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2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
 Αριθμ. απόφ. Θέμα 2: 93/24.10.2013
Ανανέωση θητείας επόπτη εκκαθάρισης της τελούσης 

σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρείας 
με την επωνυμία «ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ −ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝΩΝΥ−
ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας 

της Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 

(ΦΕΚ Β΄ 3410) «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και 
Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας», 
όπως ισχύει,

γ) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128),

δ) το ν.δ. 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως 
Ασφαλίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει, και ιδίως τις 
διατάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Κ3−
10298/20.11.1997 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 8145) περί οριστικής 
ανάκλησης της άδειας σύστασης και λειτουργίας της 
ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 
− ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»,

ζ) την Απόφαση της 42/23/13.06.2012 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 
5833) με την οποία διορίστηκε ως επόπτης ασφαλιστι−
κής εκκαθάρισης της ως άνω εταιρείας ο Τηλέμαχος 
Μαλακατές,

η) το από 22.10.2013 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει:

α) να παρατείνει τη θητεία του Τηλέμαχου Μαλακα−
τέ, οικονομολόγου (Σουλίου 38, 15343 Αγ.Παρασκευή) 
ως επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας 
με την επωνυμία «ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ − ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» από την ημερομηνία λήξης της 
προηγούμενης θητείας του, δηλαδή την 2.7.2013, έως τη 
δημοσίευση της παρούσας,

β) να ανανεώσει τη θητεία του Τηλέμαχου Μαλακα−
τέ, οικονομολόγου (Σουλίου 38, 15343 Αγ. Παρασκευή) 
ως επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας 
με την επωνυμία «ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ − ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» έως 30.6.2014 με αμοιβή 100 ευρώ 
μικτά (πλέον ΦΠΑ) μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

(2)
Aριθμ. απόφ. Θέμα 3: 93/24.10.2013
Ανανέωση θητείας επόπτη εκκαθάρισης της τελούσης 

σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρείας 
με την επωνυμία «ECON (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας 

της Ελλάδος,
β) την πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 

(ΦΕΚ Β΄ 3410) «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και 
Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας», 
όπως ισχύει,

γ) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128),

δ) το ν.δ. 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως 
Ασφαλίσεως» (ΦΕΚ Α’ 10), όπως ισχύει, και ιδίως τις 
διατάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Κ3−
11966/19.10.2006 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 11501) περί οριστικής 
ανάκλησης της άδειας σύστασης και λειτουργίας της 
ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ECON (ΟΙΚΟ−
ΝΟΜΙΚΗ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»,

ζ) την Απόφαση της 42/24/13.06.2012 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 
5833), με την οποία διορίστηκε ως επόπτης ασφαλιστι−
κής εκκαθάρισης της ως άνω εταιρείας ο Τηλέμαχος 
Μαλακατές,

η) το από 22.10.2013 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει:

α) να παρατείνει τη θητεία του Τηλέμαχου Μαλακατέ, 
οικονομολόγου (Σουλίου 38, 15343 Αγ. Παρασκευή) ως 
επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με την 
επωνυμία «ECON (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» από την ημερομηνία λήξεως 
της προηγούμενης θητείας του, δηλαδή την 2.7.2013, 
έως τη δημοσίευση της παρούσας,

β) να ανανεώσει τη θητεία του Τηλέμαχου Μαλακατέ, 
οικονομολόγου (Σουλίου 38, 15343 Αγ. Παρασκευή) ως 
επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με την 
επωνυμία «ECON (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» έως 30.6.2014 με αμοιβή 1000 
ευρώ μικτά (πλέον ΦΠΑ) μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
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(3)
Aριθμ. απόφ. Θέμα 4: 93/24.10.2013
Ανανέωση θητείας επόπτη εκκαθάρισης της τελούσης 

σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρεί−
ας με την επωνυμία «V.D.V. LEBEN INTERNATIONAL 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας 

της Ελλάδος,
β) την πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 

(ΦΕΚ Β΄ 3410) «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και 
Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας», 
όπως ισχύει,

γ) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128),

δ) το ν.δ. 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως 
Ασφαλίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει, και ιδίως τις 
διατάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την απόφαση της 2/1/05.01.2011 (ΦΕΚ Α.Ε.−Ε.Π.Ε 308) 
περί οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της 
ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «V.D.V. LEBEN 
INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ»,

ζ) την απόφαση της 42/4/13.06.2012 (ΦΕΚ ΤΑΕ.−Ε.Π.Ε. 
5833) με την οποία διορίστηκε ως επόπτρια ασφαλιστι−
κής εκκαθάρισης της ως άνω εταιρείας η Φανή Γκίκα,

η) το από 22.10.2013 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει:

α) να παρατείνει τη θητεία της Φανής Γκίκα, δικηγό−
ρου (Βιζηύνου 3, 11141 Αθήνα) ως επόπτριας ασφαλιστι−
κής εκκαθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία «V.D.V. 
LEBEN INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 
ΖΩΗΣ» από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης 
θητείας της, δηλαδή την 2.7.2013, έως τη δημοσίευση 
της παρούσας,

β) να ανανεώσει τη θητεία της Φανής Γκίκα, δικηγόρου 
(Βιζηύνου 3, 11141 Αθήνα) ως επόπτριας ασφαλιστικής εκ−
καθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία «V.D.V. LEBEN 
INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ» 
έως 30.6.2014 με αμοιβή 1000 ευρώ μικτά (πλέον ΦΠΑ) 
μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

(4)
Aριθμ. απόφ. Θέμα 5: 93/24.10.2013
Ανανέωση θητείας επόπτη εκκαθάρισης της τελούσης 

σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρείας 
με την επωνυμία «ΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑ−
ΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας 

της Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 

(ΦΕΚ Β΄ 3410) «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και 
Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας», 
όπως ισχύει,

γ) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128),

δ) το ν.δ. 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως 
Ασφαλίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει, και ιδίως τις 
διατάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την απόφαση της ΕΠ.Ε.ΙΑ 141/2α−2γ/31.3.2009 (ΦΕΚ 
Τ.Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2653) περί οριστικής ανάκλησης της άδειας 
λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυ−
μία «ΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ»,

ζ) την απόφαση της 42/14/13.06.2012 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 
5834) με την οποία διορίστηκε ως επόπτης ασφαλιστι−
κής εκκαθάρισης της ως άνω εταιρείας ο Τηλέμαχος 
Μαλακατές,

η) το από 22.10.2013 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει:

α) να παρατείνει τη θητεία του Τηλέμαχου Μαλακατέ, 
οικονομολόγου (Σουλίου 38, 15343 Αγ. Παρασκευή) ως 
επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με 
την επωνυμία «ΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΖΗΜΙΩΝ» από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης 
θητείας του, δηλαδή την 2.7.2013, έως τη δημοσίευση 
της παρούσας,

β) να ανανεώσει τη θητεία του Τηλέμαχου Μαλακατέ, 
οικονομολόγου (Σουλίου 38, 15343 Αγ. Παρασκευή) ως 
επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με 
την επωνυμία «ΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕ−
ΩΝ ΖΗΜΙΩΝ» έως 30.6.2014 με αμοιβή 1.000 ευρώ μικτά 
(πλέον ΦΠΑ) μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
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(5)
Aριθμ. απόφ. Θέμα 6: 93/24.10.2013
Ανανέωση θητείας επόπτη εκκαθάρισης της τελούσης 

σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρείας 
με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας 

της Ελλάδος,
β) την πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 

(ΦΕΚ Β΄ 3410) «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και 
Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας», 
όπως ισχύει,

γ) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128),

δ) το ν.δ. 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως 
Ασφαλίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει, και ιδίως τις 
διατάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Κ3−
876/28.01.2000 (ΦΕΚ 641) περί οριστικής ανάκλησης της 
άδειας σύστασης και λειτουργίας της ασφαλιστικής 
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑ−
ΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ζ) την απόφαση της 42/10/13.06.2012 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 
5834) με την οποία διορίστηκε ως επόπτης ασφαλιστι−
κής εκκαθάρισης της ως άνω εταιρείας ο Δημήτριος 
Δρακόπουλος,

η) το από 22.10.2013 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει:

α) να παρατείνει τη θητεία του Δημήτριου Δρακόπουλου, 
οικονομολόγου (Βόλου 3, 15121 Πεύκη) ως επόπτη ασφαλι−
στικής εκκαθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης θητείας του, 
δηλαδή την 2.7.2013, έως τη δημοσίευση της παρούσας,

β) να ανανεώσει τη θητεία του Δημήτριου Δρακόπου−
λου, οικονομολόγου (Βόλου 3, 15121 Πεύκη) ως επόπτη 
ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με την επω−
νυμία «ΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑ−
ΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» έως 30.6.2014 με αμοιβή 1000 ευρώ 
μικτά (πλέον ΦΠΑ) μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

(6)
Aριθμ. απόφ. Θέμα 7: 93/24.10.2013
Ανανέωση θητείας επόπτη εκκαθάρισης της τελούσης 

σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρείας 
με την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥ−
ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας 

της Ελλάδος,
β) την πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 

(ΦΕΚ Β΄ 3410) «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και 
Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας», 
όπως ισχύει,

γ) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128),

δ) το ν.δ. 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως 
Ασφαλίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει, και ιδίως τις 
διατάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Κ3−9129/ 
25.07.2006 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε. −Ε.Π.Ε. 8175) περί οριστικής ανά−
κλησης της άδειας σύστασης και λειτουργίας της ασφα−
λιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑ−
ΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»,

ζ) την απόφαση της 42/12/13.06.2012 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 
5834) με την οποία διορίστηκε ως επόπτρια ασφαλι−
στικής εκκαθάρισης της ως άνω εταιρείας η Δέσποινα 
Στειροπούλου,

η) το από 22.10.2013 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει:

α) να παρατείνει τη θητεία της Δέσποινας Στειροπού−
λου, δικηγόρου (Σόλωνος 76, 10680 Αθήνα) ως επόπτριας 
ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με την επω−
νυμία «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» από την ημερομηνία λήξης της 
προηγούμενης θητείας της, δηλαδή την 2.7.2013, έως τη 
δημοσίευση της παρούσας,

β) να ανανεώσει τη θητεία της Δέσποινας Στειροπού−
λου, δικηγόρου (Σόλωνος 76, 10680 Αθήνα) ως επόπτριας 
ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με την επω−
νυμία «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» έως 30.6.2014 με αμοιβή 1000 
ευρώ μικτά (πλέον ΦΠΑ) μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
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(7)
Aριθμ. απόφ. Θέμα 8: 93/24.10.2013
Ανανέωση θητείας επόπτη εκκαθάρισης της τελούσης 

σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρείας 
με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗ−
ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας 

της Ελλάδος,
β) την πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 

(ΦΕΚ Β΄ 3410) «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και 
Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας», 
όπως ισχύει,

γ) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128),

δ) το ν.δ. 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως 
Ασφαλίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει, και ιδίως τις 
διατάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 156/4/16.09.2009 και 
21.09.2009 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε.−Ε.Π.Ε.11292) περί οριστικής ανά−
κλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής 
εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»,

ζ) την απόφαση της 42/11/13.06.2012 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 
5834) με την οποία διορίστηκε ως επόπτης ασφαλιστι−
κής εκκαθάρισης της ως άνω εταιρείας ο Δημήτριος 
Λαβίδας,

η) το από 22.10.2013 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει:

α) να παρατείνει τη θητεία του Δημήτριου Λαβίδα, 
δικηγόρου (Ζωοδ. Πηγής 4, 10678, Αθήνα) ως επόπτη 
ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με την επω−
νυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» από την ημερομηνία λήξης της 
προηγούμενης θητείας του, δηλαδή την 2.7.2013, έως τη 
δημοσίευση της παρούσας,

β) να ανανεώσει τη θητεία του Δημήτριου Λαβίδα, 
δικηγόρου (Ζωοδ. Πηγής 4, 10678, Αθήνα) ως επόπτη 
ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με την επω−
νυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» έως 30.6.2014 με αμοιβή 1000 
ευρώ μικτά (πλέον ΦΠΑ) μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

(8)
Aριθμ. απόφ. Θέμα 9: 93/24.10.2013
Ανανέωση θητείας επόπτη εκκαθάρισης της τελούσης 

σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρείας 
με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗ−
ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας 

της Ελλάδος,
β) την πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 

(ΦΕΚ Β΄ 3410) «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και 
Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας», 
όπως ισχύει,

γ) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128),

δ) το ν.δ. 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως 
Ασφαλίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει, και ιδίως τις 
διατάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την Απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 156/5/16.09.2009 και 
21.09.2009 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 11292) περί οριστικής ανά−
κλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής 
εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»,

ζ) την απόφαση της 42/13/13.06.2012 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 
5834) με την οποία διορίστηκε ως επόπτης ασφαλιστι−
κής εκκαθάρισης της ως άνω εταιρείας ο Γεράσιμος 
Χαλιώτης,

η) το από 22.10.2013 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει:

α) να παρατείνει τη θητεία του Γεράσιμου Χαλιώ−
τη, δικηγόρου (Σόλωνος 40, 10672 Αθήνα) ως επόπτη 
ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με την επω−
νυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» από την ημερομηνία λήξης της 
προηγούμενης θητείας του, δηλαδή την 2.7.2013, έως τη 
δημοσίευση της παρούσας,

β) να ανανεώσει τη θητεία του Γεράσιμου Χαλιώτη, 
δικηγόρου (Σόλωνος 40, 10672 Αθήνα) ως επόπτη ασφα−
λιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» έως 30.6.2014 με αμοιβή 1000 ευρώ μικτά 
(πλέον ΦΠΑ) μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
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(9)
Aριθμ. απόφ. Θέμα 3: 93/24.10.2013
Ανανέωση θητείας επόπτη εκκαθάρισης της τελούσης 

σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρείας 
με την επωνυμία «ASTRA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας 

της Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 

(ΦΕΚ Β΄ 3410) «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και 
Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας», 
όπως ισχύει,

γ) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128),

δ) το ν.δ. 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως 
Ασφαλίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει, και ιδίως τις 
διατάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Κ3−
101/04.01.2006 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 83) περί οριστικής 
ανάκλησης της άδειας σύστασης και λειτουργίας της 
ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ASTRA ΑΣ−
ΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»,

ζ) την απόφαση της 42/8/13.06.2012 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 
5836) με την οποία διορίστηκε ως επόπτης ασφαλι−
στικής εκκαθάρισης της ως άνω εταιρείας ο Ιωάννης 
Γερμανός,

η) το από 22.10.2013 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει:

α) να παρατείνει τη θητεία του Ιωάννη Γερμανού, δικη−
γόρου (Σόλωνος 40, 10672 Αθήνα) ως επόπτη ασφαλιστι−
κής εκκαθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία «ASTRA 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙ−
ΣΕΩΝ» από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης 
θητείας του, δηλαδή την 2.7.2013, έως τη δημοσίευση 
της παρούσας,

β) να ανανεώσει τη θητεία του Ιωάννη Γερμανού, δι−
κηγόρου (Σόλωνος 40, 10672 Αθήνα) ως επόπτη ασφα−
λιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία 
«ASTRA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣ−
ΦΑΛΙΣΕΩΝ» έως 30.6.2014 με αμοιβή 1000 ευρώ μικτά 
(πλέον ΦΠΑ) μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

(10)
Aριθμ. απόφ. Θέμα 11: 93/24.10.2013
Ανανέωση θητείας επόπτη εκκαθάρισης της τελούσης 

σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρείας 
με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ−
ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας 

της Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 

(ΦΕΚ Β΄ 3410) «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και 
Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας», 
όπως ισχύει,

γ) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128),

δ) το ν.δ. 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως 
Ασφαλίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει, και ιδίως τις 
διατάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Κ3−
1230/05.02.2007 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 860) περί οριστικής 
ανάκλησης της άδειας σύστασης και λειτουργίας της 
ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ζ) την Απόφαση της 42/9/13.06.2012 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 
5834) με την οποία διορίστηκε ως επόπτρια ασφαλι−
στικής εκκαθάρισης της ως άνω εταιρείας η Ελένη 
Γιαννόπουλου,

η) το από 22.10.2013 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει:

α) να παρατείνει τη θητεία της Ελένης Γιαννόπου−
λου, δικηγόρου (Σαρανταπόρου 4, 15561 Χολαργός) ως 
επόπτριας ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας 
με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης 
θητείας της, δηλαδή την 2.7.2013, έως τη δημοσίευση 
της παρούσας,

β) να ανανεώσει τη θητεία της Ελένης Γιαννόπουλου, 
δικηγόρου (Σαρανταπόρου 4, 15561 Χολαργός) ως επό−
πτριας ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
έως 30.6.2014 με αμοιβή 1000 ευρώ μικτά (πλέον ΦΠΑ) 
μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
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(11)
Aριθμ. απόφ. Θέμα 12: 93/24.10.2013
Ανανέωση θητείας επόπτη εκκαθάρισης της τελούσης 

σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρείας 
με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας 

της Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 

(ΦΕΚ Β΄ 3410) «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και 
Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας», 
όπως ισχύει,

γ) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128),

δ) το ν.δ. 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως 
Ασφαλίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει, και ιδίως τις 
διατάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Κ3−3918/ 
16.04.2003 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 3089/18−04−2003) περί ορι−
στικής ανάκλησης της άδειας σύστασης και λειτουργίας 
της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛ−
ΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕ−
ΩΝ ΖΗΜΙΩΝ»,

ζ) την απόφαση της 42/15/13.06.2012 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 
5834/02.07.2012) με την οποία διορίστηκε ως επόπτης 
ασφαλιστικής εκκαθάρισης της ως άνω εταιρείας ο 
Κωνσταντίνος Ανδριόπουλος,

η) το από 22.10.2013 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει:

α) να παρατείνει τη θητεία του Κωνσταντίνου Ανδρι−
όπουλου, δικηγόρου (26ης Οκτωβρίου 26, 54627 Θεσ−
σαλονίκη) ως επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης της 
εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ» από την ημε−
ρομηνία λήξης της προηγούμενης θητείας του, δηλαδή 
την 2.7.2013, έως τη δημοσίευση της παρούσας,

β) να ανανεώσει τη θητεία του Κωνσταντίνου Αν−
δριόπουλου, δικηγόρου (26ης Οκτωβρίου 26, 54627 
Θεσσαλονίκη) ως επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης 
της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑ−
ΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ» 
έως 30.6.2014 με αμοιβή 600 ευρώ μικτά (πλέον ΦΠΑ) 
μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

(12)
Aριθμ. απόφ. Θέμα 13: 93/24.10.2013
Ανανέωση θητείας επόπτη εκκαθάρισης της τελούσης 

σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρείας 
με την επωνυμία «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑ−
ΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας 

της Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 

(ΦΕΚ Β΄ 3410) «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και 
Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας», 
όπως ισχύει,

γ) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128),

δ) το ν.δ. 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως 
Ασφαλίσεως» (ΦΕΚ Α 10), όπως ισχύει, και ιδίως τις 
διατάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Κ3−
4407/28.05.1996 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2298) περί οριστικής 
ανάκλησης της άδειας σύστασης και λειτουργίας της 
ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

ζ) την απόφαση της 42/7/13.06.2012 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 
5834) με την οποία διορίστηκε ως επόπτρια ασφαλι−
στικής εκκαθάρισης της ως άνω εταιρείας η Ελένη 
Αθερίνου,

η) το από 22.10.2013 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει:

α) να παρατείνει τη θητεία της Ελένης Αθερινού, δι−
κηγόρου (Ζέφυρου 24Α, 14563 Κηφισιά) ως επόπτριας 
ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με την επω−
νυμία «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης θητείας 
της, δηλαδή την 2.7.2013, έως τη δημοσίευση της πα−
ρούσας,

β) να ανανεώσει τη θητεία της Ελένης Αθερινού, δι−
κηγόρου (Ζέφυρου 24Α, 14563 Κηφισιά) ως επόπτριας 
ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με την επω−
νυμία «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
έως 30.6.2014 με αμοιβή 1000 ευρώ μικτά (πλέον ΦΠΑ) 
μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
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(13)
Aριθμ. απόφ. Θέμα 14: 93/24.10.2013
Ανανέωση θητείας επόπτη εκκαθάρισης της τελούσης 

σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρεί−
ας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΣΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣ−
ΦΑΛΙΣΕΩΝ».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας 

της Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 

(ΦΕΚ Β΄ 3410) «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και 
Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας», 
όπως ισχύει,

γ) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128),

δ) το ν.δ. 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως 
Ασφαλίσεως» (ΦΕΚ Α’ 10), όπως ισχύει, και ιδίως τις 
διατάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Κ3−
3480/20.04.1999 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε. − Ε.Π.Ε. 2121) περί οριστικής 
ανάκλησης της άδειας σύστασης και λειτουργίας της 
ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΣΤ ΙΔΙ−
ΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»,

ζ) την Απόφαση της 42/21/13.06.2012 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 
5833) με την οποία διορίστηκε ως επόπτριας ασφαλι−
στικής εκκαθάρισης της ως άνω εταιρείας η Φανή Γκίκα,

η) το από 22.10.2013 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει:

α) να παρατείνει τη θητεία της Φανής Γκίκα, δικηγόρου 
(Βιζυηνού 3, 11141 Αθήνα) ως επόπτριας ασφαλιστικής 
εκκαθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΣΤ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» από την ημερομηνία λήξης της 
προηγούμενης θητείας της, δηλαδή την 2.7.2013, έως τη 
δημοσίευση της παρούσας,

β) να ανανεώσει τη θητεία της Φανής Γκίκα, δικηγόρου 
(Βιζυηνού 3, 11141 Αθήνα) ως επόπτριας ασφαλιστικής 
εκκαθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΣΤ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» έως 30.6.2014 με αμοιβή 100 
ευρώ μικτά (πλέον ΦΠΑ) μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

(14)
Aριθμ. απόφ. Θέμα 15: 93/24.10.2013
Ανανέωση θητείας επόπτη εκκαθάρισης της τελούσης 

σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρείας 
με την επωνυμία «ΘΕΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας 

της Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 

(ΦΕΚ Β΄ 3410) «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και 
Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας», 
όπως ισχύει,

γ) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128),

δ) το ν.δ. 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως 
Ασφαλίσεως» (ΦΕΚ Α’ 10), όπως ισχύει, και ιδίως τις 
διατάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Κ3−
10301/20.11.1997 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε. − Ε.Π.Ε. 8145) περί οριστικής 
ανάκλησης της άδειας σύστασης και λειτουργίας της 
ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΜΙΣ ΑΣΦΑ−
ΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»,

ζ) την Απόφαση της 42/18/13.06.2012 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 
5834) με την οποία διορίστηκε ως επόπτης ασφαλι−
στικής εκκαθάρισης της ως άνω εταιρείας ο Ιωάννης 
Γερμανός,

η) το από 22.10.2013 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει:

α) να παρατείνει τη θητεία του Ιωάννη Γερμανού, δι−
κηγόρου (Σόλωνος 40, 10672 Αθήνα) ως επόπτη ασφα−
λιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΘΕΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» από την ημερομηνία λήξης της προηγού−
μενης θητείας του, δηλαδή την 2.7.2013, έως τη δημο−
σίευση της παρούσας,

β) να ανανεώσει τη θητεία του Ιωάννη Γερμανού, δι−
κηγόρου (Σόλωνος 40, 10672 Αθήνα) ως επόπτη ασφα−
λιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΘΕΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» έως 30.6.2014 με αμοιβή 600 ευρώ μικτά 
(πλέον ΦΠΑ) μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 9

(15)
Aριθμ. απόφ. Θέμα 16: 93/24.10.2013
Ανανέωση θητείας επόπτη εκκαθάρισης της τελούσης 

σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρεί−
ας με την επωνυμία «ARGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥ−
ΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕ−
ΩΝ ΖΗΜΙΩΝ».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας 

της Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 

(ΦΕΚ Β΄ 3410) «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και 
Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας», 
όπως ισχύει,

γ) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128),

δ) το ν.δ. 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως 
Ασφαλίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει, και ιδίως τις 
διατάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Κ3−
5631/2001 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε. − Ε.Π.Ε. 779) περί οριστικής ανάκλη−
σης της άδειας σύστασης και λειτουργίας της ασφαλι−
στικής εταιρείας με την επωνυμία «ARGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙ−
ΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ»,

ζ) την απόφαση της 42/22/13.06.2012 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 
5833) με την οποία διορίστηκε ως επόπτρια ασφαλι−
στικής εκκαθάρισης της ως άνω εταιρείας η Κατερίνα 
Τουρή,

η) το από 22.10.2013 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει:

α) να παρατείνει τη θητεία της Κατερίνας Τουρή, δικη−
γόρου (Ναρκίσσων 24Α, 15233, Χαλάνδρι) ως επόπτριας 
ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με την επω−
νυμία «ARGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ» από την ημε−
ρομηνία λήξης της προηγούμενης θητείας της δηλαδή 
την 2.7.2013, έως τη δημοσίευση της παρούσας,

β) να ανανεώσει τη θητεία της Κατερίνας Τουρή, δικη−
γόρου (Ναρκίσσων 24Α, 15233, Χαλάνδρι) ως επόπτριας 
ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με την επω−
νυμία «ARGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ» έως 30.6.2014 
με αμοιβή 1000 ευρώ μικτά (πλέον ΦΠΑ) μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

(16)
Aριθμ. απόφ. Θέμα 17: 93/24.10.2013
 Ανανέωση θητείας επόπτη εκκαθάρισης της τελούσης 

σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρείας 
με την επωνυμία «NORDIC AMERICAN STANDARD 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας 

της Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 

(ΦΕΚ Β΄ 3410) «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και 
Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας», 
όπως ισχύει,

γ) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128),

δ) το ν.δ. 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως 
Ασφαλίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει, και ιδίως τις 
διατάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Κ3−
10300/20.11.1997 (ΦΕΚ 8145) περί οριστικής ανάκλησης 
της άδειας σύστασης και λειτουργίας της ασφαλιστι−
κής εταιρείας με την επωνυμία «NORDIC AMERICAN 
STANDARD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ»,

ζ) την απόφαση της 42/31/13.06.2012 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 
5833) με την οποία διορίστηκε ως επόπτρια ασφαλι−
στικής εκκαθάρισης της ως άνω εταιρείας η Ζωή Κου−
γιουμτζοπούλου,

η) το από 22.10.2013 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει:

α) να παρατείνει τη θητεία της Ζωής Κουγιουμτζο−
πούλου, δικηγόρου (Κοδριγκτώνος 33, 10434 Αθήνα) ως 
επόπτριας ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με 
την επωνυμία «NORDIC AMERICAN STANDARD ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ» από την ημερομη−
νία λήξης της προηγούμενης θητείας της, δηλαδή την 
2.7.2013, έως τη δημοσίευση της παρούσας,

β) να ανανεώσει τη θητεία της Ζωής Κουγιουμτζο−
πούλου, δικηγόρου (Κοδριγκτώνος 33, 10434 Αθήνα) ως 
επόπτριας ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με 
την επωνυμία «NORDIC AMERICAN STANDARD ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ» έως 30.6.2014 με 
αμοιβή 1000 ευρώ μικτά (πλέον ΦΠΑ) μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
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(17)
Aριθμ. απόφ. Θέμα 18: 93/24.10.2013
Ανανέωση θητείας επόπτη εκκαθάρισης της τελούσης 

σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρείας 
με την επωνυμία «LE MONDE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας 

της Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 

(ΦΕΚ Β΄ 3410) «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και 
Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας», 
όπως ισχύει,

γ) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128),

δ) το ν.δ. 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως 
Ασφαλίσεως» (ΦΕΚ Α’ 10), όπως ισχύει, και ιδίως τις 
διατάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Κ3−
1232/05.02.2007 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 860) περί οριστικής 
ανάκλησης της άδειας σύστασης και λειτουργίας της 
ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «LE MONDE 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ζ) την Απόφαση της 42/6/13.06.2012 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 
5834) με την οποία διορίστηκε ως επόπτης ασφαλιστι−
κής εκκαθάρισης της ως άνω εταιρείας ο Γεράσιμος 
Χαλιώτης,

η) το από 22.10.2013 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει:

α) να παρατείνει τη θητεία του Γεράσιμου Χαλιώτη, 
δικηγόρου (Ραβινέ 2, 11521 Αθήνα) ως επόπτη ασφα−
λιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία 
«LE MONDE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την 
ημερομηνία λήξης της προηγούμενης θητείας του, δη−
λαδή την 2.7.2013, έως τη δημοσίευση της παρούσας,

β) να ανανεώσει τη θητεία του Γεράσιμου Χαλιώτη, 
δικηγόρου (Ραβινέ 2, 11521 Αθήνα) ως επόπτη ασφαλι−
στικής εκκαθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία «LE 
MONDE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» έως 30.6.2014 
με αμοιβή 1000 ευρώ μικτά (πλέον ΦΠΑ) μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

(18)
Aριθμ. απόφ. Θέμα 19: 93/24.10.2013
Ανανέωση θητείας επόπτη εκκαθάρισης της τελούσης 

σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρείας 
με την επωνυμία «ΕΥΡΩΣΤΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας 

της Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 

(ΦΕΚ Β΄ 3410) «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και 
Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας», 
όπως ισχύει,

γ) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128),

δ) το ν.δ. 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως 
Ασφαλίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει, και ιδίως τις 
διατάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την Απόφαση της 9/2/02.05.2011 (ΦΕΚ 2547) περί 
οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφα−
λιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΣΤΑΡ ΕΛΛΗ−
ΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ»,

ζ) την Απόφαση της 9/2/02.05.2011 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 
2547) με την οποία διορίστηκε ως επόπτρια ασφαλι−
στικής εκκαθάρισης της ως άνω εταιρείας η Αντιγόνη 
Βαφείδου,

η) το από 22.10.2013 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει:

α) να παρατείνει τη θητεία της Αντιγόνης Βαφείδου, 
δικηγόρου (Μπουσίου 1−5, 11526 Αθήνα) ως επόπτριας 
ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με την επω−
νυμία «ΕΥΡΩΣΤΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣ−
ΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ» από την ημερομηνία λήξης 
της προηγούμενης θητείας της, δηλαδή την 2.5.2013, 
έως τη δημοσίευση της παρούσας,

β) να ανανεώσει τη θητεία της Αντιγόνης Βαφείδου, 
δικηγόρου (Μπουσίου 1−5, 11526 Αθήνα) ως επόπτριας 
ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με την επω−
νυμία «ΕΥΡΩΣΤΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣ−
ΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ» έως 30.6.2014 με αμοιβή 1300 
ευρώ μικτά (πλέον ΦΠΑ) μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
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(19)
Aριθμ. απόφ. Θέμα 20: 93/24.10.2013
Ανανέωση θητείας επόπτη εκκαθάρισης της τελούσης 

σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρείας 
με την επωνυμία «EVIMA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑ−
ΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας 

της Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 

(ΦΕΚ Β΄ 3410) «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και 
Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας», 
όπως ισχύει,

γ) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128),

δ) το ν.δ. 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως 
Ασφαλίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει, και ιδίως τις 
διατάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την απόφαση της 63/1/08.02.2013 (ΦΕΚ ΑΕ−ΕΠΕ 
979) περί οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας 
της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «EVIMA 
GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

ζ) την απόφαση της 63/1/08.02.2013 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 
1699) με την οποία διορίστηκε ως επόπτης ασφαλιστικής 
εκκαθάρισης της ως άνω εταιρείας ο Γερμανός Ιωάννης,

η) το από 22.10.2013 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει:

α) να παρατείνει τη θητεία του Ιωάννη Γερμανού, δι−
κηγόρου (Σόλωνος 40, 10672 Αθήνα) ως επόπτη ασφα−
λιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία 
«EVIMA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από 
την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης θητείας του, 
δηλαδή την 8.8.2013, έως τη δημοσίευση της παρούσας,

β) να ανανεώσει τη θητεία του Ιωάννη Γερμανού, δι−
κηγόρου (Σόλωνος 40, 10672 Αθήνα) ως επόπτη ασφα−
λιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία 
«EVIMA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έως 
30.6.2014 με αμοιβή 1500 ευρώ μικτά (πλέον ΦΠΑ) μη−
νιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

(20)
Aριθμ. απόφ. Θέμα 21: 93/24.10.2013
Ανανέωση θητείας επόπτη εκκαθάρισης της τελούσης 

σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης εταιρείας 
με την επωνυμία «ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥ−
ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας 

της Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 

(ΦΕΚ Β΄ 3410) «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και 
Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας», 
όπως ισχύει,

γ) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128),

δ) το ν.δ. 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως 
Ασφαλίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει, και ιδίως τις 
διατάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Κ3−
10297/20.11.1997 (ΦΕΚ 8145) περί οριστικής ανάκλησης 
της άδειας σύστασης και λειτουργίας της ασφαλιστικής 
εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»,

ζ) την απόφαση της 42/30/13.06.2012 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 
5833) με την οποία διορίστηκε ως επόπτης ασφαλι−
στικής εκκαθάρισης της ως άνω εταιρείας ο Μαρίνος 
Κωτσέλης,

η) το από 22.10.2013 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει:

α) να παρατείνει τη θητεία του Μαρίνου Κωτσέλη, 
δικηγόρου (Εμμ. Μπενάκη 37, 10681 Αθήνα) ως επόπτη 
ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με την επω−
νυμία «ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» από την ημερομηνία λήξης της 
προηγούμενης θητείας του, δηλαδή την 2.7.2013, έως τη 
δημοσίευση της παρούσας,

β) να ανανεώσει τη θητεία του Μαρίνου Κωτσέλη, 
δικηγόρου (Εμμ. Μπενάκη 37, 10681 Αθήνα) ως επόπτη 
ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με την επω−
νυμία «ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» έως 30.6.2014 με αμοιβή 800 
ευρώ μικτά (πλέον ΦΠΑ) μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*11009353101140012*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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