρόντος δικαιούται να καταβάλλει
έκτακτες εισφορές, δηλώνοντας προς το Ταμείο το ποσό
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που επιθυμεί να καταβάλλει, υποχρεωτικά με μεταφορά
από τηρούμενο σε πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε
χώρα της Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο
είναι δικαιούχος, και αποστέλλοντας σχετικό αποδεικτικό
καταβολής. Σε περίπτωση που η καταβολή έγινε με άλλο
τρόπο, π.χ. απευθείας κατάθεση, το Ταμείο διατηρεί το
δικαίωμα να διερευνά την προέλευση των κατατεθειμένων ποσών, καθώς και να μην αποδέχεται τις εισφορές
αυτές. Το ελάχιστο ποσό κάθε καταβολής ανέρχεται στα
50 €. Εναλλακτικά, οι ασφαλισμένοι εξουσιοδοτούν την
εργοδότρια εταιρεία να παρακρατήσει από τις αποδοχές
τους και να αποδώσει την έκτακτη εισφορά στο Ταμείο,
εφόσον έχουν ενημερώσει σχετικά προς τούτο το Ταμείο
με έγγραφη δήλωσή τους, και εφόσον επαρκεί το πληρωτέο ποσό της μισθοδοσίας τους.
2. Οι εργοδότριες εταιρείες δικαιούνται να καταβάλουν
έκτακτες εισφορές για τους ως άνω ασφαλισμένους (ανά
ασφαλισμένο) των παραγράφων 1α και 1β του άρθρου 4
του παρόντος, οι οποίες πιστώνονται στον Ατομικό Λογαριασμό του Ασφαλισμένου μετά από σχετική έγγραφη
ενημέρωση του ΔΣ του Ταμείου.
3. Δεν προβλέπεται καταβολή έκτακτης εισφοράς
(ασφαλισμένου ή εργοδότη) για όσους συνεχίζουν
προαιρετικά την ασφάλισή τους στο Ταμείο με βάση τις
διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 1.2 του παρόντος.
Άρθρο 23
Συνέπειες μη καταβολής εισφοράς ή
καταβολής υπερβάλλουσας εισφοράς
1. Μη καταβολή της προβλεπόμενης τακτικής εισφοράς ή καταβολή εισφοράς μικρότερης από την οφειλόμενη, συνεπάγεται μη προσμέτρηση της περιόδου που
αυτή αφορά ως χρόνο ασφάλισης, καθώς και μη πίστωση
του ατομικού λογαριασμού μέχρι την ολική εξόφληση
της εισφοράς.
2. Επί καταβολής εισφοράς μεγαλύτερης από την οφειλόμενη, το υπερβάλλον ποσό δεν επιφέρει καμία συνέπεια και παραμένει σε λογαριασμό του Ταμείου προς
συμψηφισμό μελλοντικών εισφορών του ασφαλισμένου
ή επιστρέφεται στο μέλος άτοκα κατόπιν αιτήματός του.
Άρθρο 24
Ατομικός Συνταξιοδοτικός Λογαριασμός
1. Για καθέναν από τους ασφαλισμένους στο Ταμείο
δημιουργείται Ατομικός Λογαριασμός, ο οποίος σχηματίζεται από:
• το σύνολο των εισφορών του κλάδου συνταξιοδοτικών παροχών, που έχει καταβάλει ο ασφαλισμένος και
ο εργοδότης για λογαριασμό του ασφαλισμένου, με διάκριση των καταβληθεισών εισφορών σε τακτικές και
έκτακτες, ασφαλισμένου και εργοδότη
• αφαιρούμενων των σχετικών κρατήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 25 για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Ταμείου και
• πλέον των αναλογουσών αποδόσεων των επενδύσεων (θετικές ή αρνητικές).
Άρθρο 25
Κάλυψη Εξόδων Λειτουργίας
1. Η εταιρία Interlife ΑΕΓΑΑ αναλαμβάνει την κάλυψη
των πάσης φύσεως λειτουργικών (ενδεικτικά και όχι περι-
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οριστικά αμοιβές νομικού, αναλογιστή, μηχανογράφησης,
λογιστή κ.α.) για τα πρώτα πέντε (5) έτη λειτουργίας του
Ταμείου. Τα έξοδα θα καλύπτονται με καταβολές από την
Εταιρία με βάση τον Προϋπολογισμό που συντάσσεται
από το ΔΣ του Ταμείου και τις πραγματικές του ανάγκες.
2. Από έναρξης της λειτουργίας του Ταμείου, προβλέπεται παράλληλα παρακράτηση 5 % ποσοστού από τις
τακτικές εισφορές εργοδότη του άρθρου 21 για σχηματισμό αποθέματος ιδίων κεφαλαίων προς κάλυψη των
ως άνω λειτουργικών εξόδων του Ταμείου.
3. Το Δ.Σ. του Ταμείου μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση, που θα συνοδεύεται από αναλογιστική
μελέτη για την επάρκεια των Ιδίων Κεφαλαίων και κατόπιν έγκρισης από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από
σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, να
αναπροσαρμόσει τη μεθοδολογία υπολογισμού ή και
παρακράτησης ποσών ή ποσοστών για ίδια κεφάλαια
από τις εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου.
4. Σε περίπτωση μη επάρκειας του ποσού που συγκεντρώνεται από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου
για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Ταμείου, τότε
το ΔΣ δύναται να αποφασίσει επιβολή έκτακτης εισφοράς υπέρ ιδίων κεφαλαίων. Σε κάθε περίπτωση, τα λειτουργικά έξοδα του Ταμείου μετά το πέρας της πρώτης
πενταετίας, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 7% των
ετήσιων συνολικών τακτικών εισφορών εργοδότη. Το
ποσοστό αυτό δύναται να αναπροσαρμοστεί με τον ίδιο
τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
Κεφάλαιο Ε: Παροχές
Άρθρο 26
Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος
Εφάπαξ Παροχής
1. Κάθε ασφαλισμένος του Ταμείου δικαιούται να λάβει
την εφάπαξ παροχή, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό
του οποιαδήποτε από τις εξής προϋποθέσεις:
• Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας.
• Συμπλήρωση της ηλικίας των 55 ετών και άνω εφόσον
έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον 6 έτη.
• Συμπλήρωση της ηλικίας των 60 ετών και άνω εφόσον
έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον 3 έτη.
• Συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και άνω εφόσον
έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον 1 έτος.
• Ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον έχει τουλάχιστον
12 έτη ασφάλισης στο Ταμείο.
• Θάνατος, οπότε η παροχή αποδίδεται στους δικαιούχους ανεξαρτήτως λοιπών προϋποθέσεων.
Άρθρο 27
Ποσό Εφάπαξ Παροχής
1. Ο Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών εφαρμόζει το
κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκαθορισμένης εισφοράς.
Δεν εγγυάται κανένα κίνδυνο, ενδεικτικά ούτε βιομετρικό, ούτε και επενδυτικό κίνδυνο, δηλαδή δεν εγγυάται το
ύψος της εφάπαξ παροχής, ούτε το ύψος της επενδυτικής
απόδοσης, ούτε το ύψος των επενδυτικών εξόδων.
2. Σε κάθε ασφαλισμένο που πληροί τις προϋποθέσεις
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του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού, απονέμεται
κατόπιν αιτήσεως του προς το Ταμείο, εφάπαξ παροχή
ίση με το Κεφάλαιο που έχει σωρευθεί στον Ατομικό του
Λογαριασμό από τις καταβληθείσες τακτικές και έκτακτες εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, καθώς και τις
αντίστοιχες αποδόσεις των επενδύσεων, υπό τους όρους
του άρθρου 24 και του άρθρου 25 παρ. 3 του παρόντος.
2. Μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία ο ασφαλισμένος υποβάλει αίτηση λήψης ή μεταφοράς της παροχής του σε άλλο ΤΕΑ, ο ατομικός λογαριασμός του
πιστώνεται με το προϊόν των αναλογουσών αποδόσεων
(θετικών ή αρνητικών). Το θέμα ρυθμίζεται ειδικότερα
στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ταμείου.
3. Ο ατομικός λογαριασμός ρευστοποιείται όταν πρόκειται να καταβληθεί η εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή,
και μόνο εφόσον η καταβολή της έχει εγκριθεί από το
Δ.Σ. του Ταμείου.
4. Σε περίπτωση θανάτου, δικαιούχοι λήψης της εφάπαξ παροχής ορίζονται οι κληρονόμοι, σύμφωνα με τις
διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής του Αστικού Κώδικα. Εναλλακτικά, οι ασφαλισμένοι έχουν το δικαίωμα να
ορίζουν στην αίτηση εγγραφής τους ή με μεταγενέστερη
αίτησή τους συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα ως δικαιούχους της εφάπαξ παροχής σε περίπτωση θανάτου τους.
Στις περιπτώσεις που ορίζονται περισσότεροι των ενός
δικαιούχοι, τότε ο ασφαλισμένος οφείλει να δηλώσει
για κάθε φυσικό πρόσωπο το ποσοστό που του αναλογεί, διαφορετικά το σύνολο της παροχής θα μοιραστεί
ισόποσα σε όλους τους δικαιούχους. Ο ασφαλισμένος
διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους δικαιούχους
που έχει ήδη ορίσει με μεταγενέστερη αίτησή του.
Κεφάλαιο ΣΤ:
Οικονομική Διαχείριση και Λογιστική Οργάνωση
Άρθρο 28
Τεχνικό Απόθεμα - Επενδύσεις - Περιθώριο Φερεγγυότητας - Αντασφάλιση
1. Το Ταμείο δημιουργεί τεχνικό απόθεμα ανά κλάδο,
το ύψος του οποίου αντανακλά τις χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις του έναντι των ασφαλισμένων. Για το συνιστώμενο κλάδο συνταξιοδοτικών παροχών είναι ίσο
με το πιστωτικό υπόλοιπο του συνόλου των Ατομικών
Λογαριασμών.
2. Ο υπολογισμός του τεχνικού αποθέματος, ο τρόπος
επένδυσής του και οι αντίστοιχοι εφαρμοστέοι κανόνες
επενδύσεων, ο υπολογισμός περιθωρίου φερεγγυότητας
και η υποχρέωση ή μη αντασφάλισης ρυθμίζονται από
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και τον Κανονισμό Επενδύσεων του Ταμείου.
Άρθρο 29
Λογιστική Οργάνωση και Διαχείριση
1. Κάθε θέμα που αφορά στη λογιστική οργάνωση και
Διαχείριση του Ταμείου ρυθμίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου, με βάση την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία.
2. Κάθε οικονομική χρήση του Ταμείου συμπίπτει με
το ημερολογιακό έτος.
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Κεφάλαιο Ζ: Διαδοχική Ασφάλιση
Άρθρο 30
Διαδοχική ασφάλιση
1. Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης σε περισσότερα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης της Ελλάδας ή
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται
οι σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, των κατ’ εξουσιοδότηση της νομοθεσίας αυτής
Υπουργικών Αποφάσεων περί διαδοχικής ασφάλισης
στα ΤΕΑ, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και του δικαίου
της Ε.Ε., όπως εκάστοτε ισχύει.
Κεφάλαιο Η: Παραγραφή - Εκχώρηση- Κατάσχεση
Άρθρο 31
Παραγραφή, εκχώρηση, κατάσχεση
1. Το δικαίωμα στην παροχή του κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών είναι απαράγραπτο.
2. Το δικαίωμα στην παροχή του κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών δεν εκχωρείται, ούτε και κατάσχεται, με
την επιφύλαξη των ισχυουσών εξαιρέσεων σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, ως εκάστοτε ισχύει.
Κεφάλαιο Θ: Τροποποίηση καταστατικούΕνοποίηση- Διάλυση- Εκκαθάριση
Άρθρο 32
Τροποποίηση Καταστατικού
1. Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού επιτρέπεται με απόφαση Δ.Σ. που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία
4/5 των μελών αυτού και με κατάρτιση σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου, τηρουμένων και των λοιπών
διαδικαστικών προϋποθέσεων που ο Νόμος προβλέπει
για την ίδρυση Ταμείου.
Άρθρο 33
Ενοποίηση - Διάσπαση
1. Με απόφαση Δ.Σ. που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία
4/5 των μελών αυτού και με κατάρτιση σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου, επιτρέπεται η ενοποίηση του
Ταμείου με άλλα ομοειδή Ταμεία που λειτουργούν στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την προάσπιση και επίτευξη των στόχων του και
την καλύτερη απόδοση της επενδυτικής του πολιτικής.
2. Η ενοποίηση συντελείται μετά από καταχώρηση του
νέου Καταστατικού στο σχετικό Μητρώο του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ο Νόμος ορίζει. Από την καταχώρηση αυτή
το νέο TEA υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των Ταμείων που συγχωνεύτηκαν. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το νέο Ταμείο χωρίς διακοπή.
3. Με τους όρους και τις διαδικασίες του παρόντος
είναι δυνατή η διάσπαση του Ταμείου σε περισσότερα
Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
Άρθρο 34
Συμμετοχή σε Ομοσπονδίες και Ενώσεις
1. Με απόφαση ΔΣ, που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία
4/5 των μελών αυτού, επιτρέπεται η συνεργασία του Τα-
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μείου με άλλα ομοειδή Ταμεία ή και Ομοσπονδίες ομοειδών Ταμείων, σε επιχειρησιακό, κλαδικό ή άλλο επίπεδο,
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον τούτο κρίνεται
σκόπιμο για την επίτευξη των στόχων του Ταμείου και
την καλύτερη απόδοση της επενδυτικής του πολιτικής.
2. Με τους ίδιους όρους είναι δυνατή η συμμετοχή
του Ταμείου σε Ομοσπονδίες ομοειδών Ταμείων, στην
ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, ως και η πρωτοβουλία σύστασης αντίστοιχης Ομοσπονδίας Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.
Άρθρο 35
Διάλυση - εκκαθάριση
1. Το Ταμείο διαλύεται με αιτιολογημένη απόφαση του
ΔΣ που λαμβάνεται με πλειοψηφία 4/5 στις περιπτώσεις
που ορίζει ο νόμος.
2. Τη λύση του Ταμείου ακολουθεί η εκκαθάριση του.
3. Σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου, το προϊόν της
εκκαθάρισης του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών
διανέμεται στους ασφαλισμένους και στους δικαιούμενους να λάβουν την παροχή του κλάδου. Το Διοικητικό
Συμβούλιο, ωστόσο, μπορεί να αποφασίσει αντί της
διανομής του προϊόντος της εκκαθάρισης, τη μεταβίβασή του σε άλλο Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης,
κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ως εκάστοτε
ισχύει. Σε κάθε πάντως περίπτωση, τα παραπάνω πρόσωπα που επιθυμούν δικαιούνται την απόδοση της αξίας
του Ατομικού Λογαριασμού τους, κατά τα οριζόμενα στο
παρόν άρθρο. Οι αξιώσεις των παραπάνω προσώπων
αυτών θεωρούνται ως απαιτήσεις κατά του Ταμείου, οι
οποίες απογράφονται κατά την εκκαθάριση.
4. Μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές, εκτελεί χρέη
εκκαθαριστή ολόκληρο το Δ.Σ. Εκκαθαριστές μπορούν
να διοριστούν δύο (2) μέλη του Δ.Σ. που ασκούν όλες τις
αρμοδιότητες, τις συναφείς προς τη διαδικασία και τον
τρόπο της εκκαθάρισης.
5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση εξουσίας των μελών του Δ.Σ.
6. Οι εκκαθαριστές οφείλουν από την ανάληψη των
καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της περιουσίας του Ταμείου και γενικότερα των απαιτήσεων και
των υποχρεώσεων του, να συντάξουν Ισολογισμό και να
προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια, μεριμνώντας για
την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν
η εκκαθάριση διαρκεί περισσότερο από ένα (1) έτος, οι
εκκαθαριστές υποχρεούνται σε σύνταξη Ισολογισμού
για κάθε έτος. Την ίδια υποχρέωση αναλαμβάνουν οι
εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης
7. Ως προς τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται ανάλογα
οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις
των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ
8. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να προβούν σε άμεση
και ακώλυτη περάτωση, των εκκρεμών υποθέσεων του
Ταμείου, σε μετατροπή σε χρήμα της περιουσίας του Ταμείου, σε εξόφληση των χρεών του και σε είσπραξη των
απαιτήσεων του. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες
πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση
και το συμφέρον του Ταμείου.
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9. Σε περίπτωση που οι εκκαθαριστές προβούν σε εκποίηση ακινήτων, η τιμή πώλησης των ακινήτων καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την
αποτίμηση των ακινήτων.
10. Κάθε ποσό που προέρχεται από οποιαδήποτε ρευστοποίηση κατατίθεται εντόκως σε ασφαλή τράπεζα.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα προβλέπονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
11. Από την ρευστοποιηθείσα περιουσία του Ταμείου
(ασφαλιστική τοποθέτηση), λαμβανομένων υπόψη και
των τόκων της παρ. 10, μετά την αφαίρεση των εξόδων
της εκκαθάρισης και των αμοιβών των εκκαθαριστών,
ικανοποιούνται προνομιακά και κατά προτεραιότητα
έναντι κάθε άλλου γενικού ή ειδικού προνομίου, εκτός
και αν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία οι ασφαλισμένοι
για τις απαιτήσεις τους σε εφάπαξ παροχή, με βάση τα
υπόλοιπα των ατομικών τους λογαριασμών, όπως αυτά
έχουν απογραφεί κατά την έναρξη της εκκαθάρισης του
Ταμείου, ανεξάρτητα από την πλήρωση των προϋποθέσεων του παρόντος Καταστατικού για λήψη της εφάπαξ
παροχής του κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών.
12. Εάν το Δ.Σ. αποφασίσει τη λήξη της εκκαθάρισης
με τη μεταβίβαση της περιουσίας του Ταμείου σε άλλο
ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης, η περάτωση της εκκαθάρισης με μεταβίβαση γίνεται βάσει των όσων ορίζονται στη σχετική συμφωνία, που συνάπτεται μεταξύ
των ταμείων, καθώς και βάσει της εκάστοτε ισχύουσας
νομοθεσίας.
13. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, εκτός εάν προκύψει δικαστική
διένεξη, οπότε δύναται να παραταθεί για άλλα δύο (2)
επιπρόσθετα έτη.
Κεφάλαιο Ι: Μεταβατικές Διατάξεις
Άρθρο 36
Μεταβατικές διατάξεις- Προσωρινή Διοικούσα
Επιτροπή
1. Μέχρι την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, το Ταμείο διοικείται από την Προσωρινή Διοικούσα
Επιτροπή, ήτοι από τους :
• Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης (Πρόεδρος)
• Κων/νος Παν. Βοτσαρίδης (Αντιπρόεδρος)
• Αθανάσιος Πρόϊος (Ταμίας)
• Αικατερίνη Ιωαννίδου (Γραμματέας)
• Αχιλλέας Κοντογούρης (Μέλος)
Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή συγκροτείται σε
σώμα κατόπιν πρόσκλησης των μελών της από τον Πρόεδρο αυτής, αμέσως μετά την έγκριση και δημοσίευση
του Καταστατικού του Ταμείου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή θα μεριμνήσει
για τη σύσταση του Ταμείου και εξουσιοδοτείται να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του
παρόντος, οι οποίες θα υποδειχθούν από την αρμόδια
διοικητική αρχή, κατά την έγκρισή του.
3. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή διοργανώνει
εκλογές για την ανάδειξη των πρώτων εκλεγμένων αντιπροσώπων των ασφαλισμένων στο Δ.Σ. εντός εύλογου
χρόνου από τη δημοσίευση του παρόντος, ο οποίος σε
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κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του
ενός (1) έτους.
4. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή εξουσιοδοτείται, στο πλαίσιο των λειτουργιών για την επίτευξη των
σκοπών του Ταμείου, όπως εκδώσει, εντός εξαμήνου
από την έγκριση και δημοσίευση του Καταστατικού στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του.
5. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή δύναται να ασκεί
όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως
προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του παρόντος Καταστατικού.
Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από 36 άρθρα, ανεγνώσθη και εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του
από τους συμβαλλόμενους, και θα ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος
δεύτερο (τ. Β΄).
Το παρόν θα υποβληθεί προς έγκριση στο Υπουργείο
Εργασίας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άπαντες οι ώδε συμβαλλόμενοι, όπως εδώ παρίσταται και εκπροσωπείται έκαστος, παρέχουν την ειδική και
ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, προς τον Απόστολο Δούμα του Αθανασίου και της Ελένης, κάτοχο του
υπ’ αριθμόν ΑΚ 225329/31-1-2012 ΔΑΤ, όπως υποβάλλει αντίγραφο του παρόντος σε οποιαδήποτε αρμόδια
αρχή ή υπηρεσία και στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή
(ενδεικτικά Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνική Αναλογιστική Αρχή
και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) για έγκριση, καταχώρηση
ή/και δημοσίευση και προς το Δημήτριο Παπαδόπουλο
του Γεωργίου και της Ναυσικάς, γεννημένο στη Θεσσαλονίκη, στις 27-9-1960, κάτοικο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή
54, δικηγόρο (ΑΜ ΔΣΘ 2170), κάτοχο του υπ’ αριθμόν
ΑΜ 700152/27-5-2016 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος
Ασφαλείας Λευκού Πύργου (ΑΦΜ 022662516, Δ’ Δ.Ο.Υ.
Θεσσαλονίκης), όπως υπογράφει κάθε σχετική συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης ή διόρθωσης ή συμπλήρωσης αυτού, που να αφορά οποιοδήποτε όρο αυτού. Οι
ανωτέρω εντολές δίδονται με σκοπό το παρόν συμβόλαιο
να εγκριθεί από την Αρμόδια Υπηρεσία και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια για τη σύσταση και κτήση
νομικής προσωπικότητας από το ανωτέρω ταμείο.
Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους, όπως εδώ παρίσταται και εκπροσωπείται
έκαστος, τις διατάξεις του ν. 3029/2002, περί «Μεταρρύθμισης Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
Σε βεβαίωση των ανωτέρω συνετάγη η πράξη αυτή σε
83 φύλλα, για την οποία εισπρακτέα για τέλη και δικαιώματα με 3 αντίγραφα, συμπεριλαμβανομένου του Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 24%, 2.230,08 €.
Παρακράτηση φόρου 1792,00 χ 20% = 358,40
Ειδικότερα: Επικολλήθηκαν τέλη μεγαρόσημου 2,00 €
για το πρωτότυπο και 6,00 € Ευρώ για τα αντίγραφα. Για
δικαιώματα του παρόντος εισπρακτέα 547,00 €. Για δικαιώματα εκδόσεως 3 αντιγράφων εισπρακτέα 1245,00 €. Επί
της συνολικής αμοιβής εξ Ευρώ 1792,00 €, εισπρακτέος
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ 24%) Ευρώ 430,08 €.
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Η πράξη αυτή, αφού διαβάσθηκε καθαρά για να την ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, υπογράφεται νόμιμα απ’ αυτούς
και από εμένα την αναπληρώτρια Συμβολαιογράφο, στο
τέλος των 82 προηγουμένων φύλλων και στο τέλος αυτού
του 83ου και τελευταίου φύλλου.
Η Αναπληρώτρια
Οι Συμβαλλόμενοι
Συμβολαιογράφος
(Υπογραφές)

(Υπογραφή)
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H παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαΐου 2019
Ο Yφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

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

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

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

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

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

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

*02021500706190024*

