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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.51020/17229/147
  Εγκριση Καταστατικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφά−

λισης Προσωπικού ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ν.Π.Ι.Δ 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  ́Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 7

Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α΄).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51 και 52 του Π.Δ. 

63/2005 (Α/1998) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

3. Την υπ’ αρίθμ. 2876/7−10−2009 (ΦΕΚ 2234 Β΄) «Αλλαγή 
τίτλου Υπουργείων».

4. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214 Α΄) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

5. Τις υπ’ αριθμ. οικ. 34819/49/10−12−2009 (ΦΕΚ 2441 
Β΄) και οικ. 935/2/15−1−2010 (ΦΕΚ 50 Β΄) αποφάσεις του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινω−
νικής Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεώργιο 
Κουτρουμάνη».

6. Την ιδρυτική αναλογιστική μελέτη.
7. Το υπ’ αριθμ. 5209/30−4−2010 συμβολαιογραφικό 

έγγραφο.
8. Την υπ’ αρίθμ. 7888/20−3−2009 συμβολαιογραφική πράξη 

υπόσχεσης χρηματικής παροχής ποσού ευρώ 1.254.083,00 
στο υπό σύσταση ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης 
προσωπικού με την επωνυμία «Ταμείο Επαγγελματικής 
Ασφάλισης Προσωπικού ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ν.Π.Ι.Δ.».

9. Την σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρ−
χής που διατυπώνεται στο υπ’ αριθμ. οικ.162/25−6−2010 
έγγραφό της.

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση του Καταστατικού του Ταμείου Επαγ−
γελματικής Ασφάλισης Προσωπικού ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ 
Ν.Π.Ι.Δ., το οποίο καταρτίσθηκε με το υπ΄ αριθμ. 5209/ 
30−4−2010 συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο συνέ−
ταξε και υπέγραψε ο Συμβολαιογράφος Αθηνών Σωτή−
ριος Γεωργίου Ματσανιώτης.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυ−
τής και του Καταστατικού, το Ταμείο Επαγγελματικής 

Ασφάλισης Προσωπικού ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ν.Π.Ι.Δ., απο−
κτά νομική προσωπικότητα και καταχωρείται στο Μη−
τρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης.

Η απόφαση αυτή και το επισυναπτόμενο καταστατικό 
να δημοσιευθούν στην Eφημερίδας της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

-
AΡΙΘΜΟΣ 5.209

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ−
ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙ−
ΚΑΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
“ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” Ν. 3029/2002, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ.

Στην Καλλιθέα Αττικής, σήμερα, στις τριάντα (30) του 
μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα (2010), 
ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και στα γραφεία της 
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.”, που βρί−
σκονται στο επί της Λεωφόρου Α. Συγγρού αρ. 350 
κείμενο κτίριο γραφείων και δη στον πρώτο (Α΄) όροφο 
αυτού και είναι ιδιοκτησίας του “ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, όπου με κάλεσαν και προσήλθα για τη 
σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, παρουσιάσθη−
καν σ’ εμένα το Συμβολαιογράφο ΑΘΗΝΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗ, που κατοικώ και έχω έδρα 
στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας αρ. 33), οι ικανοί και μη 
εξαιρούμενοι από το Νόμο, αφ’ ενός μεν οι: 

1) Αλέξανδρος Αλεξιάδης, του Βασιλείου και της Μαρί−
ας, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοικος 
Γέρακα Αττικής (οδός Περιάνδρου αρ. 2Α), που γεννήθη−
κε στην Αθήνα, την 11−5−1963, κάτοχος του υπ’ αριθμόν 
Χ163337/8−8−2002 Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. Χαλανδρίου 
Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 035259197, 
της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης Αττικής, 

2) Μαργαρίτα Αναστασιάδου, του Γεωργίου και της 
Ευθυμίας σύζυγος Γεωργίου Καραμπάτσου, κατά δήλω−
σή της ιδιωτική υπάλληλος και κάτοικος Παλαιού Φαλή−
ρου Αττικής (οδός Εμμανουηλίδου αρ. 4), που γεννήθηκε 
στην Αθήνα, την 22−12−1962, κάτοχος του υπ’ αριθμόν
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Π576966/2−6−1992 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Παλ. Φαλήρου 
Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 025641655, 
της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου Αττικής,

3) Αλεξάνδρα Αναστασίου−Φωτοπούλου, κατά δήλωσή 
της σύζυγος Φωτίου Φωτόπουλου, το γένος Χριστοφή 
και Γεωργίας Αναστασίου, ιδιωτική υπάλληλος και κά−
τοικος Αμαρουσίου Αττικής (οδός Χρήστου Μπόθου αρ. 
1), που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου, την 16−7−1966, 
κάτοχος του υπ’ αριθμόν Ε161613 Διαβατηρίου της Κυ−
πριακής Δημοκρατίας, το οποίο εκδόθηκε την 18−5−2005 
από την Υπηρεσία Μετανάστευσης Λευκωσίας και λήγει 
την 18−5−2015, με αριθμό φορολογικού μητρώου 111201015, 
της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου Αττικής,

4) Κωνσταντίνος Αξιώτης του Γεωργίου και της Αλε−
ξάνδρας, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και 
κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής (οδός Σιβρισαρίου 
αρ. 28−30), που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής, την
10−5−1965, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΒ336893/28−9−
2006 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Νέας Ερυθραίας Αττικής, 
με αριθμό φορολογικού μητρώου 032831127, της Δ.Ο.Υ. 
Κηφισιάς Αττικής,

5) Νότα Βαβουγυιού, του Σταύρου και της Στυλιανής, 
κατά δήλωσή της ιδιωτική υπάλληλος και κάτοικος Νέας 
Σμύρνης (οδός Βοσπόρου αρ. 53), που γεννήθηκε στη 
Σπάρτη Λακωνίας, την 6−6−1973, κάτοχος του υπ’ αριθ−
μόν ΑΒ801990/4−6−2007 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Σπάρτης, 
με αριθμό φορολογικού μητρώου 070686717, της Δ.Ο.Υ. 
Σπάρτης, 

6) Κωνσταντίνος Βάγιας, του Βασιλείου και της 
Μαγδαληνής, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος 
και κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής (οδός Ίωνος αρ. 23), 
που γεννήθηκε στο Ντόναοβερτθ Γερμανίας, την 10−
12−1963, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΒ324449/23−6−2006 
Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Ηλιούπολης Αττικής, με αριθμό 
φορολογικού μητρώου 030572930, της Δ.Ο.Υ. Ηλιού−
πολης Αττικής, 

7) Γεώργιος Βαμβακούσης, του Ευαγγέλου και της 
Ευαγγελίας, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος 
και κάτοικος Αθηνών (οδός Αρ. Οικονόμου αρ. 6), που 
γεννήθηκε στην Αθήνα, την 4−11−1953, κάτοχος του υπ’ 
αριθμόν Π011349/18−6−1990 Δελ. Ταυτ. ΚΣΤ΄ Τμήμ. Ασφ. 
Αθηνών, με αριθμό φορολογικού μητρώου 028240275, 
της Δ.Ο.Υ. Κ΄ Αθηνών, 

8) Δημοσθένης Βαρούνης, του Στεφάνου και της Ειρή−
νης, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοικος 
Ελευσίνας Αττικής (οδός Ρήγα Φερραίου αρ. 58), που 
γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, την 4−10−1980, κάτο−
χος του υπ’ αριθμόν ΑΒ575072/28−9−2006 Δελ. Ταυτ. 
Τμήμ. Ασφ. Ελευσίνας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 
104184884, της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου,

9) Αλέξανδρος Βασιλάκης, του Κωνσταντίνου και της 
Ολυμπίας, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και 
κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής (οδός Περικλέους 
αρ. 7), που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 27−2−1968, κάτο−
χος του υπ’ αριθμόν ΑΗ511591/2−1−2009 Δελ. Ταυτ. Αστ. 
Τμήμ. Αγίου Δημητρίου Αττικής, με αριθμό φορολογι−
κού μητρώου 038477380, της Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου 
Αττικής,

10) Αικατερίνη Γαρδελίνου, του Σπυρίδωνος και της 
Ελένης, κατά δήλωσή της ιδιωτική υπάλληλος και κά−
τοικος Βύρωνα Αττικής (οδός Αδάνων αρ. 25), που γεν−
νήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας, την 3−4−1969, κάτοχος 
του υπ’ αριθμόν ΑΕ 110911/18−4−2007 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. 
Ασφ. Βύρωνος Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 
106181853, της Δ.Ο.Υ. Τρίπολης Αρκαδίας,

11) Εμμανουήλ Γεωργακόπουλος, του Αγγελή και της 
Μαρίας, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και κά−
τοικος Χαλανδρίου Αττικής (οδός Αδριανού αρ. 7), που 
γεννήθηκε στο Γέρακα Λακωνίας, την 3−7−1949, κάτοχος 
του υπ’ αριθμόν ΑΕ065854/23−2−2007 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. 
Ασφ. Χαλανδρίου Αττικής, με αριθμό φορολογικού μη−
τρώου 022330294, της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου Αττικής,

12) Ελένη Γιαννακούλια, του Δημητρίου και της Υβόνης, 
κατά δήλωσή της ιδιωτική υπάλληλος και κάτοικος Νέας 
Ιωνίας Αττικής (οδός Ηρώων Καλογρέζας αρ. 77), που 
γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία Αττικής, την 13−1−1964, κάτοχος 
του υπ’ αριθμόν ΑΕ111971/21−3−2007 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. 
Νέας Ιωνίας Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 
033787830, της Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου Αττικής,

13) Δήμητρα Γκολέμη του Σταύρου και της Γιαννού−
λας, κατά δήλωσή της ιδιωτική υπάλληλος και κάτοι−
κος Δάφνης Αττικής (οδός Αγίας Βαρβάρας αρ. 93), 
που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 18−7−1973, κάτοχος του 
υπ’ αριθμόν Π839320/10−12−1990 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. 
Ναυπλίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 105369514, 
της Δ.Ο.Υ. Δάφνης,

14) Κωνσταντίνος Γκούρης, του Δημοσθένη και της 
Χαρίκλειας, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και 
κάτοικος Αθηνών (οδός Βίνκελμαν αρ. 12−14, Παγκράτι), 
που γεννήθηκε στο Βόλο Μαγνησίας, την 16−10−1970, 
κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΒ511721/30−9−2006 Δελ. Ταυτ. 
Τμήμ. Ασφ. Παγκρατίου Αθηνών, με αριθμό φορολογικού 
μητρώου 039405031, της Δ.Ο.Υ. ΙΗ΄ Αθηνών,

15) Ανέζα Γριμανέλη, του Δημητρίου και της Κάκιας, 
κατά δήλωσή της σύζυγος Νικολάου Μαμούδη, ιδιωτι−
κή υπάλληλος και κάτοικος Μοσχάτου Αττικής (οδός 
Καποδιστρίου αρ. 177), που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 
6−6−1966, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Τ065033/99 Δελ. Ταυτ. 
Αστ. Τμήμ. Καλλιθέας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 
033695608, της Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου Αττικής,

16) Αναστάσιος Δημητρίου, του Κωνσταντίνου και της 
Σταματίνας, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και 
κάτοικος Βριλησσίων Αττικής (οδός Ηπείρου αρ. 22), 
που γεννήθηκε στα Βριλήσσια Αττικής, την 7−10−1953, 
κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΕ105022/10−2−2007 Δελ. Ταυτ. 
Τμήμ. Ασφ. Βριλησσίων Αττικής, με αριθμό φορολογικού 
μητρώου 021287290, της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου Αττικής, 

17) Στέλλα Δήμου, του Μιχαήλ και της Όλγας, κατά 
δήλωσή της ιδιωτική υπάλληλος και κάτοικος Ηρακλείου 
Αττικής (οδός Αλεξάνδρου Διάκου αρ. 52, Νέο Ηράκλειο), 
που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 24−3−1969, κάτοχος του 
υπ’ αριθμόν Ν296674/20−9−1983 Δελ. Ταυτ. Παρ. Ασφ. 
Ηρακλείου Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 
033136177, της Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου Αττικής, 

18) Ευστάθιος Δόγανος, του Λεωνίδα και της Χρυσού−
λας, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοι−
κος Νέας Ιωνίας Αττικής (οδός Κιουταχείας αρ. 14−18), 
που γεννήθηκε στο Ακόντιο Χαιρωνείας Βοιωτίας, την 
8−9−1961, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΖ564357/6−2−2008 
Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Νέας Ιωνίας Αττικής, με αριθμό 
φορολογικού μητρώου 029935046, της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιω−
νίας Αττικής,

19) Αικατερίνη Ευαγγελινού, του Μιχαήλ και της Πολυ−
ξένης, κατά δήλωσή της σύζυγος Αριστοτέλη−Στέλιου 
Βλασσόπουλου, ιδιωτική υπάλληλος και κάτοικος Αθη−
νών (οδός Αβύδου αρ. 62−64, Ιλίσια), που γεννήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης, την 30−3−1973, κάτοχος του 
υπ’ αριθμόν ΑΖ561714/30−4−2008 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ.  
Αργυρούπολης Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώ−
ου 072341298, της Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης Αττικής,
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20) Ελένη Ζάρδα, του Βασιλείου και της Αικατερί−
νης, κατά δήλωσή της ιδιωτική υπάλληλος και κάτοικος 
Αθηνών (οδός Τριταίας αρ. 18, Ακαδημία Πλάτωνος), 
που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 27−4−1964, κάτοχος του 
υπ’ αριθμόν ΑΖ040464/5−9−2007 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. 
Κολωνού Αθηνών, με αριθμό φορολογικού μητρώου 
036717045, της Δ.Ο.Υ. ΙΕ΄ Αθηνών,

21) Νικόλαος Ζβαρνιάς, του Δημητρίου Ζβαρνιά και 
της Άννας Παπαθανασίου, κατά δήλωσή του ιδιωτικός 
υπάλληλος και κάτοικος Ηρακλείου Αττικής (οδός Ελπί−
δος αρ. 60, Νέο Ηράκλειο), που γεννήθηκε στην Αθήνα, 
την 9−6−1984, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Τ190233/28−6−1999 
Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. Ηρακλείου Αττικής, με αριθμό 
φορολογικού μητρώου 123489476, της Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρα−
κλείου Αττικής

22) Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, του Αντωνίου και της 
Ευαγγελίας, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και 
κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής (οδός Νίγδης αρ. 68), που 
γεννήθηκε στην Αθήνα, την 20−5−1968, κάτοχος του υπ’ 
αριθμόν Π327374/21−11−1990 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Κα−
λογρέζας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 039717733, 
της Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου Αττικής, 

23) Ευάγγελος Θωμόπουλος, του Θωμά και της Πα−
ρασκευής, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και 
κάτοικος Βούλας Αττικής (οδός Ελευθερίας αρ. 53), 
που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 22−12−1960, κάτοχος 
του υπ’ αριθμόν ΑΒ576648/2−11−2006 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. 
Ασφ. Βούλας Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 
030993422, της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας Αττικής, 

24) Άγγελος Ιακώβου, του Ιωάννη και της Ειρήνης, 
κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοικος 
Γλυφάδας Αττικής (οδός Αγίου Νικολάου αρ. 47), που 
γεννήθηκε στην Αθήνα, την 30−5−1949, κάτοχος του υπ’ 
αριθμόν Φ051626/2−2−2001 Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. Αργυ−
ρούπολης Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 
009325763, της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας Αττικής,

25) Ειρήνη Καΐλα, του Ιωάννη και της Μαρίας, κατά 
δήλωσή της ιδιωτική υπάλληλος και κάτοικος Αθηνών 
(οδός Λυκόφρονος αρ. 24−26), που γεννήθηκε στην Αθή−
να, την 25−6−1968, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Ν059471/ 
6−12−1985 Δελ. Ταυτ. Ι΄ Τμήμ. Ασφ. Αθηνών, με αριθμό φο−
ρολογικού μητρώου 050270315, της Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών, 

26) Μαργαρίτα Καλιμάτση, του Δημητρίου και της 
Μαρίας, κατά δήλωσή της ιδιωτική υπάλληλος και κά−
τοικος Πετρούπολης Αττικής (οδός Κέρκης αρ. 110), που 
γεννήθηκε στην Αθήνα, την 1−7−1963, κάτοχος του υπ’ 
αριθμόν Σ274175/9−4−1997 Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. Ελληνι−
κού, με αριθμό φορολογικού μητρώου 035902020, της 
Δ.Ο.Υ. Πετρούπολης Αττικής,

27) Μελέτιος Κανάκης, του Σωτηρίου και της Αλε−
ξάνδρας, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και 
κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (οδός Ταινάρου αρ. 155), 
που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 8−4−1959, κάτοχος του 
υπ’ αριθμόν Ρ103532/29−3−1993 Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. 
Τερψιθέας Αθηνών, με αριθμό φορολογικού μητρώου 
026965487, της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας Αττικής, 

28) Σταύρος Καπλάνης του Γεωργίου και της Θε−
οδώρας, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και 
κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (οδός Ευκαλύπτων αρ. 
18), που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 13−5−1976, κάτοχος 
του υπ’ αριθμόν ΑΒ 569684/13−10−2006 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. 
Ασφ. Αμαρουσίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 
066593227, της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,

29) Πέτρος Καραβίτης, του Ανδρέα και της Ελισσάβετ, 
κατά δήλωση του ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοικος 

Αλίμου Αττικής (οδός Στυμφαλίας αρ. 32), που γεννή−
θηκε στην Αθήνα, την 29−3−1970, κάτοχος του υπ’ αριθ−
μόν ΑΒ587550/6−11−2006 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Αλίμου, 
με αριθμό φορολογικού μητρώου 039874818, της Δ.Ο.Υ. 
Παλαιού Φαλήρου Αττικής , 

30) Μαρία Καραγιάννη, του Παναγιώτη και της Ελένης, 
κατά δήλωσή της ιδιωτική υπάλληλος και κάτοικος Νέου 
Ηρακλείου Αττικής (οδός Πάρνηθος αρ. 11), που γεννή−
θηκε στην Τρίπολη Μαντινείας Αρκαδίας, την 10−11−1981, 
κάτοχος του υπ’ αριθμόν Π.119777/6−10−1994 Δελ. Ταυτ. 
Τμήμ. Ασφ. Τρίπολης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 
125585306, της Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου,

31) Χρήστος Καράμπαλης, του Αθανασίου και της 
Άρτεμις, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και 
κάτοικος Βύρωνα Αττικής (οδός Αδαμ. Κοραή αρ.
54−56), που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 1−10−1971, κά−
τοχος του υπ’ αριθμόν ΑΒ501855/14−10−2006 Δελ. Ταυτ. 
Τμήμ. Ασφ. Βύρωνα Αττικής, με αριθμό φορολογικού 
μητρώου 037524767, της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα Αττικής,

32) Χριστίνα Καρρά, του Δημητρίου και της Άννας, 
κατά δήλωσή της ιδιωτική υπάλληλος και κάτοικος 
Αθηνών (οδός Τυμφρηστού αρ. 6), που γεννήθηκε 
στην Αθήνα, την 5−5−1960, κάτοχος του υπ’ αριθμόν
Τ149254/13−8−1999 Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. Νέας Σμύρνης, 
με αριθμό φορολογικού μητρώου 038606642, της Δ.Ο.Υ. 
ΙΗ΄ Αθηνών, 

33) Δήμητρα Καρούσου, του Γεωργίου και της Βασιλι−
κής κατά δήλωσή της ιδιωτική υπάλληλος και κάτοικος 
Αθηνών (οδός Αριστοβούλου αρ. 25), που γεννήθηκε 
στην Αθήνα, την 14−2−1968, κάτοχος του υπ’ αριθμόν
Ν147309/18−3−1985 Δελ. Ταυτ. ΙΑ΄ Αστ. Τμήμ. Αθηνών, με 
αριθμό φορολογικού μητρώου 052229326, της Δ.Ο.Υ. 
ΣΤ΄ Αθηνών, 

34) Νικολέττα Κατσακούλα, του Ηλία και της Ευθυμί−
ας σύζυγος Κωνσταντίνου Καίσαρη, κατά δήλωσή της 
ιδιωτική υπάλληλος και κάτοικος Αθηνών (οδός Μιρτζι−
έφσκυ αρ. 6), που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 23−5−1962, 
κάτοχος του υπ’ αριθμόν Ρ024238/23−6−1992 Δελ. Ταυτ. 
ΙΓ΄ Τμήμ. Ασφ. Αθηνών, με αριθμό φορολογικού μητρώου 
035364121, της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Αθηνών,

35) Ιωάννης Καψάλης, του Χαραλάμπους και της Γι−
αννούλας, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και 
κάτοικος Αθηνών (οδός Ζεύξιδος αρ. 8−10), που γεννήθη−
κε στην Αθήνα, την 4−10−1956, κάτοχος του υπ’ αριθμόν 
ΑΗ018157/10−5−2008 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Νέου Κόσμου 
Αθηνών, με αριθμό φορολογικού μητρώου 028465789, 
της Δ.Ο.Υ. ΙΗ΄ Αθηνών,

36) Ιωάννης Κόκκαλης, του Σπυρίδωνος και της Γιαν−
νούλας, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και κά−
τοικος Αμαρουσίου Αττικής (οδός Γράμμου αρ. 15), που 
γεννήθηκε στο Αγρίνιο Τριχωνίδος Αιτωλοακαρνανίας, 
την 2−3−1966, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Λ865781/5−8−1983 
Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. Αιτωλικού, με αριθμό φορολογικού 
μητρώου 036989708, της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου Αττικής, 

37) Γαρυφαλιά Κοντογιάννη, του Δημητρίου και της 
Μαρίας, κατά δήλωσή της σύζυγος Αποστόλου Αλεξίου, 
ιδιωτική υπάλληλος και κάτοικος Αχαρνών Αττικής (οδός 
Πιο αρ. 1, Ολυμπιακό Χωριό), που γεννήθηκε στη Σπάρ−
τη Λακωνίας, την 23−12−1966, κάτοχος του υπ’ αριθμόν 
ΑΗ073390/31−7−2008 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Αμαρουσίου 
Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 030999592, 
της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου Αττικής,

38) Ευθυμία Κοκορέλη, του Νικήτα και της Αγλαΐας, 
κατά δήλωσή της ιδιωτική υπάλληλος και κάτοικος Αμα−
ρουσίου Αττικής (οδός Μ. Αλεξάνδρου αρ. 101), που γεν−
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νήθηκε στην Αθήνα, την 26−6−1961, κάτοχος του υπ’ αριθ−
μόν Λ162072/10−8−1978 Δελ. Ταυτ. Παρ. Ασφ. Αμαρουσίου 
Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 030567783, 
της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου Αττικής, 

39) Παναγιώτης Κούβαλης του Αριστείδη και της Σοφί−
ας, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοικος 
Πεύκης Αττικής (οδός Δαγκλή αρ.5), που γεννήθηκε στο 
Άργος Αργολίδος την 3−7−1969, κάτοχος του υπ’ αριθ−
μόν Ξ981754/19−10−1992 Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. Άστρους, 
με αριθμό φορολογικού μητρώου 106260371, της Δ.Ο.Υ. 
Αμαρουσίου,

40) Σταματίνα Κουντουρόγιαννη, του Θεοδώρου και 
της Αργυρώς, κατά δήλωσή της ιδιωτική υπάλληλος και 
κάτοικος Αθηνών (οδό Μοναστηρίου αρ. 72, Ακαδημία 
Πλάτωνος), που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, την 
19−8−1978, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΒ567051/11−9−2006 
Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Κολωνού, με αριθμό φορολογικού 
μητρώου 101407998, της Δ.Ο.Υ. ΙΕ΄ Αθηνών, 

41) Ευστράτιος Κουρουμπάς, του Ανέστη και της Μαρί−
ας, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοικος 
Αγίου Ιωάννη Ρέντη (οδός Φλέμινγκ αρ. 48, Κτίριο Β΄), 
που γεννήθηκε στη Νίκαια Αττικής, την 6−11−1960, κά−
τοχος του υπ’ αριθμόν ΑΕ507513/23−5−2007 Δελ. Ταυτ. 
Τμήμ. Ασφ. Αγίου Ιωάννη Ρέντη, με αριθμό φορολογικού 
μητρώου 030087161, της Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου Αττικής,

42) Νικόλαος Κούτσικος, του Αριστοτέλη και της Ευ−
αγγελής, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και 
κάτοικος Σπάτων Αττικής (οδός Ιπποκράτους αρ. 31), 
που γεννήθηκε στους Κωστακιούς Άρτας, την 19−3−1967, 
κάτοχος του υπ’ αριθμόν Μ 787326/15−7−1983 Δελ. Ταυτ. 
Τμήμ. Ασφ. Άρτας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 
036697970, της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης Αττικής,

43) Μαρία−Κωνσταντίνα Κουτσοχέρα, του Βασιλείου 
και της Παναγούλας, κατά δήλωσή της σύζυγος Ευαγγέ−
λου Κόπελου, κατά δήλωσή της ιδιωτική υπάλληλος και 
κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής (οδός Τήνου αρ. 17−19), 
που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 3−10−1969, κάτοχος του 
υπ’ αριθμόν ΑΒ301529/26−6−2006 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. 
Μεταμόρφωσης Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώ−
ου 034613513, της Δ.Ο.Υ. Νέας Φιλαδελφείας Αττικής, 

44) Χαράλαμπος Κωστούλας, του Παντελή και της 
Κωνσταντίνας, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος 
και κάτοικος Ιλίου Αττικής (οδός Πάργας αρ. 3), που 
γεννήθηκε στην Αθήνα, την 19−11−1971, κάτοχος του υπ’ 
αριθμόν Ξ386366/5−1−1987 Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. Ασφ. 
Νέων Λιοσίων Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 
074233105, της Δ.Ο.Υ. Ιλίου Αττικής, 

45) Αλέξανδρος Λαζίδης, του Γαβριήλ και της Ευγε−
νίας, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοι−
κος Νέας Σμύρνης Αττικής (οδός Θράκης αρ. 21), που 
γεννήθηκε στο Τμπίλισι Σ. Σ.Δ. Γεωργίας, την 25−4−1951, 
κάτοχος του υπ’ αριθμόν Π679844/20−11−1991 Δελ. Ταυτ. 
Τμήμ. Ασφ. Νέας Σμύρνης Αττικής, με αριθμό φορο−
λογικού μητρώου 050189931, της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης 
Αττικής, 

46) Ιωάννης Λαπατάς, του Δημητρίου και της Κυρια−
κής, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοικος 
Χαλανδρίου Αττικής (οδός Παράσχου αρ. 4), που γεννή−
θηκε στην Αθήνα, την 12−5−1966, κάτοχος του υπ’ αριθμόν 
Φ044488/19−9−2000 Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. Χαλανδρίου 
Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 046036376, 
της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου Αττικής, 

47) Αγγελική Λιβιεράτου, του Κυριάκου και της Αργυρώς 
κατά δήλωσή της σύζυγος Γεωργίου Χάλαρη, ιδιωτική 
υπάλληλος και κάτοικος Ηρακλείου Αττικής (οδός Δερβε−

νίων αρ. 30Β), που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 19−7−1969, 
κάτοχος του υπ’ αριθμόν Π327265/1−10−1990 Δελ. Ταυτ. 
Τμήμ. Ασφ. Καλογρέζας Αττικής, με αριθμό φορολογικού 
μητρώου 037315411, της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Αττικής, 

48) Παναγιώτης Μακρής, του Αναστασίου και της Φα−
νής, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοικος 
Αιγάλεω Αττικής (οδός Κ. Παλαμά αρ. 57), που γεννήθηκε 
στην Αθήνα, την 24−12−1962, κάτοχος του υπ’ αριθμόν 
ΑΕ157332/11−4−2007 Δελ. Ταυτ. Β΄ Τμήμ. Ασφ. Αιγάλεω 
Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 036354506, 
της Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου Αττικής,

49) Σοφία Μαριάτου−Μεταξά, του Γεωργίου και της 
Ευαγγελίας, κατά δήλωσή της σύζυγος Βασιλείου Μηνά, 
ιδιωτική υπάλληλος και κάτοικος Καλλιθέας Αττικής 
(οδός Αριστείδου αρ. 104−106), που γεννήθηκε στην Αθή−
να, την 9−10−1963, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΒ282179/ 
12−4−2006 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Καλλιθέας Αττικής, με 
αριθμό φορολογικού μητρώου 069932954, της Δ.Ο.Υ. Α΄ 
Καλλιθέας Αττικής, 

50) Νικόλαος Μαρουλιανάκης, του Γεωργίου και της 
Παρασκευής, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος 
και κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής (οδός Σαλαμίνος αρ. 9), 
που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 19−1−1962, κάτοχος του 
υπ’ αριθμόν Ρ053811/22−10−1993 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. 
Χαϊδαρίου Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 
032383688, της Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου Αττικής, 

51) Ειρήνη Μαυροματίδη, του Ιγνατίου και της Σοφίας 
σύζυγος Γεωργίου Καρατσενίδη, κατά δήλωσή της ιδι−
ωτική υπάλληλος και κάτοικος Καλλιθέας Αττικής (οδός 
Σωκράτους αρ. 104), που γεννήθηκε στην Τσιμκένδη 
Καζαχστάν, την 24−10−1964, κάτοχος του υπ’ αριθμόν
ΑΙ071603/8−10−2009 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Καλλιθέα, με 
αριθμό φορολογικού μητρώου 106916026, της Δ.Ο.Υ. Α΄ 
Καλλιθέας Αττικής,

52) Νικόλαος Μητσακάκης, του Γεωργίου και της Ευ−
φροσύνης, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και 
κάτοικος Βριλησσίων Αττικής (οδός Αγίου Αντωνίου αρ. 
152), που γεννήθηκε στη Σητεία Κρήτης, την 20−12−1952, 
κάτοχος του υπ’ αριθμόν Τ161036/16−11−1999 Δελ. Ταυτ. 
Αστ. Τμήμ. Μελισσίων Αττικής, με αριθμό φορολογικού 
μητρώου 002471287, της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου Αττικής, 

53) Παρασκευή σύζυγος Γεωργίου Μοσκόφογλου, το 
γένος Χαραλάμπους και Αθηνάς Σιάννη, κατά δήλω−
σή της ιδιωτική υπάλληλος και κάτοικος Άνω Λιοσίων 
Αττικής (οδός Έλλης Αλεξίου αρ. 35), που γεννήθηκε 
στην Αθήνα, την 1−10−1958, κάτοχος του υπ’ αριθμόν 
Ρ681593/7−6−1995 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Άνω Λιοσίων 
Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 104978280, 
της Δ.Ο.Υ. Άνω Λιοσίων Αττικής,

54) Θεοδώρα Μόσχου, του Αλεξάνδρου και της Αντω−
νίας κατά δήλωσή της σύζυγος Σταύρου Ευαγγελάτου, 
ιδιωτική υπάλληλος και κάτοικος Χολαργού Αττικής 
(οδός Σύρου αρ. 1), που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 
30−8−1965, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Χ083654/22−4−2002 
Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. Χολαργού Αττικής, με αριθμό 
φορολογικού μητρώου 034063295, της Δ.Ο.Υ. Χολαργού 
Αττικής,

55) Ευαγγελία Μούντριχα, του Ηλία και της Ασημίνας, 
κατά δήλωσή της ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Νέας 
Αρτάκης Ευβοίας (οδός Κ. Παλαμά αρ. 42Β) και προσωρι−
νά διαμένουσα δι’ εργασίες της στην Καλλιθέας Αττικής 
(οδός Ασκληπιού αρ. 35), που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 
25−8−1978, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΒ988043/5−9−2006 
Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Χαλκίδας, με αριθμό φορολογικού 
μητρώου 063014799, της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας,
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56) Σταύρος Μπαλώτης, του Σαράντη και της Ειρήνης, 
κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοικος 
Αθηνών (οδός Υμηττού αρ. 89, Παγκράτι), που γεννή−
θηκε στο Αιγάλεω Αττικής, την 21−11−1967, κάτοχος του 
υπ’ αριθμόν Ρ612198/9−8−1994 Δελ. Ταυτ. Ι΄ Τμήμ. Ασφ. 
Αθηνών, με αριθμό φορολογικού μητρώου 038934096, 
της Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών, 

57) Κωνσταντίνος Μπότης, του Ιωάννη και της Γεωργί−
ας, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοικος 
Πειραιά Αττικής (οδός Λευκωσίας αρ. 26−28, Καμίνια), 
που γεννήθηκε στη Νίκαια Πειραιώς, την 29−2−1963, κά−
τοχος του υπ’ αριθμόν Π036679/19−2−1990 Δελ. Ταυτ. Η΄ 
Τμήμ. Ασφ. Πειραιώς, με αριθμό φορολογικού μητρώου 
031618761, της Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄ Πειραιά, 

58) Ιωάννα Μπουκέα, του Καρόλου και της Αγγελικής, 
κατά δήλωσή της σύζυγος Βασιλείου Μελετίου, ιδιωτική 
υπάλληλος και κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής (οδός 
Κνωσσού αρ. 6), που γεννήθηκε στο Βύρωνα Αττικής, 
την 12−6−1960, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Χ000659/16−1−
2002 Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. Αγίου Δημητρίου, με αριθ−
μό φορολογικού μητρώου 079771707, της Δ.Ο.Υ. Αγίου 
Δημητρίου Αττικής, 

59) Ασημίνα Νάτσου, του Δημητρίου και της Σοφίας, 
κατά δήλωσή της σύζυγος Κωνσταντίνου Βαμβάτσικου, 
ιδιωτική υπάλληλος και κάτοικος Ηρακλείου Αττικής 
(οδός Σύρου αρ. 3), που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 
2−5−1967, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Χ059120/9−5−2002 
Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. Ηρακλείου Αττικής, με αριθμό 
φορολογικού μητρώου 051698458, της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου 
Αττικής, 

60) Βασίλειος Νιάρχος, του Γεωργίου και της Παναγιώ−
τας, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοικος 
Μεταμόρφωσης Αττικής (οδός Παύλου Μελά αρ. 29), 
που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 11−5−1965, κάτοχος του 
υπ’ αριθμόν Ξ062369/7−7−1988 Δελ. Ταυτ. ΙΑ΄ Τμήμ. Ασφ. 
Αθηνών, με αριθμό φορολογικού μητρώου 026365040, 
της Δ.Ο.Υ. Νέας Φιλαδελφείας Αττικής, 

61) Ελένη Νικολάρου, του Θεοδώρου και της Παρα−
σκευής κατά δήλωσή της ιδιωτική υπάλληλος και κά−
τοικος Αθηνών (οδός Ιππολύτου αρ. 30), που γεννήθηκε 
στη Σπάρτη Λακωνίας, την 3−3−1962, κάτοχος του υπ’ 
αριθμόν ΑΙ521134/11−2−2010 Δελ. Ταυτ. Τμημ. Ασφ. Πατη−
σίων, με αριθμό φορολογικού μητρώου 033151433, της 
Δ.Ο.Υ. Κ΄ Αθηνών, 

62) Αριστείδης Νούσης, του Αδαμαντίου και της Μα−
ρίας−Αλίκης, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος 
και κάτοικος Πεντέλης Αττικής (οδός Ισμήνης αρ. 13), 
που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 15−7−1969, κάτοχος του 
υπ’ αριθμόν Ρ630143/29−9−1994 Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. 
Πεντέλης Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 
036948831, της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, 

63) Δημήτριος Ξαγοράρης, του Αντωνίου και της Μαρί−
ας, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοικος 
Αγίου Δημητρίου Αττικής (οδός Κωνσταντινουπόλεως 
αρ. 6), που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 8−9−1965, κάτοχος 
του υπ’ αριθμόν Φ073019/24−7−2000 Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. 
Αγίου Δημητρίου Αττικής, με αριθμό φορολογικού μη−
τρώου 031971060, της Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου Αττικής, 

64) Κωνσταντίνα−Ροδούλα Ξανθοπούλου, του Αλέξαν−
δρου και της Αφροδίτης, κατά δήλωσή της ιδιωτική 
υπάλληλος και κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής (οδός Γ. 
Αργύρη αρ. 11), που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 29−11−
1969, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΗ001161/8−5−2008 Δελ. 
Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Πεύκης Αττικής, με αριθμό φορολογι−
κού μητρώου 035447749, της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας,

65) Ανδρέας Παναγιώτου, του Νικολάου και της Ευ−
αγγελίας, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και 
κάτοικος Αθηνών (οδός Γεωργίου Βλάχου αρ. 57), που 
γεννήθηκε στην Αθήνα, την 7−12−1962, κάτοχος του υπ’ 
αριθμόν ΑΕ043550/21−2−2007 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Νέου 
Ψυχικού Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 
035853807, της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού Αττικής,

66) Ιωάννης Παναγιωτακόπουλος, του Αθανασίου και 
της Αιμιλίας, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος 
και κάτοικος Αθηνών (οδός Μαλάξου αρ. 7, Ν. Φιλοθέη), 
που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 5−7−1969, κάτοχος του 
υπ’ αριθμόν Χ543163/16−4−2003 Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. 
Κυψέλης Αθηνών, με αριθμό φορολογικού μητρώου 
059647895, της Δ.Ο.Υ. ΚΑ΄ Αθηνών, 

67) Ευαγγελία Παπαθανασίου, του Ανδρέα και της Μα−
ρίας, κατά δήλωσή της σύζυγος Παύλου Τοπαλίδη, κατά 
δήλωσή της ιδιωτική υπάλληλος και κάτοικος Αγίου 
Στεφάνου Αττικής (οδός Παπαφλέσσα, Άγιος Φανούρι−
ος), που γεννήθηκε στο Μαρκόπουλο Ωρωπού Αττικής, 
την 9−5−1975, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Χ086657/5−3−2004 
Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Ωρωπού Αττικής, με αριθμό φορο−
λογικού μητρώου 074648384, της Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου 
Αττικής, 

68) Γεώργιος Παπαστάθης, του Στυλιανού και της 
Θεοδώρας, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και 
κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής (οδός Γρηγορίου Ξενο−
πούλου αρ. 33−35), που γεννήθηκε στη Φλωριάδα Βάλ−
του Αιτωλοακαρνανίας, την 16−2−1956, κάτοχος του υπ’ 
αριθμόν ΑΙ 117305/2−12−2009 Δελ. Ταυτ. Τμημ. Ασφ.Ηλι−
ούπολης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 028234233, 
της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης Αττικής , 

69) Γεώργιος Πλωμαρίτης, του Μάριου και της Ταξι−
αρχούλας, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και 
κάτοικος Ζωγράφου Αττικής (οδός Τριφυλλίας αρ. 41, 
Άνω Ιλίσια), που γεννήθηκε στο Βερολίνο Γερμανίας, την 
7−12−1965, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΑ062533/1−4−2005 
Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Ζωγράφου Αττικής, με αριθμό 
φορολογικού μητρώου 037321595, της Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου 
Αττικής, 

70) Βαλεντίνα Ραυτοπούλου, του Σπυρόγιωργου και 
της Ελένης, κατά δήλωσή της ιδιωτική υπάλληλος και 
κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής (οδός Βυζαντίου αρ. 
20), που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α., την 2−
3−1978, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΗ063412/16−7−2008 
Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Νέας Σμύρνης Αττικής, με αριθ−
μό φορολογικού μητρώου 068765074, της Δ.Ο.Υ. Νέας 
Σμύρνης Αττικής,

71) Μαρίνα Ρεκλείτη, του Χρήστου και της Αργυρώς, 
κατά δήλωσή της σύζυγος Στεφάνου Δερίγγου, ιδιω−
τική υπάλληλος και κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής 
(οδός Κρήνης αρ. 32), που γεννήθηκε στα Κουρούνια 
Αμανης Χίου, την 21−9−1967, κάτοχος του υπ’ αριθμόν 
ΑΗ063420/16−7−2008 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Νέας Σμύρ−
νης Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 050216974, 
της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης Αττικής, 

72) Ανδρέας Ρούβας, του Γεωργίου και της Σοφίας, 
κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοικος 
Παλλήνης Αττικής (οδός Τειρεσία αρ. 7), που γεννήθη−
κε στη Βηρυτό Λιβάνου, την 11−9−1964, κάτοχος του υπ’ 
αριθμόν Σ681868/9−8−1999 Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. Αγίας 
Παρασκευής Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 
051276784, της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης Αττικής,

73) Ιωάννης Ρούντος, του Ηλία και της Βασιλικής, κατά 
δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοικος Κηφισιάς 
Αττικής (οδός Μάρκου Μπότσαρη αρ. 6), που γεννήθηκε 
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στη Λαμία Φθιώτιδας, την 23−2−1955, κάτοχος του υπ’ 
αριθμόν Π587484/7−1−1992 Δελ. Ταυτ. ΚΣΤ΄ Τμήμ. Ασφ. 
Αθηνών, με αριθμό φορολογικού μητρώου 023165350, 
της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Αττικής, 

74) Φώτιος Σαμαράς, του Αντωνίου και της Αργυρώς, 
κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοικος Δι−
ονύσου Αττικής (οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ. 53), που 
γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής, την 16−2−1964, κάτοχος 
του υπ’ αριθμόν Τ127279/26−6−2000 Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. 
Νέας Ερυθραίας Αττικής, με αριθμό φορολογικού μη−
τρώου 032799682, της Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου Αττικής, 

75) Κωνσταντίνος Σεϊντής, του Φιλίππου και της Αθη−
νάς, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοικος 
Περιστερίου Αττικής (οδός Δωδεκανήσου αρ. 27), που 
γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής, την 6−4−1964, κάτοχος 
του υπ’ αριθμόν ΑΖ076700/21−9−2007 Δελ. Ταυτ. Β΄ Τμήμ. 
Ασφ. Περιστερίου Αττικής, με αριθμό φορολογικού μη−
τρώου 050383531, της Δ.Ο.Υ. Α΄ Περιστερίου Αττικής, 

76) Βασίλειος Σιατραβάνης, του Χρήστου και της 
Χρυσούλας, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος 
και κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (οδός Τιρύνθου αρ.12), 
που γεννήθηκε στον Βόλο Μαγνησίας την 29−3−1965, 
κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΗ060476/15−7−2008 Δελ. Ταυτ. 
Τμήμ. Ασφ. Γλυφάδας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 
053988224, της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας,

77) Γεώργιος Σιδέρης, του Εμμανουήλ και της Χρυσαυ−
γής, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοικος 
Αχαρνών Αττικής (Πάροδος 18 Νο 5, Ολυμπιακό Χωριό), 
που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 19−8−1967, κάτοχος του 
υπ’ αριθμόν ΑΗ508347/19−11−2008 Δελ. Ταυτ. Τμημ. Ασφ. 
Αχαρνών, με αριθμό φορολογικού μητρώου 038021492, 
της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών Αττικής, 

78) Φιλίππα Σκαμάγκου, του Μιχαήλ και της Μαρί−
ας, κατά δήλωσή της ιδιωτική υπάλληλος και κάτοικος 
Κορυδαλλού Αττικής (13η οδός αρ. 3−5,) που γεννήθηκε 
στον Κορυδαλλό Αττικής, την 8−11−1970, κάτοχος του υπ’ 
αριθμόν Χ500349/12−12−2002 Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. Νικαί−
ας Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 038894764, 
της Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού Αττικής, 

79) Kλεοπάτρα Σκορδή, του Νικολάου και της Ευφρο−
σύνης, κατά δήλωσή της ιδιωτική υπάλληλος και κάτοι−
κος Αλίμου Αττικής (οδός Κανάρη αρ. 65, Καλαμάκι), που 
γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής, την 8−9−1960, κάτο−
χος του υπ’ αριθμόν ΑΖ017185/1−8−2007 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. 
Ασφ. Αλίμου Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 
040030649, της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου Αττικής ,

80) Δημήτριος Σταθόπουλος, του Χρήστου και της 
Στυλιανής, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και 
κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής (οδός Αγίας Βαρ−
βάρας αρ. 43), που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 7−9−1969, 
κάτοχος του υπ’ αριθμόν Ξ278650/1−10−1986 Δελ. Ταυτ. 
Αστ. Τμήμ. Ασφ. Αγίου Δημητρίου Αττικής, με αριθμό 
φορολογικού μητρώου 056222107, της Δ.Ο.Υ. Α΄ Καλλι−
θέας Αττικής, 

81) Καλλιόπη Σταμπούλου, του Κωνσταντίνου και της 
Βασιλικής, σύζυγος Παναγιώτη Κακαβα, κατά δήλωσή 
της ιδιωτική υπάλληλος και κάτοικος Αμαρουσίου Ατ−
τικής (οδός Στρατηγού Λέκκα αρ. 39), που γεννήθηκε 
στην Αθήνα, την 11−7−1968, κάτοχος του υπ’ αριθμόν 
Σ692351/12−6−1998 Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. Αμαρουσίου 
Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 043548604, 
της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου Αττικής,

82) Σταματία Σταμούλη, του Αθανασίου και της Αγγε−
λικής, κατά δήλωσή της ιδιωτική υπάλληλος και κάτοι−
κος Νέας Ιωνίας Αττικής (οδός Κιουταχείας αρ. 14−18), 

που γεννήθηκε στο Φραντζή Φθιώτιδας, την 16−5−1960, 
κάτοχος του υπ’ αριθμόν Λ673021/12−1−1978 Δελ. Ταυτ. 
Αστ. Τμήμ. Υπάτης Φθιώτιδας, με αριθμό φορολογικού 
μητρώου 029998254, της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας Αττικής,

83) Παρασκευή Στάση, του Σπυρίδωνος και της Φανής, 
κατά δήλωσή της σύζυγος Κωνσταντίνου Παπαβασιλεί−
ου, ιδιωτική υπάλληλος και κάτοικος Χαλανδρίου Αττι−
κής (οδός Ύδρας αρ. 18), που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 
4−7−1964, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΙ003817/15−7−2009 
Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Χαλανδρίου, με αριθμό φορο−
λογικού μητρώου 038693352, της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου 
Αττικής, 

84) Γεωργία Στρουμπάκη, του Μιχαήλ και της Μαρίας, 
κατά δήλωσή της ιδιωτική υπάλληλος και κάτοικος Ιλίου 
Αττικής (οδός Πηλέως αρ. 4), που γεννήθηκε στα Νέα 
Λιόσια Αττικής, την 2−10−1978, κάτοχος του υπ’ αριθμόν 
Τ111230/21−10−1999 Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. Ιλίου Αττικής, 
με αριθμό φορολογικού μητρώου 103751234, της Δ.Ο.Υ. 
Ιλίου Αττικής, 

85) Δέσποινα Στρούμπου, του Κωνσταντίνου και της 
Ευγενίας, κατά δήλωσή της ιδιωτική υπάλληλος και κά−
τοικος Αγίας Παρασκευής (οδός Ρούμελης αρ.12), που 
γεννήθηκε στην Αθήνα, την 25−4−1973, κάτοχος του υπ’ 
αριθμόν Π459253/21−6−1990 Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. Παρ. 
Διστόμου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 065937448, 
της Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, 

86) Θεόδωρος Συμεωνίδης, του Παντελή και της Αγ−
γελικής, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και κά−
τοικος Περιστερίου Αττικής (οδός Φραντζή αρ. 1), που 
γεννήθηκε στην Αθήνα, την 30−6−1956, κάτοχος του υπ’ 
αριθμόν Ξ075302/1−4−1987 Δελ. Ταυτ. ΙΖ΄ Αστ. Τμήμ. Αθη−
νών, με αριθμό φορολογικού μητρώου 030946353, της 
Δ.Ο.Υ. Β΄ Περιστερίου Αττικής, 

87) Αγλαΐα, κατά δήλωσή της, χήρα Περικλή Συριο−
πούλου, το γένος Μάριου και Αθηνάς Γάσπαρη, ιδιωτική 
υπάλληλος και κάτοικος Αθηνών (οδός Μπαϊρακτάρη 
αρ. 4), που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 7−7−1956, κάτο−
χος του υπ’ αριθμόν Φ005987/16−5−2001 Δελ. Ταυτ. Αστ. 
Τμήμ Αμπελοκήπων, με αριθμό φορολογικού μητρώου 
079281313, της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού Αττικής,

88) Παναγιώτης Τζώνης, του Αγγελή και της Θεώνης, 
κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοικος 
Αμαρουσίου Αττικής (οδός Ναυαρίνου αρ. 49), που γεν−
νήθηκε στην Αγαλιανή Αυλώνας Μεσσηνίας, την 23−11−
1974, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Χ587896/5−1−2004 Δελ. 
Ταυτ. Αστ. Τμήμ Αμαρουσίου Αττικής, με αριθμό φο−
ρολογικού μητρώου 073725593, της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου 
Αττικής,

89) Ιωάννης Τοτός, του Αναστασίου και της Μαρίας, 
κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοικος 
Αγίας Παρασκευής Αττικής (οδός Ασημακοπούλου αρ. 6), 
που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 13−4−1972, κάτοχος του 
υπ’ αριθμόν Ρ523682/21−11−1994 Δελτ. Ταυτ. Τμημ. Ασφ. 
Χολαργού, με αριθμό φορολογικού μητρώου 038086195, 
της Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής,

90) Γαρυφαλλιά Τραπάτσα, του Αθανασίου και της 
Θεοδώρας, κατά δήλωσή της σύζυγος Δημητρίου Ιω−
άννου, ιδιωτική υπάλληλος και κάτοικος Αθηνών (οδός 
Γιολδάση αρ. 1−5, Νέος Κόσμος), που γεννήθηκε στη 
Λαμία Φθιώτιδος, την 9−10−1960, κάτοχος του υπ’ αριθμόν 
ΑΙ533030/4−3−2010 Δελ. Ταυτ. Τμημ. Ασφ. Νέου Κόσμου, 
με αριθμό φορολογικού μητρώου 065579339, της Δ.Ο.Υ. 
ΙΗ΄ Αθηνών, 

91) Ευάγγελος Τσιμπλιάρης, του Δημητρίου και της 
Κωνσταντίας, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος 
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και κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής (οδό Φιλικών αρ. 
2), που γεννήθηκε στα Σκαρφεία Μώλου Φθιώτιδας, την 
15−12−1962, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΒ042680/8−3−2006 
Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Μεταμόρφωσης Αττικής, με αριθ−
μό φορολογικού μητρώου 031703389, της Δ.Ο.Υ. Νέας 
Φιλαδελφείας Αττικής, 

92) Παναγιώτης Τσότρας, του Αγγελή και της Ασήμως, 
κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοικος 
Δάφνης Αττικής (οδός Αγίας Βαρβάρας αρ. 86), που γεν−
νήθηκε στην Αθήνα, την 21−2−1954, κάτοχος του υπ’ αριθ−
μόν ΑΖ529701/22−2−2008 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Δάφνης 
Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 014944789, 
της Δ.Ο.Υ. Δάφνης Αττικής,

93) Δήμητρα Τσουμάκα, του Χρήστου και της Γεωργί−
ας, κατά δήλωσή της ιδιωτική υπάλληλος και κάτοικος 
Χαϊδαρίου Αττικής (οδός Σωκράτους αρ. 113, Δάσος 
Χαϊδαρίου), που γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής, την 
21−2−1971, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΗ619249/28−5−2009 
Δελ. Ταυτ. Τμημ.Ασφ. Χαϊδαρίου, με αριθμό φορολογικού 
μητρώου 005884546, της Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου Αττικής,

94) Ανδρέας Φιαμέγκος, του Χρήστου και της Μαρί−
ας, κατά δήλωσή του δικηγόρος και κάτοικος Κηφισιάς 
Αττικής (οδός Κίμωνος αρ. 3Γ, Κάτω Κηφισιά), που γεν−
νήθηκε στην Αθήνα, στις 26−12−1966, κάτοχος του υπ’ 
αριθμόν Σ281648/17−2−1997 Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. Κηφι−
σιάς, με Α.Φ.Μ. 043943026, της Δ.Ο.Υ. Ι΄ Αθηνών,

95) Μαρία Φακίδου, του Γρηγορίου και της Μαγδαλι−
νής, κατά δήλωσή της ιδιωτική υπάλληλος και κάτοικος 
Νέας Χαλκηδόνας Αττικής (οδός Ρήγα Φερραίου αρ. 
13), που γεννήθηκε στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, 
την 26−6−1957, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Τ077005/28−1−
1999 Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμήμ. Νέας Χαλκηδόνας Αττικής, 
με αριθμό φορολογικού μητρώου 037156794, της Δ.Ο.Υ. 
Νέας Φιλαδελφείας Αττικής, 

96) Νικόλαος Φασούλης του Κωνσταντίνου και της 
Σοφίας, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και κά−
τοικος Αθηνών (οδός Χέυδεν αρ. 2), που γεννήθηκε στα 
Χανιά Κρήτης την 22−1−1954, κάτοχος του υπ’ αριθμόν 
Ξ039030/14−10−1988 Δελ. Ταυτ. Ε΄ Τμήμ. Ασφ. Αθηνών, 
με αριθμό φορολογικού μητρώου 023037063, της Δ.Ο.Υ. 
Γλυφάδας,

97) Εσθήρ σύζυγος Αβραάμ Φόρτη, το γένος Νισσήμ 
και Αλέγρας Λαζάρ, κατά δήλωσή της ιδιωτική υπάλ−
ληλος και κάτοικος Αθηνών (οδός Κάλβου αρ. 40−42), 
που γεννήθηκε στην Καβάλα Καβάλας, την 14−1−1956, 
κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΕ512761/2−5−2007 Δελ. Ταυτ. 
Τμήμ. Ασφ. Κυψέλης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 
079766421, της Δ.Ο.Υ. ΙΘ΄ Αθηνών, 

98) Φώτιος Χαβαλίνας, του Ιωάννη και της Αικατερίνης, 
κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοικος 
Ηλιούπολης Αττικής (οδός Ερεχθέως αρ. 54), που γεννή−
θηκε στη Νέα Ιωνία Αττικής, την 24−5−1968, κάτοχος του 
υπ’ αριθμόν ΑΒ047807/10−1−2006 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. 
Ηλιούπολης Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 
036285940, της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης Αττικής, 

99) Ηλίας Χατζόπουλος, του Γεωργίου και της Βασιλι−
κής, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοικος 
Αχαρνών Αττικής (οδός Καραολή αρ. 52), που γεννήθηκε 
στην Αθήνα, την 28−11−1961, κάτοχος του υπ’ αριθμόν 
Λ333212/10−6−1979 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Νέας Φιλαδελ−
φείας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 037123738, της 
Δ.Ο.Υ. Αχαρνών Αττικής, 

100) Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, του Καλλιδώρου και 
της Μάρθας, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος 
και κάτοικος Περιστερίου Αττικής (οδός Ανεξαρτησίας 

αρ. 13 και Κωνσταντινουπόλεως), που γεννήθηκε στη 
Σπάρτη Λακωνίας, την 23−11−1977, κάτοχος του υπ’ αριθ−
μόν Τ388750/7−8−1998 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Σπάρτης, 
με αριθμό φορολογικού μητρώου 124530162, της Δ.Ο.Υ. 
Σπάρτης,

101) Θεοδώρα σύζυγος Σταύρου Χατζηνικολάου, το 
γένος Χαραλάμπους και Ελένης Μπόϊκου, κατά δήλω−
σή της ιδιωτική υπάλληλος και κάτοικος Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας Αττικής (οδός Δ. Αλαγιάννη αρ. 1), που γεν−
νήθηκε στην Πάτρα, την 14−10−1958, κάτοχος του υπ’ 
αριθμόν Λ141012/30−10−1979 Δελ. Ταυτ. ΛΓ΄ Παρ. Ασφ. 
Αθηνών, με αριθμό φορολογικού μητρώου 103222268, 
της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου Αττικής,

102) Γεώργιος Χριστοδουλάκης, του Στεφάνου και 
της Χρύσας, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος 
και κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής (οδός Προμη−
θέως αρ. 30), που γεννήθηκε στα Χανιά Χανίων, την 5−6−
1952, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΖ068059/30−8−2007 Δελ. 
Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Παλαιού Φαλήρου Αττικής, με αριθμό 
φορολογικού μητρώου 014935652, της Δ.Ο.Υ. Παλαιού 
Φαλήρου Αττικής,

103) Χρυσάνθη Χριστοδούλου, του Βασιλείου και της 
Άρτεμις, κατά δήλωσή της ιδιωτική υπάλληλος και 
κάτοικος Αθηνών (Πλατεία Μητροπόλεως αρ. 11), που 
γεννήθηκε στην Αθήνα, την 24−12−1960, κάτοχος του 
υπ’ αριθμόν ΑΖ631413/26−5−2009 Δελ. Ταυτ. Β΄ Παρ. Ασφ. 
Αθηνών, με αριθμό φορολογικού μητρώου 013122803, 
της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Αθηνών, 

104) Γεώργιος Χριστόπουλος, του Παναγιώτη και της 
Χρυσούλας, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και 
κάτοικος Καλλιθέας Αττικής (οδός Λαγουμιτζή αρ. 18), 
που γεννήθηκε στην Τρίπολη Μαντινείας Αρκαδίας, την 
5−2−1973, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Ν452397/30−1−1990 
Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Τρίπολης, με αριθμό φορολογικού 
μητρώου 077359997, της Δ.Ο.Υ. Α΄ Καλλιθέας Αττικής 
και

105) Γεώργιος Ψάλτης, του Ματθαίου και της Δήμη−
τρας, κατά δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοι−
κος Αθηνών (οδός Κοντογιανναίων αρ. 4−6), που γεννή−
θηκε στην Αθήνα, την 31−8−1969, κάτοχος του υπ’ αριθμόν 
ΑΒ527792/20−9−2006 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Κυψέλης 
Αθηνών, με αριθμό φορολογικού μητρώου 038231759, 
της Δ.Ο.Υ. ΙΘ΄ Αθηνών, 

αφ’ ετέρου δε ο αυτός ως άνω Ευάγγελος Θωμό−
πουλος, του Θωμά και της Παρασκευής, κατά δήλωσή 
του ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοικος Βούλας Αττικής 
(οδός Ελευθερίας αρ. 53), που γεννήθηκε στην Αθή−
να, την 22−12−1960, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΒ576648/
2−11−2006 Δελ. Ταυτ. Τμήμ. Ασφ. Βούλας Αττικής, με 
αριθμό φορολογικού μητρώου 030993422, της Δ.Ο.Υ. 
Γλυφάδας Αττικής, ο οποίος δήλωσε ότι παρίσταται 
και ενεργεί, στην προκειμένη περίπτωση, ως νόμιμος 
και ειδικά εξουσιοδοτηθείς εκπρόσωπος των κάτωθι 
ανωνύμων εταιριών, ήτοι: 

1) της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυ−
μία “ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΖΩΗΣ Α.Ε.”, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττι−
κής (οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 57) και έχει λάβει 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25467/05/Β/91/29 και Α.Φ.Μ. 094328889, της 
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών.

Η εταιρία αυτή συστάθηκε νόμιμα, δι’ αποσχίσεως 
κλάδου δραστηριοτήτων και εξακολουθεί να υφίσταται, 
χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθά−
ριση, καθώς και κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, 
τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανακληθεί η άδεια 
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λειτουργίας αυτής, κατά δήλωση του εδώ νομίμου εκ−
προσώπου της, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 44.445/18−12−
1991 καταστατικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου 
Αθηνών Γεωργίου Σωτηρίου Ματσανιώτη, που εγκρίθηκε 
νόμιμα με την υπ’ αριθμόν Κ3/7011/30−12−1991 απόφαση 
του Τμήματος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλο−
γιστικής του Υπουργείου Εμπορίου, παρέχουσα άδεια 
συστάσεως και λειτουργίας της εταιρίας και εγκρίσεως 
του Καταστατικού, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο 
Ασφαλιστικών Εταιριών της άνω Υπηρεσίας την 31−12−
1991, με αριθμό 25467/05/Β/91/29 και ανακοίνωση περί 
της άνω καταχωρήσεως δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 
150/20−1−1992 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο 
του οποίου προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 13 συμβόλαιό 
μου, το καταστατικό της οποίας τροποποιήθηκε, μετα−
ξύ άλλων, ως προς την έδρα της εταιρίας, με την από
27−4−1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως 
των μετόχων της, με την οποία αποφασίσθηκε η μετα−
φορά της έδρας της από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο 
Αμαρουσίου και η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 
Κ3−4165/31−5−1995 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, 
που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ασφαλιστικών Εταιριών 
της άνω Υπηρεσίας και ανακοίνωση περί της άνω κατα−
χωρήσεως δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 2.672/9−6−1995 
Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο φωτοτυπικό 
αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 
763/31−7−1996 συμβόλαιό μου, εκ νέου, ως προς την έδρα 
της εταιρίας, με την από 28−6−2002 απόφαση της Τα−
κτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της, με την 
οποία αποφασίσθηκε η μεταφορά τη έδρας της από 
το Δήμο Αμαρουσίου στο Δήμο Αθηναίων και η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν Κ3−6815/12−9−2002 απόφα−
ση του Υπουργείου Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο 
Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική 
Δ/νση Εμπορίου, Δ/νση Ασφαλ. Επιχ. & Αν/κης, Τμήμα Α΄) 
και ανακοίνωση περί της άνω καταχωρήσεως δημοσιεύ−
θηκε στο υπ’ αριθμόν 9.541/17−9−2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. 
και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ’ 
αριθμόν 2.702/21−2−2003 πληρεξούσιό μου και τέλος, εκ 
νέου, ως προς την έδρα της εταιρίας, με την από 29−12−
2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των 
μετόχων της, με την οποία αποφασίσθηκε η μεταφορά 
τη έδρας της από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Αμαρου−
σίου Αττικής και η τροποποίηση του άρθρου 3, ως και 
των άρθρων 12−20 και 22 του καταστατικού και η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν Κ3−35/21−1−2010 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ανακοίνωση περί 
της άνω καταχωρήσεως δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 
585/26−1−2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του 
οποίου προσαρτάται εδώ και έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί 
για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει της από 19−
2−2010 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, 
που ελήφθη κατά την υπ’ αριθμόν 314 συνεδρίασή του, 
επίσημο αντίγραφο αποσπάσματος του πρακτικού της 
οποίας προσαρτάται στο παρόν. Το δε Διοικητικό Συμ−
βούλιο, που του έδωσε το δικαίωμα αυτό, εξελέγη, για 
δύο (2) χρόνια, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της εταιρίας της 30−6−2009, συγκροτήθηκε σε 
σώμα με την από 30−6−2009 απόφασή του, που ελήφθη 
κατά την υπ’ αριθμόν 304 συνεδρίασή του, επικυρω−
μένα απόσπασμα και αντίγραφο των πρακτικών των 

οποίων, αντίστοιχα, προσαρτώνται στην υπ’ αριθμόν 
4.853/29−7−2009 πράξη μου, τα οποία καταχωρήθηκαν 
στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών του 
Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου, 
Γενική Δ/νση Εμπορίου, Δ/νση Ασφαλ. Επιχ. & Αν/κης, 
Τμήμα Α΄) και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ 
αριθμόν 12.788/27−10−2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 
αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, σε συν−
δυασμό με την από 19−1−2010, απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου αυτής, που ελήφθη κατά την υπ’ αριθμόν 
314 συνεδρίασή του, επικυρωμένο αντίγραφο αποσπά−
σματος του πρακτικού της οποίας προσαρτάται εδώ, 
δια της οποίας παραιτήθηκαν δύο (2) μέλη του και έγινε 
αντικατάστασή τους για το υπόλοιπο της θητείας του 
Διοικητικού Συμβουλίου και αντίγραφο του πρακτικού 
της οποίας εστάλη προς καταχώριση και καταχωρή−
θηκε, με αριθμό πρωτοκόλλου Κ3−216/2−3−2010, στο Μη−
τρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης 
(Δ/νση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής) 
και σχετική ανακοίνωση έχει σταλεί προς δημοσίευση 
στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), κατά δήλωση του εδώ 
παρισταμένου εκπροσώπου της,

2) της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυ−
μία “ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.”, που έχει έδρα στο Μαρούσι Αττικής (οδός 
Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 57) και έχει λάβει ΑΡ.Μ.Α.Ε. 
12865/05/Β/86/45 και Α.Φ.Μ. 094045552, της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. 
Αθηνών.

Η εταιρία αυτή συστάθηκε νόμιμα και εξακολουθεί, 
κατά δήλωση του εδώ νομίμου εκπροσώπου της, να υφί−
σταται, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση, καθώς και κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύ−
σεως, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανακληθεί 
η άδεια λειτουργίας αυτής, με το υπ’ αριθμόν 26.328/7−
5−1974 καταστατικό συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου 
Αθηνών Λεωνίδα Τσάχαλου, όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμόν 26.472/25−5−1974 πράξη του ιδίου Συμ−
βολαιογράφου και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ’ αριθμόν 
1.393/24−6−1974 Φ.Ε.Κ. (Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), φωτοτυπικό 
αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 
69 συμβόλαιό μου, με την επωνυμία “ΙΝΤΕΡΤΡΑΣΤ Ανώ−
νυμος Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία”, το καταστατικό 
της οποίας τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων: α) ως προς 
την επωνυμία, η οποία έγινε “ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙ−
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.”, δυνάμει της 
αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των 
μετόχων της 1−4−1988, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθμόν Κ4/1456/25−4−1988 απόφαση του κ. Υπουργού 
Εμπορίου, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιριών και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο 
υπ’ αριθμόν 817/6−5−1989 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 
το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 69 συμβόλαιό 
μου, β) ως προς την έδρα της εταιρίας, η οποία, δυνάμει 
της αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως 
των μετόχων της 27−4−1995, μεταφέρθηκε από το Δήμο 
Αθηναίων στο Δήμο Αμαρουσίου, η οποία εγκρίθηκε 
με την υπ’ αριθμόν Κ3/4166/31−5−1995 απόφαση του κ. 
Υπουργού Εμπορίου, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιριών και σχετική ανακοίνωση δημοσι−
εύθηκε στο υπ’ αριθμόν 2.672/9−6−1995 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος 
Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο του 
οποίου προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 763/31−7−1996 συμ−
βόλαιό μου γ) εκ νέου, ως προς την έδρα της εταιρίας, η 
οποία μεταφέρθηκε από το Δήμο Αμαρουσίου στο Δήμο 
Αθηναίων, δυνάμει της αποφάσεως της Τακτικής Γενικής 
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Συνελεύσεως των μετόχων της 7−6−2002, που εγκρίθη−
κε με την υπ’ αριθμόν Κ3−5758/12−9−2002 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο 
Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική 
Δ/νση Εμπορίου, Δ/νση Ασφαλ. Επιχ. & Αν/κης, Τμήμα 
Α΄), την 12−9−2002 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθη−
κε στο υπ’ αριθμόν 9.541/17−9−2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. 
και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ’ 
αριθμόν 2.702/21−2−2003 πληρεξούσιό μου και δ) εκ νέου, 
ως προς την έδρα της εταιρίας, η οποία μεταφέρθηκε 
από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, 
δυνάμει της αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύ−
σεως των μετόχων της 5−1−2010, επικυρωμένο αντίγραφο 
της οποίας προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 5.150/16−3−2010 
πληρεξούσιό μου, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν Κ3−
59(δις)/27−1−2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία καταχωρή−
θηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών 
του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Δ/νση 
Εμπορίου, Δ/νση Ασφαλ. Επιχ. & Αν/κης, Τμήμα Α΄), 
την 27−1−2010, και σχετική ανακοίνωση, επικυρωμένο 
αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 
5.150/16−3−2010 πληρεξούσιό μου θα σταλεί προς δημο−
σίευση στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), κατά δήλωση 
του εδώ εκπροσώπου της, σε συνδυασμό με την από 
27−1−2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, 
η οποία ελήφθη κατά την υπ’ αριθμόν 510 συνεδρίασή 
του, επίσημο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προ−
σαρτάται στο υπ’ αριθμόν 5.150/16−3−2010 πληρεξούσιό 
μου, δια της οποίας προσδιορίσθηκε η διεύθυνση των 
γραφείων της έδρας της εταιρίας, επί της οδού Αγίου 
Κωνσταντίνου αρ. 57, στο Μαρούσι Αττικής, το οποίο 
καταχωρήθηκε την 1−3−2010 στο Μητρώο Ανωνύμων 
Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου, Γενική Δ/νση Εμπορίου, Δ/νση Ασφαλ. Επιχ. & 
Αν/κης, Τμήμα Α΄) και σχετική ανακοίνωση, επικυρωμένο 
αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 
5.150/16−3−2010 πληρεξούσιό μου, θα δημοσιευθεί στο 
Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), κατά δήλωση του εδώ 
εκπροσώπου της, ο οποίος έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί 
για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει της από 12−
3−2010 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, 
που ελήφθη κατά την υπ’ αριθμόν 513 συνεδρίασή του, 
επίσημο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρ−
τάται στο παρόν. Το δε Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, 
που του έδωσε το δικαίωμα αυτό, εκλέχθηκε για δύο 
(2) χρόνια, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των με−
τόχων της εταιρίας της 30−6−2008 και συγκροτήθηκε σε 
σώμα με την από 30−6−2008 απόφασή του, που ελήφθη 
κατά την υπ’ αριθμόν 483, συνεδρίασή του, επίσημα 
αντίγραφα των πρακτικών των οποίων προσαρτώνται 
στο υπ’ αριθμόν 4.520/1−10−2008 πληρεξούσιό μου, κα−
ταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών 
Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης την 29−8−2008 
και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 
10.067/2−9−2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο 
του οποίου προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 4.679/28−1−
2009 πληρεξούσιό μου, σε συνδυασμό: α) με την από 
31−12−2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, 
που ελήφθη κατά την υπ’ αριθμόν 490 συνεδρίασή του, 
επίσημο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρ−
τάται στο υπ’ αριθμόν 4.679/28−1−2009 πληρεξούσιό μου, 

δια της οποίας παραιτήθηκαν δύο (2) μέλη του και έγινε 
αντικατάστασή τους για το υπόλοιπο της θητείας του 
Διοικητικού Συμβουλίου και αντίγραφο του πρακτικού 
της οποίας εστάλη προς καταχώριση και καταχωρήθηκε 
την 20−1−2009, στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών 
Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης και σχετική ανα−
κοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 3.380/13−5−2009 
Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προ−
σαρτάται στο υπ’ αριθμόν 5.058/19−1−2010 πληρεξούσιό 
μου, β) με την από 15−7−2009 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου αυτής, που ελήφθη κατά την υπ’ αριθμόν 503 
συνεδρίασή του, επίσημο αντίγραφο του πρακτικού της 
οποίας προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 4.900/30−9−2009 
πληρεξούσιό μου, δια της οποίας παραιτήθηκε ένα (1) 
μέλος του και έγινε αντικατάστασή του για το υπόλοιπο 
της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και αντίγραφο 
του πρακτικού της οποίας εστάλη προς καταχώριση και 
καταχωρήθηκε την 17−7−2009 στο Μητρώο Ανωνύμων 
Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου, Γενική Δ/νση Εσωτ. Εμπορίου, Δ/νση Ασφαλ. 
Επιχ. & Αν/κης, Τμήμα Α΄) , όπως προκύπτει από την υπ’ 
αριθμόν πρωτ. Κ3−1402/5−11−2009 ανακοίνωση του άνω 
Υπουργείου, ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο της οποίας 
προσαρτάται εδώ, που έχει σταλεί προς δημοσίευση 
στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), κατά δήλωση του 
εδώ παρισταμένου εκπροσώπου της και τέλος, γ) με 
την ως άνω από 10−2−2010 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου αυτής, που ελήφθη κατά την υπ’ αριθμόν 511 
συνεδρίασή του, επίσημο αντίγραφο του πρακτικού της 
οποίας προσαρτάται εδώ, ως προελέχθη και αντίγραφο 
του πρακτικού της οποίας εστάλη προς καταχώριση και 
καταχωρήθηκε, την 23−2−2010, στο Μητρώο Ανωνύμων 
Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου, Γενική Δ/νση Εσωτ. Εμπορίου, Δ/νση Ασφαλ. 
Επιχ. & Αν/κης, Τμήμα Α΄), όπως προκύπτει από την υπ’ 
αριθμόν πρωτ. Κ3−172/23−2−2010 ανακοίνωση του άνω 
Υπουργείου, που έχει σταλεί προς δημοσίευση στο 
Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), κατά δήλωση του εδώ 
παρισταμένου εκπροσώπου της.

3) της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας με την επω−
νυμία “ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙ−
ΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ”, που εδρεύει 
στο Δήμο Αμαρουσίου (Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 57) και 
έχει λάβει ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23639/05/Β/91/3 και Α.Φ.Μ. 094318558, 
της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών.

Η εταιρία αυτή συστάθηκε νόμιμα και εξακολουθεί, 
κατά δήλωση του εδώ νομίμου εκπροσώπου της, να 
υφίσταται, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λυθεί και τε−
θεί υπό εκκαθάριση, καθώς και κηρυχθεί σε κατάστα−
ση πτωχεύσεως, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας αυτής, αρχικά με την 
επωνυμία “ΙΝΤΕΡΑΣΣΙΣΤΑΝΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.” και έδρα το Δήμο 
Αμαρουσίου, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 38.236/25−4−1988 
καταστατικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθη−
νών Χρήστου Σωτηρίου Ματσανιώτη, όπως διορθώθηκε 
με τις υπ’ αριθμούς 38.448/11−8−1988 και 39.689/26−10−1990 
διορθωτικές πράξεις του ιδίου Συμβολαιογράφου Αθη−
νών Χρήστου Σ. Ματσανιώτη, που καταχωρήθηκε στο 
Μητρώο Ασφαλιστικών Υπηρεσιών και έλαβε Αριθμό 
Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 23639/05/Β/ 91/03, εγκρί−
θηκε νόμιμα με την υπ’ αριθμόν Κ3−357/8−2−1991 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εμπο−
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ρίου και μαζί με αυτήν δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 
448/25−2−1991 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο 
αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ’ αριθμόν 
2.440/7−12−2001 πράξη μου. Εν συνεχεία, το καταστατικό 
αυτής τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων: α) με την από 
1−6−1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της, δια της οποίας η επωνυμία της από 
“ΙΝΤΕΡΑΣΣΙΣΤΑΝΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.” μετετράπη σε “ΙΝΤΕΡΑ−
ΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
Α.Ε.”, η τροποποίηση δε ταύτη εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθμόν Κ3−3339/23−6−1992 απόφαση του Υπουργείου 
Εμπορίου (Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων) και 
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 2.977/29−6−1992 Φ.Ε.Κ. 
(Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του 
οποίου προσαρτάται στην υπ’ αριθμόν 2.440/7−12−2001 
πράξη μου, β) με την από 3−4−2000 απόφαση της Έκτα−
κτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δια της 
οποίας η επωνυμία της μετετράπη από “ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙ−
ΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Α.Ε.” 
σε “ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕ−
ΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ”, η τροπο−
ποίηση δε ταύτη εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν Κ3−3190/
18−4−2000 απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου (Διεύθυν−
ση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων) και δημοσιεύθηκε στο 
υπ’ αριθμόν 3.318/16−5−2000 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 
επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην 
υπ’ αριθμόν 2.440/7−12−2001 πράξη μου, γ) με την από
20−6−2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της, δια της οποίας αποφασίσθηκε η με−
ταφορά της έδρας της εταιρίας από το Δήμο Αμαρου−
σίου στο Δήμο Αθηναίων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθμόν Κ3 6404/12−9−2002 απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 
9.541/ 17−9−2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρω−
μένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ’ αριθ−
μόν 2.966/7−5−2004 πληρεξούσιό μου και δ) με την από
5−1−2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της, δια της οποίας αποφασίσθηκε η με−
ταφορά της έδρας της εταιρίας από το Δήμο Αθηναίων 
στο Δήμο Αμαρουσίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθμόν Κ3 49/28−1−2010 απόφαση του Υφυπουργού Οι−
κονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία 
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών 
Εταιριών του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας, και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθη−
κε στο υπ’ αριθμόν 764/1−2−2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται εδώ και έχει 
ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του παρόντος 
δυνάμει της από 10−3−2010 αποφάσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου αυτής, επίσημο αντίγραφο αποσπάσματος 
του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν. Το 
δε Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, που του έδωσε το δι−
καίωμα αυτό, εξελέγη, με διάρκεια θητείας δύο (2) ετών, 
από την Έκτακτη αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση 
των μετόχων της εταιρίας της 10−3−2010 και συγκροτή−
θηκε σε σώμα με την άνω από 10−3−2010 απόφασή του, 
που ελήφθη κατά την υπ’ αριθμόν 260 συνεδρίασή του, 
τα πρακτικά των οποίων καταχωρήθηκαν στο Μητρώο 
Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου Ανά−
πτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου την 18−3−2010 όπως 
προκύπτει από την υπ’ αριθμόν πρωτ. Κ3−274/18−3−2010 
ανακοίνωση του άνω Υπουργείου, που έχει σταλεί προς 

δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), κατά δή−
λωση του εδώ παρισταμένου εκπροσώπου της, 

4) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΜΕΝΤΩΡ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ − ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.”, 
που εδρεύει στο Δήμο Νέας Σμύρνης Αττικής (Λ. Συγ−
γρού αρ. 201) και έχει λάβει ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25099/01/Β/91/79 
(2003) και Α.Φ.Μ. 094327740, της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά.

Η εταιρία αυτή συστάθηκε νόμιμα και εξακολουθεί, 
κατά δήλωση του εδώ νομίμου εκπροσώπου της, να 
υφίσταται, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λυθεί και τε−
θεί υπό εκκαθάριση, καθώς και κηρυχθεί σε κατάστα−
ση πτωχεύσεως, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας αυτής, δυνάμει του υπ’ 
αριθμόν 44.323/13−6−1991 καταστατικού συμβολαίου του 
Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σωτηρίου Ματσα−
νιώτη, όπως διορθώθηκε με τις υπ’ αριθμούς 44.387/ 
21−10−1991 και 44.396/31−10−1991 πράξεις αυτού ως άνω 
Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σ. Ματσανιώτη, με 
την επωνυμία “ΜΕΝΤΩΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.”, 
δια μετατροπής της εταιρίας περιωρισμένης ευθύνης με 
την επωνυμία “ΙΝΤΕΡΕΞΠΕΡΤ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ” σε ανώνυμη εταιρία, το οποίο εγκρίθηκε με 
την υπ’ αριθμόν 14071/91 απόφαση του Νομάρχη Αθη−
νών, καταχωρήθηκε την 7−11−1991 στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών και πήρε αριθμό 
μητρώου 25099/01/Β/91/541 και δημοσιεύθηκε στο υπ’ 
αριθμόν 4.462/13−11−1991 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυ−
βερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών 
Περιωρισμένης Ευθύνης), το καταστατικό της οποίας 
τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων: α) με την από 10−2−1992 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 
εταιρίας, με την οποία άλλαξε η έδρα αυτής, η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν 3428/92/93 απόφαση του 
Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε την 25−4−1993 στο Μη−
τρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών και 
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 1.348/26−4−1993 Φύλλο 
της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων 
Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης), β) με 
την από 21−10−1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
των Μετόχων της εταιρίας, με την οποία άλλαξε ο σκο−
πός της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό 
ΕΜ 15867/24−1−1994 απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττι−
κής, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών 
της Νομαρχίας Ανατ. Αττικής και δημοσιεύθηκε στο 
υπ’ αριθμόν 358/27−1−1994 Φύλλο της Εφημερίδος της 
Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών 
Περιωρισμένης Ευθύνης), γ) με την από 15−6−1998 από−
φαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
της εταιρίας, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 
4 που αφορά τον σκοπό, η οποία εγκρίθηκε με την 
με αριθμό ΕΜ 9686/14−12−1998 απόφαση του Νομάρχη 
Αθηνών, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ριών της Νομαρχίας Αθηνών και δημοσιεύθηκε εις το 
υπ’ αριθμό 9724/21−12−1998 Φύλλο της Εφημερίδος της 
Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρι−
ών Περιωρισμένης Ευθύνης), δ) με την από 29−10−2002 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 
εταιρίας, με την οποία άλλαξε η έδρα της εταιρίας, από 
το Δήμο Αμαρουσίου στο Δήμο Νέας Σμύρνης, εγκρίθη−
κε με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΕΜ/7123/16−1−2003 
απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε στο 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών 
και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 512/23−1−2003 Φύλλο 
της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων 
Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης), ε) με 
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την από 30−6−2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της Εταιρίας με την οποία άλλαξε η επω−
νυμία της εταιρίας σε “ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ 
− ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ − ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” και ο 
σκοπός εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 13205/2005 απόφα−
ση του Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε εις το Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών την 2−12−2005 και δημοσιεύθηκε 
στο υπ’ αριθμόν 12.721/16−12−2005 Φύλλο της Εφημερί−
δος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και 
Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης), αντίτυπα των άνω 
Φ.Ε.Κ. (Τεύχη Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) προσαρτώνται εδώ και έχει 
ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του παρόντος 
δυνάμει της από 15−3−2010 αποφάσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου αυτής που ελήφθη κατά την υπ’ αριθμόν 228 
συνεδρίαση του, επίσημο αντίγραφο αποσπάσματος του 
πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν. Το δε 
Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, που του έδωσε το δικαίωμα 
αυτό, εξελέγη, με διάρκεια θητείας δύο (2) ετών, από την 
Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 30−6−
2009 και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 30−6−2009 
απόφασή του, τα πρακτικά των οποίων καταχωρήθηκαν 
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθη−
νών την 24−7−2009 και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 
10.127/19−8−2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο 
του οποίου προσαρτάται εδώ,

5) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΙΝΤΕΡΑΣ−
ΣΙΣΤΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗ−
ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ”, που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας 
Αττικής (Λ. Συγγρού αρ. 350) και έχει λάβει ΑΡ.Μ.Α.Ε. 
27856/0ΙΝΤ/Β/92/287 (2000) και Α.Φ.Μ. 094284538, της 
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά.

Η εταιρία αυτή συστάθηκε νόμιμα και εξακολουθεί, 
κατά δήλωση του εδώ νομίμου εκπροσώπου της, να υφί−
σταται, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση, καθώς και κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύ−
σεως, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανακληθεί 
η άδεια λειτουργίας αυτής, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 
41.176/29−9−1992 καταστατικού συμβολαίου του Συμβο−
λαιογράφου Αθηνών Χρήστου Σωτηρίου Ματσανιώτη 
όπως διορθώθηκε με την υπ’ αριθμόν 41.242/21−10−1992 
πράξη του αυτού ως άνω Συμβολαιογράφου Χρήστου 
Σ. Ματσανιώτη, εγκρίθηκε με την με αριθμό 26401/22−12−
1992 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε στο 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών την 
23−12−1992 και έλαβε αριθμό μητρώου 27856/01/Β/92/672 
και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 
5.741/31−12−1992 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνή−
σεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιω−
ρισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται 
εδώ, το καταστατικό της οποίας τροποποιήθηκε, μεταξύ 
άλλων: α) με την από 17−10−1995 απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε 
η αλλαγή της έδρας αυτής, η οποία εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθμόν 22721/95 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών 
και μαζί με αυτήν, καταχωρήθηκαν, την 15−11−1995, στο 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών 
και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 
6.536/20−11−1995 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνή−
σεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιω−
ρισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται 
εδώ, β) με την από 16−6−2000 απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε, 
εκ νέου, η αλλαγή της έδρας αυτής, η οποία εγκρίθηκε 
με την υπ’ αριθμόν ΕΜ 14622/20−10−2000 απόφαση της 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιριών και 

Εμπορίου του Νομαρχιακού Τομέα Ανατ. Αθήνας και μαζί 
με αυτήν, καταχωρήθηκαν, την 20−10−2000, στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών και σχετι−
κή ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 10.012/
27−10−2000 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 
(Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμέ−
νης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται εδώ, 
γ) με την από 17−9−2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε, 
εκ νέου, η τροποποίηση του άρθρου 3, που αφορά την 
έδρα και δη η μεταφορά αυτής στο Δήμο Νέας Σμύρ−
νης Αττικής, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 13149/01 
απόφαση της Νομάρχου Αθηνών και μαζί με αυτήν, κα−
ταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νο−
μαρχίας Αθηνών, την 18−12−2001 και σχετική ανακοίνωση 
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 38/3−1−2002 Φύλλο της 
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εται−
ριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης), αντίτυπο 
του οποίου προσαρτάται εδώ, δ) με την από 10−12−2002 
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετό−
χων, με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του 
άρθρου 4, που αφορά τον σκοπό, που εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθμόν 9406/2003 απόφαση του Νομάρχου Αθηνών 
και μαζί με αυτήν, καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών, την 23−7−2003 
και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 
8.536/6−8−2003 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσε−
ως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιω−
ρισμένης Ευθύνης, αντίτυπο του οποίου προσαρτάται 
εδώ, ε) με την από 28−11−2003 απόφαση της Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία απο−
φασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3, που αφορά 
την έδρα και δη η μεταφορά της στο Δήμο Καλλιθέας 
Αττικής, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 14193/03 από−
φαση του Νομάρχου Αθηνών, σε συνδυασμό με την από
28−11−2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής 
με την οποία ορίστηκε νέα διεύθυνση των γραφείων 
της στην Καλλιθέα, επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 350, 
τα πρακτικά των οποίων καταχωρήθηκαν στο Μη−
τρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών, την
22−12−2003 και σχετικές ανακοινώσεις δημοσιεύθηκαν 
στο υπ’ αριθμόν 102/8−1−2004 φύλλο της Εφημερίδος της 
Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρι−
ών Περιωρισμένης Ευθύνης, αντίτυπο του οποίου προ−
σαρτάται εδώ, στ) με την από 25−7−2007 απόφαση της 
Γενικής συνέλευσης των μετόχων, με την οποία απο−
φασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4, που αφορά 
τον σκοπό της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθμόν 14642 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και μαζί 
με αυτήν, καταχωρήθηκαν, την 28−8−2007, στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών και σχετι−
κή ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 10.455/
10−9−2007 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 
(Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης 
Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται εδώ και
ζ) με την από 1−12−2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευ−
σης των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε, εκ νέου, 
η τροποποίηση του άρθρου 4, που αφορά τον σκοπό της 
εταιρίας, η οποία καταχωρήθηκε, την 10−12−2008, στο 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών 
και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 
783/30−1−2009 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 
(Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμέ−
νης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται εδώ 
και έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του 
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παρόντος δυνάμει της από 15−3−2010 αποφάσεως του 
Διοικητικού Συμβουλίου αυτής που ελήφθη κατά την υπ’ 
αριθμόν 214 συνεδρίαση του, επίσημο αντίγραφο του 
πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο παρόν. Το δε 
Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, που του έδωσε το δικαίωμα 
αυτό, εξελέγη, με διάρκεια θητείας δύο (2) ετών, από 
την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της
16−12−2008 και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 16−12−
2008 απόφασή του, τα πρακτικά των οποίων καταχωρή−
θηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας 
Αθηνών, την 23−12−2008 και σχετική ανακοίνωση δημοσι−
εύθηκε στο υπ’ αριθμόν 801/30−1−2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. 
και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται εδώ,

6) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΙΝΤΕΡΑ−
ΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ”, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Ατ−
τικής (οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 57) και έχει λάβει 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12557/05/Β/92/13 και Α.Φ.Μ. 094355007, της 
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών.

Η εταιρία αυτή συστάθηκε νόμιμα και εξακολουθεί, 
κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση του εδώ νομίμου εκπρο−
σώπου της, να υφίσταται, χωρίς να έχει λυθεί και τεθεί 
υπό εκκαθάριση, κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, 
τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανακληθεί η άδεια 
λειτουργίας αυτής, αρχικά με την επωνυμία “ΙΝΤΕΡΑΜΕ−
ΡΙΚΑΝ ΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ” δυνάμει του υπ’ αριθμόν 41.208/9−10−1992 
καταστατικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθη−
νών Χρήστου Σωτηρίου Ματσανιώτη, που καταχωρήθηκε 
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και έλαβε αριθμό μη−
τρώου 27557/05/Β/92/13 και δημοσιεύθηκε, μαζί με την 
υπ’ αριθμόν Κ3−6533/11−11−1992 εγκριτική απόφαση του 
Υπουργού Εμπορίου, στο υπ’ αριθμόν 5.325/27−11−1992 
Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προ−
σαρτάται στο υπ’ αριθμόν 620/24−11−1995 πληρεξούσιό 
μου, όπως αυτό τροποποιήθηκε και δη ως προς την 
έδρα της εταιρίας: α) με την από 12−10−1995 απόφαση 
της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της, 
δια της οποίας μεταφέρθηκε η έδρα της από το Δήμο 
Αθηναίων στο Δήμο Αμαρουσίου, που εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθμόν Κ3−10508/7−12−1995 απόφαση του Υπουργού 
Εμπορίου και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 7.263/27−12−
1995 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου 
προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 1.999/26−9−2000 συμβόλαιό 
μου, β) με την από 20−6−2002 απόφαση της Τακτικής 
Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της, δια της οποίας 
μεταφέρθηκε η έδρα της από το Δήμο Αμαρουσίου στο 
Δήμο Αθηναίων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 
Κ3−6086/12−9−2002 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και μαζί με αυτήν, καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης 
(Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Δ/νση Εμπορίου, 
Δ/νση Ασφαλ. Επιχ. & Αν/κης, Τμήμα Α΄) και σχετι−
κή ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 9.541/
17−9−2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του 
οποίου προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 3.332/16−9−2005 
πληρεξούσιό μου, γ) με την από 5−1−2010 απόφαση της 
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δια 
της οποίας αποφασίσθηκε η αλλαγή της έδρας από το 
Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν Κ3−50/28−1−2010 απόφα−
ση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, που καταχωρήθηκε, την 28−1−2010, στο 
Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουρ−
γείου αυτού και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο 

υπ’ αριθμόν 767/1−2−2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 
αντίτυπο του οποίου προσαρτάται εδώ και δ) με την 
από 4−2−2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευ−
σης των μετόχων της, δια της οποίας αποφασίσθηκε η 
αλλαγή της επωνυμίας σε “ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ” και για 
τις συναλλαγές με την αλλοδαπή “INTERAMERICAN 
ASSISTANCE INSURANCE COMRANY”, η οποία εγκρί−
θηκε με την υπ’ αριθμόν Κ3−151/28−2010 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου αυτού και σχε−
τική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 1.599/
2−3−2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποί−
ου προσαρτάται εδώ και έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για 
την υπογραφή του παρόντος δυνάμει της από 15−3−2010 
αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, επίσημο 
αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο 
παρόν. Το δε Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, που του έδω−
σε το δικαίωμα αυτό, εξελέγη από την Τακτική Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 20−2−2009, 
με διάρκεια θητείας δύο (2) ετών και συγκροτήθηκε σε 
σώμα με την από 20−2−2009 απόφασή του, τα πρακτικά 
αμφοτέρων των οποίων καταχωρήθηκαν στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης την
7−5−2009 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ 
αριθμόν 3.381/13−5−2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 
αντίτυπο του οποίου προσαρτάται εδώ, 

7) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “INTERDATA 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”, που 
εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής (οδός Δοϊράνης 
αρ. 240) και έχει λάβει ΑΡ.Μ.Α.Ε. 17130/01ΝΤ/Β/88/265 
(2002) και Α.Φ.Μ. 094239580, της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά.

Η εταιρία αυτή συστάθηκε νόμιμα και εξακολουθεί, 
κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση του εδώ νομίμου εκπρο−
σώπου της, να υφίσταται, χωρίς να έχει λυθεί και τεθεί 
υπό εκκαθάριση, κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, 
τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανακληθεί η άδεια 
λειτουργίας αυτής, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 43.406/18−
3−1988 καταστατικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου 
Αθηνών Γεωργίου Σωτηρίου Ματσανιώτη, όπως διορ−
θώθηκε με την υπ’ αριθμόν 43.443/22−4−1988 διορθωτική 
πράξη του αυτού ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών 
Γεωργίου Σ. Ματσανιώτη, με την επωνυμία “ΙΝΤΕΡΣΟΦΤ, 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 5563/29−4−1988 απόφαση 
του Νομάρχη Αθηνών καταχωρήθηκε στο μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, έλαβε αριθμό 
Μητρώου 17130/01/Β/88/281 και δημοσιεύθηκε στο υπ’ 
αριθμόν 816/6−5−1988 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυ−
βερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών 
Περιωρισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρ−
τάται εδώ, το καταστατικό της οποίας, εν συνεχεία, 
τροποποιήθηκε: α) με την από 24−6−1991 απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, με την 
οποία αποφασίσθηκε η αλλαγή της έδρας, η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 15737/91 απόφαση του 
Νομάρχη Αθηνών, που καταχωρήθηκε, την 10−9−1991, στο 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών 
και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 
3.874/18−9−1991 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 
(Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης 
Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται εδώ, β) με 
την από 26−1−1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε η αλλαγή 
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της επωνυμίας σε “ΙΝΤΕRDATA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”, η οποία εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθμόν ΕΜ 955/19−9−1996 απόφαση του Προϊστα−
μένου της Διεύθυνσης Α. Ε. και Εμπορίου του Νομαρ−
χιακού Τομέα Ανατολικής Αττικής, καταχωρήθηκε στο 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών, 
την 19−9−1996 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε 
στο υπ’ αριθμόν 6.794/7−10−1996 Φύλλο της Εφημερί−
δος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και 
Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου 
προσαρτάται εδώ, γ) με την από 20−6−2002 απόφαση 
της Τακτικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετό−
χων, με την οποία αποφασίσθηκε η αλλαγή της έδρας, 
η οποία μεταφέρθηκε στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής 
και του σκοπού της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με 
την υπ’ αριθμόν ΕΜ−10602/2002 απόφαση του Νομάρχη 
Αθηνών, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών, την 14−10−2002 και σχε−
τική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 10.674/
18−10−2002 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 
(Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης 
Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται εδώ, η δε 
διεύθυνση των γραφείων αυτής και δη στην Καλλιθέα, 
επί της οδού Δοϊράνης αρ. 240, αποφασίσθηκε με την 
από 31−10−2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της εταιρίας, το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε, 
την 9−12−2002, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νο−
μαρχίας Αθηνών και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε 
στο υπ’ αριθμόν 12.392/11−12−2002 Φύλλο της Εφημερί−
δος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και 
Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου 
προσαρτάται εδώ και έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για 
την υπογραφή του παρόντος δυνάμει της από 15−3−2010 
αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, επίση−
μο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται 
στο παρόν. Το δε Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, που του 
έδωσε το δικαίωμα αυτό, εξελέγη, με διάρκεια θητείας 
δύο (2) ετών, από την Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της εταιρίας της 30−6−2008 και συγκροτήθηκε σε σώμα 
με την από 30−6−2008 απόφασή του, τα πρακτικά των 
οποίων καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−
ριών της Νομαρχίας Αθηνών, την 14−8−2008 και σχετική 
ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 12.504/6−11−
2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου 
προσαρτάται εδώ,

8) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΙΝΤΕΡΑΣ−
ΣΙΣΤΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ”, που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας 
Αττικής (Λ. Συγγρού αρ. 350) και έχει λάβει ΑΡ.Μ.Α.Ε. 
21093/01ΝΤ/Β/90/266 (02) και Α.Φ.Μ. 094284538, της Δ.Ο.Υ. 
Φ.Α.Ε. Πειραιά. 

Η εταιρία αυτή συστάθηκε νόμιμα και εξακολουθεί, 
κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση του εδώ νομίμου εκπρο−
σώπου της, να υφίσταται, χωρίς να έχει λυθεί και τεθεί 
υπό εκκαθάριση, κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, 
τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανακληθεί η άδεια 
λειτουργίας αυτής, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 43.862/
8−12−1989 καταστατικού συμβολαίου του Συμβολαιογρά−
φου Αθηνών Γεωργίου Σωτηρίου Ματσανιώτη, αρχικά 
με την επωνυμία “ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 
34541/90 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών, καταχωρή−
θηκε την 2−2−1990 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της 
Νομαρχίας Αθηνών, έλαβε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21093/01/Β/90/072 
και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 

271/6−2−1990 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 
(Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμέ−
νης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται εδώ, 
το καταστατικό της οποίας, εν συνεχεία, τροποποιή−
θηκε: α) με την από 5−10−1990 απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε 
η τροποποίηση του άρθρου 4, που αφορά τον σκοπό, 
η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 4544/92 από−
φαση της Νομαρχίας Αθηνών, που καταχωρήθηκε, την
18−3−1992, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρ−
χίας Αθηνών και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο 
υπ’ αριθμόν 760/19−3−1992 Φύλλο της Εφημερίδος της 
Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών 
Περιωρισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρ−
τάται εδώ, β) με την από 7−2−1992 απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, με την οποία 
αποφασίσθηκε η αλλαγή της επωνυμίας αυτής, σε “ΔΙ−
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ−
ΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Ε.”, η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 2964/1992 απόφαση της 
Νομαρχίας Αθηνών, που καταχωρήθηκε, την 24−3−1992, 
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών 
και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 
831/27−3−1992 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 
(Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης 
Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται εδώ, γ) με 
την από 22−6−1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε η αλλαγή 
της έδρας και η αύξηση του κεφαλαίου αυτής, η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 18004/94 απόφαση της Νο−
μαρχίας Αθηνών, που καταχωρήθηκε, την 3−11−1994, στο 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών 
και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 
6.198/8−11−1994 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 
(Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμέ−
νης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται εδώ,
δ) με την από 13−1−1995 απόφαση της Γενικής Συνέ−
λευσης των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε η 
αλλαγή της επωνυμία αυτής σε “ΙΝΤΕΡΕΣΤΑΤΕ ΕΤΑΙ−
ΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.”, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ−
μόν ΕΜ 4102/6−12−1995 απόφαση του Προϊσταμένου της 
Δ/νσης Α. Ε. και Εμπορίου του Νομαρχιακού Τομέα Ανατ. 
Αθήνας, που καταχωρήθηκε, την 6−12−1995, στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών και σχετι−
κή ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 7.180/ 
20−12−1995 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 
(Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμέ−
νης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται εδώ,
ε) με την από 15−9−2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε 
η εκ νέου αλλαγή της επωνυμία αυτής σε “ΙΝΤΕΡΕΣΤΑ−
ΤΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Α.Ε.”, καθώς και ο σκοπός αυτής, η οποία εγκρίθηκε με 
την υπ’ αριθμόν ΕΜ 13561/00/22−2−2001 απόφαση της 
Νομαρχίας Αθηνών, που καταχωρήθηκε την 22−2−2001 
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών 
και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 
1.299/2−3−2001 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 
(Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης 
Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται εδώ, στ) 
με την από 20−6−2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε 
η αλλαγή της έδρας αυτής και δη η μεταφορά της στο 
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Δήμο Καλλιθέας Αττικής, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθμόν ΕΜ 10601/1−10−2002 απόφαση της Νομάρχου 
Αθηνών, που καταχωρήθηκε, την 16−10−2002, στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών και σχετι−
κή ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 10.758/
22−10−2002 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 
(Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης 
Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται εδώ, η δε 
διεύθυνση των γραφείων αυτής και δη στην Καλλιθέα, 
επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 350, αποφασίσθηκε με την 
από 31−10−2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της εταιρίας, το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε, 
την 28−11−2002, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νο−
μαρχίας Αθηνών και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε 
στο υπ’ αριθμόν 12.381/11−12−2002 Φύλλο της Εφημερί−
δος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και 
Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου 
προσαρτάται εδώ, ζ) με την από 8−11−2006 απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία αποφα−
σίσθηκε η αλλαγή της επωνυμίας σε “ΙΝΤΕΡΑΣΣΙΣΤΑΝΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗ−
ΘΕΙΑΣ” και τον διακριτικό τίτλο “ΙΝΤΕΡΑΣΣΙΣΤΑΝΣ ΟΔΙ−
ΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Α.Ε.”, καθώς και ο σκοπός και το κεφάλαιο 
αυτής, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 15245/2006 
απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, που καταχωρήθηκε, την 
12−12−2006 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νο−
μαρχίας Αθηνών και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε 
στο υπ’ αριθμόν 13.858/22−12−2006 Φύλλο της Εφημερί−
δος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών 
και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του 
οποίου προσαρτάται εδώ και έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί 
για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει της από 15−
3−2010 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής 
που ελήφθη κατά την υπ’ αριθμόν 245 συνεδρίαση του, 
επίσημο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρ−
τάται στο παρόν. Το δε Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, 
που του έδωσε το δικαίωμα αυτό, εξελέγη, με διάρκεια 
θητείας δύο (2) ετών, από την Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της εταιρίας της 3−11−2008 και συγκροτήθηκε 
σε σώμα με την από 13−11−2008 απόφασή του, τα πρα−
κτικά των οποίων καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών, την 19−2−2009 
και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 
2.010/18−3−2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο 
του οποίου προσαρτάται εδώ και

9) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
“INTERAMERICAN FINANCE ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟ−
ΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και τον διακριτικό 
τίτλο “INTERAMERICAN FINANCE”, που εδρεύει στο Δήμο 
Αμαρουσίου (οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 57) και έχει 
λάβει ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62254/01/Β/07/04 και Α.Φ.Μ. 998645253, 
της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών.

Η εταιρία αυτή συστάθηκε νόμιμα και εξακολουθεί, 
κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση του εδώ νομίμου εκπρο−
σώπου της, να υφίσταται, χωρίς να έχει λυθεί και τεθεί 
υπό εκκαθάριση, κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, 
τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανακληθεί η άδεια 
λειτουργίας αυτής, δυνάμει του, δυνάμει του υπ’ αριθ−
μόν 3.812/9−1−2007 καταστατικού συμβολαίου μου, όπως 
διορθώθηκε με την υπ’ αριθμόν 3.827/17−1−2007 πράξη 
μου, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 1842/2007 
απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε την 
19−12−2007 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νο−
μαρχίας Αθηνών και έλαβε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62254/01/Β/07/40 
και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 

712/30−1−2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο 
του οποίου προσαρτάται στο παρόν, το καταστατικό 
της οποίας, εν συνεχεία, τροποποιήθηκε: α) με την από
30−3−2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετό−
χων, με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση των 
άρθρων 2, 22 και 25 αυτού, που αφορούν, αντίστοιχα, τον 
σκοπό, τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και 
την αντιπροσώπευση των μελών, το πρακτικό της οποί−
ας καταχωρήθηκε, την 8−4−2009 στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών και σχετική ανακοί−
νωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 2.799/14−4−2009 
Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανω−
νύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης), 
αντίτυπο του οποίου προσαρτάται εδώ, β) με την από 
5−1−2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε η αλλαγή 
των άρθρων 2, που αφορά τον σκοπό, 3, που αφορά τη 
έδρα και δη τη μεταφορά της στο Δήμο Αμαρουσίου 
Αττικής, το πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε την
21−1−2010 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρ−
χίας Αθηνών και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο 
υπ’ αριθμόν 1.297/19−2−2010 Φύλλο της Εφημερίδος της 
Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εται−
ρειών Περιωρισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου 
προσαρτάται εδώ, σε συνδυασμό με την από 11−2−2010 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που ελή−
φθη κατά την υπ’ αριθμόν 30 συνεδρίασή του, δια της 
οποίας προσδιορίσθηκε η διεύθυνση των γραφείων της 
έδρας της εταιρίας, επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 
αρ. 57, στο Μαρούσι Αττικής, το οποίο καταχωρήθηκε 
την 12−3−2010 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νο−
μαρχίας Αθηνών και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε 
στο υπ’ αριθμόν 2.024/19−3−2010 Φύλλο της Εφημερί−
δος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών 
και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης), αντίτυπο του 
οποίου προσαρτάται εδώ, ο οποίος έχει ειδικά εξουσι−
οδοτηθεί για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει της 
από 1−3−2010 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 
αυτής, που ελήφθη κατά την υπ’ αριθμόν 31 συνεδρίασή 
του, επίσημο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προ−
σαρτάται στο παρόν. Το δε Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, 
που του έδωσε το δικαίωμα αυτό, εξελέγη από την 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας 
της 5−1−2010, με διάρκεια θητείας δύο (2) ετών και συ−
γκροτήθηκε σε σώμα με την από 5−1−2010 απόφασή του, 
τα πρακτικά αμφοτέρων των οποίων προσαρτώνται εδώ 
και τα οποία καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών (Κεντρικός Τομέας − 
Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών − Τμήμα Γ΄), την 10−2−2010 
και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 
1.298/19−2−2010 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 
(Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμέ−
νης Ευθύνης), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται εδώ, οι 
οποίοι, αφού προηγουμένως, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 “περί ατομικής ευθύνης 
του δηλούντος ή βεβαιούντος” και με γνώση των ποινι−
κών κυρώσεών του, βεβαίωσαν την ακρίβεια της μόνιμης 
κατοικίας τους και των εδρών των άνω εταιριών, στην 
Ελλάδα, αντίστοιχα, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή 
του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και 
απεδέχθησαν, αμοιβαία, τα εξής:

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

 “ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙ−

ΚΟΥ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1
 Ίδρυση−Επωνυμία−Έδρα−Σφραγίδα

(α) Με το παρόν Καταστατικό ιδρύεται Ταμείο Επαγ−
γελματικής Ασφάλισης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
με μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με την 
επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ N.Π.Ι.Δ.” (εφεξής “ΤΕΑ 
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” ή “ΤΑΜΕΙΟ”). Σε ξενόγλωσσα κείμενα η 
επωνυμία του Ταμείου αποδίδεται σε πιστή μετάφραση. 
Ειδικότερα, στην αγγλική, η επωνυμία του “ΤΕΑ ΙΝΤΕ−
ΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” είναι “INTERAMERICAN OCCUPATIONAL 
PENSION FUND”.

(β) Το “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” διέπεται από τις διατά−
ξεις του Ν. 3029/2002, όπως αυτός ισχύει, από τις κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες υπουργικές αποφά−
σεις, από το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από το παρόν 
Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. 
Υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης και στον έλεγχο της Εθνικής 
Αναλογιστικής Αρχής.

(γ) Έδρα του “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” είναι ο Δήμος 
Αθηναίων. 

Τα γραφεία του Ταμείου μπορούν να μεταφέρονται 
εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται τροποποί−
ηση του παρόντος Καταστατικού. 

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

(δ) Το “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” εκπροσωπείται δικαστικά 
ή εξώδικα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 
αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ότι ένα 
ή περισσότερα μέλη του δικαιούνται να εκπροσωπούν 
το Ταμείο εν γένει ή σε ορισμένες μόνο πράξεις.

(ε) Η Σφραγίδα του “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” φέρει την 
επωνυμία αυτού και το έτος ίδρυσής του (2010).

Άρθρο 2
Σκοπός

1. Το “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” έχει ως σκοπό την παροχή 
στους ασφαλισμένους και δικαιούχους των παροχών, 
επαγγελματική ασφαλιστική προστασία, πέραν της πα−
ρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, 
για τους ασφαλιστικούς κινδύνους και ενδεικτικά τους 
κινδύνους γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, επαγγελμα−
τικού ατυχήματος, ασθενείας, διακοπής της εργασίας. 
Στο πλαίσιο αυτό, χορηγούνται παροχές σε είδος ή σε 
χρήμα, που καταβάλλονται περιοδικώς ή εφάπαξ.

2. Ειδικότερα, σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση 
εφάπαξ παροχής στους ασφαλισμένους με τις προϋ−
ποθέσεις και στην έκταση που προβλέπουν οι οικείες 
διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 3
Διάρκεια

Το “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” ιδρύεται για αόριστο χρόνο 
και διαλύεται σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία 
που προβλέπει ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Υπαγωγή στην ασφάλιση−Δικαιώματα ασφαλισμέ−
νων

Άρθρο 4
Υπαγωγή στην ασφάλιση

1. Στην ασφάλιση του “ΤΕΑ” υπάγεται το απασχο−
λούμενο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου 
χρόνου προσωπικό στις εταιρίες “ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛ−
ΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.”, “ΙΝΤΕΡΑΜΕ−
ΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.”, 
“ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ”, “ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓ−
ΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.”, “ΙΝΤΕ−
ΡΑΣΣΙΣΤΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙ−
ΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ”, “ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ”, “INTERDATA ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”, “ΙΝΤΕΡΑΣΣΙ−
ΣΤΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ” και “INTERAMERICAN FINANCE 
ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.” 
και οι δικηγόροι που παρέχουν στις παραπάνω εται−
ρίες τις υπηρεσίες τους με σχέση έμμισθης εντολής, 
σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 21 και 22 του 
παρόντος Καταστατικού. Οι παραπάνω εταιρίες θα 
αποκαλούνται εφεξής “χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις” 
και θα καταβάλλουν τις εισφορές που ορίζονται στο 
παρόν Καταστατικό.

2. Η υπαγωγή στην ασφάλιση προϋποθέτει αίτηση 
εισδοχής του υποψήφιου μέλους με τα σχετικά δικαι−
ολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται στον Εσωτερι−
κό Κανονισμό Λειτουργίας. Η αίτηση υποβάλλεται σε 
έντυπο του “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ”, πρωτοκολλείται και 
εισάγεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη, μετά την 
υποβολή της αίτησης, συνεδρίασή του, αποφασίζει για 
την εγγραφή ή όχι του αιτούντος ως μέλους στο Ταμείο. 
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι 
αιτιολογημένη και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο 
εντός δέκα πέντε (15) ημερών. 

4. Η υπαγωγή στο “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” είναι προ−
αιρετική και η ιδιότητα του μέλους δεν εξαρτιέται από 
τη συμμετοχή του ενδιαφερομένου σε συνδικαλιστική 
οργάνωση ή επαγγελματική ένωση εργαζομένων. 

5. Η ιδιότητα του μέλους αρχίζει την πρώτη ημέρα 
του επόμενου μήνα από την ημερομηνία της απόφασης 
εισδοχής και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή 
του παρόντος Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονι−
σμού Λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν 
Παραρτημάτων αυτού), καθώς και των αποφάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 5
Μητρώο μελών

1. Το “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” τηρεί Μητρώο Μελών σε 
ηλεκτρονική μορφή, όπου καταχωρούνται όλα τα απα−
ραίτητα στοιχεία τους και ιδίως τα παρακάτω:
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(α) Στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και 
αριθμός φορολογικού μητρώου.

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

(γ) Η επωνυμία της χρηματοδοτούσας επιχείρησης, 
όπου απασχολείται το μέλος.

(δ) Τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που τυχόν 
καταβάλλει το μέλος μετά τη συμπλήρωση δώδεκα (12) 
συνεχών μηνών εργασίας σε χρηματοδοτούσα επιχεί−
ρηση, καθώς και ο χρόνος καταβολής τους.

(ε) Τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που κατα−
βάλλει το μέλος πριν από τη συμπλήρωση δώδεκα (12) 
συνεχών μηνών εργασίας σε χρηματοδοτούσα επιχεί−
ρηση, καθώς και ο χρόνος καταβολής τους.

(στ) Τα ποσά των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφο−
ρών και ο χρόνος καταβολής τους.

(ζ) Τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του ατομικού λογαρια−
σμού του μέλους.

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

2. Τα νέα μέλη παίρνουν, κάθε φορά, τον επόμενο 
αριθμό μητρώου, ανεξάρτητα εάν μέχρι αυτόν αριθμού−
νται και διαγραφέντες ή αποβιώσαντες ασφαλισμένοι. 
Το Ταμείο τηρεί, επίσης, Μητρώο Διαγραφέντων και 
Αποβιωσάντων, ενώ με απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου μπορεί να καθιερωθεί επιβοηθητικά και Αλφα−
βητικό Μητρώο Μελών.

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

Άρθρο 6
Απώλεια της ιδιότητας του μέλους

1. Η ιδιότητα του μέλους παύει, στις περιπτώσεις 
που: 

 (α) Το μέλος ζητεί τη διαγραφή του (κατά το άρθρο 
7 παρ. 10 του Ν. 3029/02).

(β) Το μέλος μεταφέρει τα δικαιώματά του σε άλλο 
Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης.

(γ) Το μέλος θεμελιώσει δικαίωμα εφάπαξ παροχής 
και το ασκήσει με αίτησή του προς το Ταμείο, τηρώντας 
τις νόμιμες προϋποθέσεις και τους όρους του παρόντος 
Καταστατικού.

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

2. Απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται και 
σε περίπτωση σπουδαίου λόγου, ύστερα από αιτιολο−
γημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ιδίως 
στις περιπτώσεις που το μέλος: 

(α) Παύει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του από το 
νόμο, το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας.

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

(γ) Παραβιάζει το καθήκον εχεμύθειας, σε σχέση με 
τις απόρρητες πληροφορίες που αφορούν το “ΤΕΑ”, 
θέτοντας σε κίνδυνο την υπόσταση, τη φήμη ή την 
εύρυθμη λειτουργία του.

(δ) Προβεί σε κλοπή, υπεξαίρεση ή δωροδοκία σε βά−
ρος του “ΤΕΑ”. 

(ε) Παραπλανήσει τα όργανα του “ΤΕΑ” ως προς τη 
συνδρομή των προϋποθέσεων θεμελίωσης δικαιώματος 
σε ασφαλιστική παροχή από το παρόν Καταστατικό και 
τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

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

Άρθρο 7
Δικαιώματα των μελών

1. Όλα τα μέλη του “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” δικαιούνται 
ίσης μεταχείρισης.

2. Κάθε μέλος δικαιούται ενημέρωσης από το “ΤΕΑ 
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ”, ιδίως ως προς: 

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

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

(γ) Τις αλλαγές στους κανόνες που διέπουν το καθε−
στώς ασφάλισής του στο Ταμείο.

(δ) Τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ταμείου. 
Σε περίπτωση καταχρηστικής, κατά την κρίση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, άσκησης του δικαιώματος ενη−
μέρωσης από μέλος ή δικαιούχο παροχής, το Διοικητικό 
Συμβούλιο δικαιούται να περιορίζει εύλογα την ανωτέρω 
ενημέρωση.

3. Το “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” έχει υποχρέωση να δη−
μοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σε μία ημε−
ρήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και σε μία 
οικονομική, τις οικονομικές καταστάσεις, τα πιστοποιη−
τικά ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών και τα πορίσματα 
ελέγχου της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής

4. Τα μέλη έχουν δικαίωμα υποβολής προς το “ΤΕΑ 
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” αιτήσεων για τη χορήγηση διάφορων 
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων. Οι αιτήσεις διαβιβάζο−
νται αμέσως στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο για την επεξεργασία τους. 

5. Το Ταμείο έχει υποχρέωση να χορηγεί στα μέλη 
ετησίως, με δική του δαπάνη, βεβαίωση για τις προσωπι−
κές εισφορές τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους, 
καθώς και γραπτή ενημέρωση για τα ποσά των ατομι−
κών τους λογαριασμών κατά την ίδια ημερομηνία. 

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις μελών

1. Τα μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις 
διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, του Καταστατικού 
και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Τα−
μείου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις 
αποφάσεις των οργάνων του.

2. Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν, ως μηνιαία 
συνδρομή, στο Ταμείο, το ποσό των δύο (2,00) Ευρώ 
ανά μισθό που λαμβάνουν από τις “χρηματοδοτούσες 
επιχειρήσεις” (δηλαδή για κάθε ένα από τους δέκα τέσ−
σερις (14) μισθούς) και παρέχουν εντολή στον εργοδότη 
τους να παρακρατά και να αποδίδει στο Ταμείο το 
ποσό της συνδρομής από κάθε μισθό. Σε περίπτωση 
διακοπής της μισθοδοσίας λόγω αποχώρησης από τη 
χρηματοδοτούσα επιχείρηση, το μέλος του Ταμείου 
υποχρεούται να καταβάλει εντός του μηνός Ιανουαρίου 
κάθε έτους εφάπαξ το ποσό που αντιστοιχεί στην ετή−
σια συνδρομή (14 x 2,00 = 28,00 ευρώ), άλλως το ποσό 
αυτό παρακρατείται από το κεφάλαιο του μέλους. Οι 
εν λόγω συνδρομές των μελών αποτελούν συνεισφορά 
τους στο αποθεματικό λειτουργίας του Ταμείου.

*02012790608100024*
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Διοίκηση

Άρθρο 9
Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης του “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” είναι:
1) η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.),
2) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και
3) η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).

Άρθρο 10
Γενική Συνέλευση: Αρμοδιότητες

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν 
τόσο τα μέλη, όσο και τη διοίκηση του “ΤΕΑ”. 

2. H Γενική Συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρμοδιό−
τητες:

(α) Εκλέγει τα τέσσερα (4) μέλη του Διοικητικού Συμ−
βουλίου. Τα υπόλοιπα τρία (3) ορίζονται από τις χρη−
ματοδοτούσες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 13 
του παρόντος.

(β) Ανακαλεί ή παύει τα μέλη του Διοικητικού Συμβου−
λίου που εκλέγονται από αυτή.

(γ) Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατι−
κού, εφόσον έχει συγκληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ορίζονται στο άρθρο 11 του παρόντος. 

(δ) Αποφασίζει για την ενοποίηση του Ταμείου με 
άλλα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα 
ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τις διατάξεις 
του εδαφίου 3 της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του 
παρόντος, για τη σύσταση Ομοσπονδιών και Ενώσεων 
με αυτά τα Ταμεία ή για τη συμμετοχή σε ήδη λειτουρ−
γούσες Ομοσπονδίες και Ενώσεις Ταμείων Επαγγελμα−
τικής Ασφάλισης.

(ε) Αποφασίζει για τη διάσπαση ή τη διάλυση του 
Ταμείου.

(στ) Διορίζει εκκαθαριστές.
(ζ) Εκλέγει τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής.
3. Για τα υπόλοιπα θέματα διοίκησης του Ταμείου 

αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11
Γενική Συνέλευση: Σύγκληση

1. Το Δ.Σ. συγκαλεί τη Γ.Σ. υποχρεωτικά δύο (2) μήνες 
πριν από τη λήξη της θητείας του. Με την επιφύλαξη της 
διάταξης του επόμενου εδαφίου το Δ.Σ. υποχρεούται να 
συγκαλέσει τη Γ.Σ., εφόσον το ζητήσουν τρία (3) από τα 
μέλη του ή το ένα τρίτο (1/3) των μελών του Ταμείου με 
αίτηση προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Κατ’ εξαίρεση, για 
τη σύγκληση Γ.Σ. με θέματα: α) την τροποποίηση του 
Καταστατικού ως προς τη σύσταση νέων κλάδων, β) τη 
μερική ή ολική τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 17 του 
παρόντος, γ) τη μερική ή ολική τροποποίηση του άρθρου 
21 του παρόντος, με εξαίρεση τη μείωση της εισφοράς 
των “χρηματοδοτουσών επιχειρήσεων”, δ) την ενοποίηση 
του Ταμείου με άλλα ομοειδή Ταμεία στην Ελλάδα ή σε 
άλλο κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε) τη 
μερική ή ολική τροποποίηση της παρούσης παραγράφου, 
απαιτείται να έχει προηγηθεί σχετική απόφαση του Δ.Σ. 
με πλειοψηφία τουλάχιστο πέντε (5) μελών του.

2. Η Γ.Σ. συνέρχεται εντός τριάντα (30) ημερών από 
την επίδοση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. των παραπάνω 
αιτήσεων σύγκλησης. Η πρώτη Γ.Σ. μετά την ίδρυση του 

Ταμείου θα συνεδριάσει με μοναδικό θέμα ημερήσιας 
διάταξης την εκλογή των τεσσάρων (4) από τα επτά (7) 
μέλη του Δ.Σ., τα οποία εκλέγονται από τη Γ.Σ. 

3. Η Γ.Σ. συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προ−
έδρου του Δ.Σ. προς τα μέλη τουλάχιστον είκοσι (20) 
ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασής της.
Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή σημεία στα 
γραφεία του Ταμείου και αποστέλλεται προς όλα τα 
μέλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail). Αυτή περι−
λαμβάνει τον τόπο και το χρόνο συνεδρίασης, καθώς 
και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

4. Τα μέλη του Ταμείου παρίστανται και ψηφίζουν 
στις Γ.Σ. αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους (κάθε 
εκπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα μέλος 
του Ταμείου), δυνάμει γραπτής εξουσιοδότησης αρμόδια 
θεωρημένης.

5. Κατά την έναρξη της Γ.Σ. τα μέλη που παρίστανται 
εκλέγουν Πρόεδρο και Γραμματέα, ο οποίος καταχωρεί 
σε ειδικό βιβλίο τις κυριότερες συζητήσεις και όλες τις 
αποφάσεις της Γ.Σ.

Άρθρο 12
Γενική Συνέλευση: Απαρτία−Πλειοψηφία−Aποφάσεις

1. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, 
εφόσον παρίσταται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) των 
μελών του Ταμείου. Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη 
Γ.Σ., συγκαλείται νέα με τα ίδια ακριβώς θέματα μέσα σε 
είκοσι (20) ημέρες από την προηγουμένη. Πρέπει τότε 
να προηγηθούν προσκλήσεις πριν από δέκα (10) ημέρες 
και υπάρχει απαρτία και έγκυρη συνεδρίαση κατά την 
επαναληπτική αυτή συνεδρίαση οποιοσδήποτε και αν 
είναι ο αριθμός των παρόντων μελών του Ταμείου. 

2. Κατ’ εξαίρεση για τη λήψη αποφάσεων: 
(α) τροποποίησης του Καταστατικού, 
(β) ενοποίησης του Ταμείου με άλλα Ταμεία Επαγγελ−

ματικής Ασφάλισης,
(γ) σύστασης Ομοσπονδιών και Ενώσεων με άλλα 

ομοειδή Ταμεία,
(δ) διάσπασης ή διάλυσης του Ταμείου,
η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, 

όταν παρίστανται τα δύο τρίτα (2/3) των μελών. Αν δεν 
επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γ.Σ. συγκαλείται πάλι σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 
του παρόντος άρθρου. Βρίσκεται τότε σε απαρτία και 
συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον παρίσταται ή εκπροσωπεί−
ται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) των μελών. 

Αν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η απαρτία, η Γ.Σ. συ−
νέρχεται πάλι με την αμέσως παραπάνω διαδικασία 
και βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα και 
αποφασίζοντας, αν παρίσταται τουλάχιστον το ένα τρί−
το (1/3) των μελών.

3. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη 
πλειοψηφία των παριστάμενων μελών. Εξαιρετικά οι 
παραπάνω, στην παράγραφο 2, αποφάσεις της Γ.Σ. 
λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των πα−
ρισταμένων.

Άρθρο 13

Διοικητικό Συμβούλιο: Σύνθεση−Θητεία−Εκλογή

1. Το “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” διοικείται από επταμελές 
Δ.Σ. Τα τρία (3) τακτικά μέλη του Δ.Σ. ορίζονται από 
τις “χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις”, με κοινό έγγρα−
φό τους. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο 
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οι “χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις” δεν υποδείξουν τα 
μέλη του Δ.Σ. με κοινό έγγραφο, τότε αυτά ορίζονται 
από μόνη την “ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.”. Τα τέσσερα (4) τακτικά μέλη του 
Δ.Σ. και τα αναπληρωματικά τους εκλέγονται από τη 
Γ.Σ. των μελών του Ταμείου. 

2. Η θητεία των μελών είναι τετραετής. 
3. Τόσο τα τρία (3) μέλη, που εκπροσωπούν τις “χρημα−

τοδοτούσες επιχειρήσεις”, όσο και τα τέσσερα (4) μέλη, 
που εκπροσωπούν τους ασφαλισμένους του Ταμείου, 
μπορούν να οριστούν ή επανεκλεγούν, αντίστοιχα.

4. Δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο 
περισσότερα από τα αξιώματα των μελών του Δ.Σ. 

5. Τα μέλη του Δ.Σ. που εκπροσωπούν τις χρηματο−
δοτούσες επιχειρήσεις ανακαλούνται από αυτές οπο−
τεδήποτε και αντικαθίστανται από άλλα που ορίζουν 
οι χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις.

6. Σε περίπτωση έκπτωσης, θανάτου ή αποχώρησης 
για οποιοδήποτε λόγο ενός μέλους του Δ.Σ. που εκλέ−
γεται από τη Γενική Συνέλευση, η θέση του καταλαμ−
βάνεται από το κατά σειράν επιτυχίας αναπληρωματι−
κό μέλος. Αν υπάρξει κενή θέση τακτικού μέλους του 
Δ.Σ. που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και έχει 
εξαντληθεί ο πίνακας των αναπληρωματικών μελών, 
διενεργούνται νέες αρχαιρεσίες για την πλήρωση των 
κενών θέσεων τακτικών και αναπληρωματικών μελών 
εντός δύο (2) μηνών. Τα μέλη που εκλέχθηκαν από τη 
Γενική Συνέλευση προς αντικατάσταση των μελών που 
εξέπεσαν, απεβίωσαν ή αποχώρησαν, εκλέγονται για το 
υπόλοιπο της θητείας εκείνων που αντικαθιστούν.

7. Σε περίπτωση έκπτωσης, θανάτου ή αποχώρησης 
για οποιοδήποτε λόγο μέλους του Δ.Σ. που ορίζεται 
από τις χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις, η θέση του 
καταλαμβάνεται από το πρόσωπο που θα ορίσουν οι 
χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις σύμφωνα με την παρά−
γραφο 1 του παρόντος άρθρου.

8. Τα μέλη του Δ.Σ. παρέχουν αμισθί τις υπηρεσίες 
τους στο Ταμείο.

Άρθρο 14
Διοικητικό Συμβούλιο: Αρμοδιότητες

1. Το Δ.Σ. αποτελεί όργανο γενικής αρμοδιότητας του 
Ταμείου. Σ’ αυτό υπάγεται, σε περίπτωση αμφιβολίας, 
κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση, τη διαχείριση της 
περιουσίας και τη γενικότερη επιδίωξη των σκοπών 
του Ταμείου. 

2. Το Δ.Σ. ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και 
εξουσιών που ορίζονται στο νόμο, στο Καταστατικό και 
στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. 

3. Το Δ.Σ. έχει ενδεικτικά τις ακόλουθες αρμοδιότη−
τες: 

(α) Μεριμνά για το σχηματισμό του μαθηματικού απο−
θέματος της εφάπαξ παροχής του “ΤΕΑ” και για την 
κάλυψή του με ασφαλιστική τοποθέτηση. Επενδύει την 
περιουσία του Ταμείου, κατά το άρθρο 27 του παρόντος, 
χαράσσει την επενδυτική πολιτική του.

(β) Αποφασίζει την εγγραφή μελών στο Ταμείο, κατά 
το άρθρο 4 του παρόντος.

(γ) Αποφασίζει τη διαγραφή μελών του Ταμείου, κατά 
το άρθρο 6 του παρόντος.

(δ) Συντάσσει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, 
καθώς και την ετήσια έκθεση διοίκησης του Ταμείου.

(ε) Εγκρίνει τον ισολογισμό και τους λογαριασμούς 
αποτελεσμάτων χρήσεων.

(στ) Υποβάλλει κάθε χρόνο στην “Εθνική Αναλογιστική 
Αρχή” τα έγγραφα και τα στοιχεία που προβλέπονται 
από το άρθρο 7 παρ. 18 Ν. 3029/02 και από την απόφαση 
Φ.Επαγγ.ασφ./οικ.16/9.4.2003 του Υφυπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(ζ) Χορηγεί με δαπάνη του Ταμείου βεβαίωση στα 
μέλη του για τις προσωπικές εισφορές τους κατά την 
31η Δεκεμβρίου του έτους και έγγραφη ενημέρωση για 
τα ποσά των ατομικών τους λογαριασμών κατά την 
ίδια ημερομηνία.

(η) Αποφασίζει κάθε δαπάνη που αφορά τη λειτουργία 
του Ταμείου

(θ) Ασκεί τις αξιώσεις του Ταμείου κατά μέλους του 
Δ.Σ. που το ζημίωσε.

(ι) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του Ταμεί−
ου. Εγκρίνει συνεργασίες με οικονομικούς και νομικούς 
συμβούλους, αναλογιστές, λογιστές, φοροτεχνικούς κ.ά.

(κ) Αναθέτει την εκτέλεση έργων, εκπόνηση μελετών 
και παροχή υπηρεσιών σε τρίτους.

(λ) Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους.
(μ) Συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη του Ταμείου 

ή και τρίτους για τη μελέτη θεμάτων που αφορούν τη 
λειτουργία του.

(ν) Λαμβάνει κάθε μέτρο για την καλύτερη εκπλήρωση 
των σκοπών του Ταμείου.

Άρθρο 15
Διοικητικό Συμβούλιο: Αρχαιρεσίες

1. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των 4 μελών του Δ.Σ. 
από τη Γ.Σ. διεξάγονται από τριμελή Κεντρική Εφορευ−
τική Επιτροπή με την παρουσία νομίμως διοριζόμενου 
Δικαστικού Αντιπροσώπου. Εάν κατά την ημέρα της 
διεξαγωγής των εκλογών δεν εμφανιστεί Δικαστικός 
Αντιπρόσωπος, οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με ευθύνη 
της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

2. Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 
εκλέγονται, μαζί με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, 
από τη Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία.

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

4. Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα 
για το Δ.Σ. υποβάλλουν σχετική αίτηση προς αυτό του−
λάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία 
των αρχαιρεσιών. 

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

(α) δεν έχουν ελευθερία διαχείρισης της περιουσίας 
τους,

(β) παραπέμφθηκαν με οριστικό βούλευμα για κλοπή, 
υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, 
δωροδοκία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, εγκλή−
ματα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμιση.

6. Το Δ.Σ. εντός επτά (7) ημερών από τη λήξη της προ−
θεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων συντάσσει βάσει των 
αιτήσεων πίνακα υποψηφίων για το Δ.Σ. κατ’ απόλυτη 
αλφαβητική σειρά. Ο πίνακας αυτός αποτελεί το ενιαίο 
ψηφοδέλτιο των αρχαιρεσιών. Το ψηφοδέλτιο αυτό αναρ−
τάται στα γραφεία του Ταμείου με μέριμνα του Δ.Σ.

7. Η ψηφοφορία διεξάγεται κατά την ημερομηνία που 
ορίζεται από τη Γ.Σ. και εντός τριών (3) μηνών από τη 
σύγκλησή της.

8. Τα μέλη μπορούν να θέσουν μέχρι τέσσερις (4) 
σταυρούς προτίμησης. 
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9. Μετά το πέρας της διαλογής η Κεντρική Εφορευ−
τική Επιτροπή ανακηρύσσει τα αναδειχθέντα 4 τακτικά 
μέλη του Δ.Σ. και ως αναπληρωματικά μέλη το σύνο−
λο των υπόλοιπων υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων 
υποψηφίων η σειρά καθορίζεται με κλήρωση, την οποία 
διενεργεί η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

10. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρα−
κτικό για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Το πρα−
κτικό υπογράφεται από τα μέλη της και μαζί με τα 
ψηφοδέλτια και τα σχετικά με τις αρχαιρεσίες έγγραφα 
παραδίδεται στο μέλος του Δ.Σ. που έλαβε τις περισσό−
τερες ψήφους προτίμησης προς φύλαξη στο αρχείο του 
Ταμείου. Αντίγραφο του πρακτικού αυτού αναρτάται 
στα γραφεία του Ταμείου και κοινοποιείται στα μέλη 
του απερχόμενου Δ.Σ. 

Άρθρο 16
Διοικητικό Συμβούλιο:

Συγκρότηση−Παράδοση−Παραλαβή

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

2. Το νέο Δ.Σ. παραλαμβάνει από το προηγούμενο, 
μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη συγκρότησή 
του σε σώμα, τα βιβλία, τη διοίκηση και τη διαχείριση 
του “ΤΕΑ”. 

3. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, μέχρι τη συγκρό−
τηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα και την παράδοση σε αυτό 
της διοίκησης και της διαχείρισης, παρατείνεται αυτο−
δίκαια η θητεία του απερχόμενου Δ.Σ.

Άρθρο 17
Διοικητικό Συμβούλιο:

Συνεδριάσεις−Απαρτία−Πλειοψηφία

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια (1) φορά το μήνα. 
Έκτακτα συνεδριάζει, όταν υπάρχει ανάγκη, κατά την 
κρίση του Προέδρου ή όταν το ζητήσουν, με αίτησή τους 
προς τον Πρόεδρο, τρία (3) τουλάχιστο μέλη του για 
συγκεκριμένα θέματα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται 
επί ποινή απαραδέκτου στην αίτηση. Ο Πρόεδρος στην 
περίπτωση αυτή υποχρεούται μέσα σε τρεις (3) ημέρες 
από την υποβολή της αίτησης να ορίσει συνεδρίαση Δ.Σ. 
με τα θέματα που αναγράφονται σε αυτή. Αν υπάρχει 
έλλειψη απαρτίας κατά την έκτακτη συνεδρίαση, τα υπό 
συζήτηση θέματα αναγράφονται πρώτα στην ημερήσια 
διάταξη της επόμενης τακτικής συνεδρίασης. 

2. Κάθε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. προ−
ϋποθέτει έγγραφη και ενυπόγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου, στην οποία αναγράφονται η ημερομηνία, η 
ώρα, ο τόπος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η 
οποία κοινοποιείται σύμφωνα με διαδικασία που ορίζει 
ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας.

3. Αν μέλος του Δ.Σ. κωλύεται να παραστεί σε συνεδρί−
αση, οφείλει να ειδοποιήσει τον Πρόεδρο, διαφορετικά 
θεωρείται αδικαιολογήτως απών.

4. Το μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα 
από τρεις (3) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις εκπίπτει 
αυτοδικαίως από την ιδιότητα αυτή. 

5. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 
7 του παρόντος άρθρου, το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, 
όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη.

6. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 
7 του παρόντος άρθρου, οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμ−
βάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων 
μελών. Η λήψη αποφάσεων του Δ.Σ. γίνεται με φανερή 
ψηφοφορία. 

7. Κατ’ εξαίρεση, το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν 
παρευρίσκονται τουλάχιστον έξι (6) μέλη, προκειμένου 
να αποφασίσει:

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

(β) την τοποθέτηση−επένδυση των κεφαλαίων του 
Ταμείου.

(γ) την κατανομή των πόρων των παρ. (ε), (στ) και (η) 
του άρθρου 20 του παρόντος Καταστατικού είτε στο 
αποθεματικό παροχών, είτε στο αποθεματικό λειτουρ−
γίας και

(δ) τη σύγκληση Γ.Σ. με θέματα που αναφέρονται στο 
εδάφιο 3 της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του παρό−
ντος, δηλαδή: (αα) την τροποποίηση του Καταστατικού 
ως προς τη σύσταση νέων κλάδων, (ββ) τη μερική ή ολική 
τροποποίηση της παρούσας παραγράφου, (γγ) τη μερική 
ή ολική τροποποίηση του άρθρου 21 του παρόντος, με 
εξαίρεση τη μείωση εισφοράς των χρηματοδοτουσών 
επιχειρήσεων, (δδ) τη μερική ή ολική τροποποίηση του 
εδαφίου 3 του άρθρου 11 του παρόντος Καταστατικού 
και (εε) την ενοποίηση του Ταμείου με άλλα ομοειδή 
Ταμεία που λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο κρά−
τος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αποφάσεις του 
Δ.Σ. για τα αμέσως παραπάνω θέματα λαμβάνονται με 
πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών του.

(ε) την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας.

8. Σε όλες τις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του 
Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, τα οποία υπο−
γράφονται από όλα τα μέλη που παραστάθηκαν.

9. Λοιπά θέματα διοίκησης του “ΤΕΑ” (λ.χ. σύγκληση 
συνεδριάσεων, αποφάσεις, πρακτικά, εκπροσώπηση, 
αρμοδιότητες για την εσωτερική του λειτουργία, με−
ταβίβαση εξουσιών, ευθύνη των μελών της διοίκησης, 
λειτουργικά έξοδα των οργάνων διοίκησης, άδειες διευ−
κολύνσεων των μελών της διοίκησης κλπ), δύνανται να 
ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

Άρθρο 18
Διοικητικό Συμβούλιο: Ευθύνη μελών

1. Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται σε κάθε επιμέλεια και 
ευθύνονται έναντι του Ταμείου για κάθε πταίσμα τους 
κατά τη διοίκηση των υποθέσεών του. Το βάρος από−
δειξης της επιμέλειας έχει το μέλος του Δ.Σ. Τα μέλη 
του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για αποφάσεις που λήφθηκαν 
σε συνεδρίαση, κατά την οποία δεν παρίσταντο ή δεν 
αντιπροσωπεύθηκαν ή παραστάθηκαν και διαφώνησαν, 
εφόσον η διαφωνία τους καταγράφηκε στο σχετικό 
πρακτικό.

2. Το Ταμείο δύναται να παραιτηθεί από τις αξιώσεις 
του προς αποζημίωση κατά μέλους του Δ.Σ. ή να συμβι−
βασθεί μόνο μετά την πάροδο διετίας από τη γέννηση 
της αξίωσης και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γ.Σ.

Άρθρο 19
Ελεγκτική Επιτροπή

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) είναι τριμελής. Ένα (1) μέ−
λος της ορίζεται από τις χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις 
με κοινό έγγραφό τους. Σε περίπτωση που για οποιον−
δήποτε λόγο οι “χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις” δεν 
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ορίσουν το μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής με κοινό 
έγγραφο, τότε αυτό ορίζεται από μόνη την “ΙΝΤΕΡΑΜΕ−
ΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.”. Τα 
υπόλοιπα δύο (2) μέλη της Ε.Ε. εκλέγονται από τη Γενική 
Συνέλευση των μελών του Ταμείου. Η εκλογή των μελών 
της Ε.Ε. από τη Γενική Συνέλευση γίνεται ταυτόχρονα 
με την εκλογή των μελών του Δ.Σ. από τη Γ.Σ.. Η θητεία 
των μελών είναι τετραετής. Μέλη της μπορεί να είναι 
μέλη του Ταμείου, ή και τρίτοι. Το μέλος της Ε.Ε. δεν 
δύναται να είναι και μέλος Δ.Σ. του Ταμείου.

2. Έργο της Ε.Ε. είναι η εποπτεία και ο έλεγχος των 
αποφάσεων του Δ.Σ. ως και ο οικονομικός και διαχειρι−
στικός έλεγχος του Ταμείου.

3. Κατά τον έλεγχο διαχείρισης του “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕ−
ΡΙΚΑΝ” το Δ.Σ. υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της 
Ε.Ε. κάθε σχετικό στοιχείο ή έγγραφο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Πόροι του “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ”

Άρθρο 20
Πόροι

Πόροι του “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” είναι: 
(α) Οι τακτικές και οι τυχόν έκτακτες εισφορές των 

“χρηματοδοτουσών επιχειρήσεων”.
(β) Οι εισφορές των μελών που εργάζονται στις χρη−

ματοδοτούσες επιχειρήσεις για διάστημα μεγαλύτερο 
των δώδεκα (12) συνεχών μηνών.

(γ) Οι εισφορές των εργαζομένων στις “χρηματοδο−
τούσες επιχειρήσεις”, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει 
δώδεκα (12) μήνες συνεχούς εργασίας σε αυτές και 
επιθυμούν να καταστούν μέλη στο Ταμείο.

(δ) Οι πρόσοδοι περιουσίας του Ταμείου.
(ε) Οι αποδόσεις των κεφαλαίων και αποθεματικών. 
(στ) Δωρεές−κληροδοτήματα υπέρ του Ταμείου. 
(ζ) Κάθε είδους χαριστικές ή μη καταβολές προς το 

Ταμείο.
(η) Οι συνδρομές των μελών
(θ) Κάθε άλλου είδους έσοδο.
(ι) Η καταβολή εκ μέρους των αφ’ ετέρου εδώ συμ−

βαλλομένων εταιριών των λειτουργικών εξόδων για την 
πρώτη δεκαετή λειτουργία του Ταμείου (υπ’ αριθμόν 
7.888/20−3−2009 συμβόλαιο υπόσχεσης χρηματικής πα−
ροχής της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελεονόρας Μου−
λοπούλου−Κρεμαλή.

Οποιοδήποτε έσοδο του Ταμείου προέρχεται από 
τους πόρους των παρ. (στ), (ζ) και (θ) κατανέμεται είτε 
στο αποθεματικό παροχών, είτε στο αποθεματικό λει−
τουργίας με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 17 του 
παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 21
Τακτικές εισφορές των

“Χρηματοδοτουσών Επιχειρήσεων”

Η τακτική εισφορά κάθε “χρηματοδοτούσας επιχείρη−
σης” για κάθε εργαζόμενό της, που συνδέεται με αυτή με 
σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς 
και για κάθε Δικηγόρο με σχέση έμμισθης εντολής, που 
έχει συμπληρώσει δώδεκα (12) συνεχείς μήνες εργασίας 
σε αυτήν, ορίζεται σε ποσοστό 6,25%, υπολογιζόμενο 
σε όλες τις τακτικές μικτές μηνιαίες αποδοχές τους 
(δηλαδή δέκα τέσσερις (14) συμφωνημένους ονομαστι−

κούς μισθούς, εξαιρουμένων των αμοιβών για υπερωρίες, 
νυχτερινή εργασία, εργασία τις Κυριακές και αργίες και 
των οποιωνδήποτε έκτακτων αμοιβών). 

Οι εισφορές αποδίδονται από κάθε χρηματοδοτούσα 
επιχείρηση απευθείας στο “ΤΕΑ” κάθε μήνα, ταυτόχρονα 
με την καταβολή των αντίστοιχων μηνιαίων αποδοχών 
των εργαζομένων και Δικηγόρων. Οι χρηματοδοτούσες 
επιχειρήσεις δεν καταβάλλουν καμία εισφορά για τους 
ασφαλισμένους που δεν έχουν συμπληρώσει δώδεκα 
(12) συνεχείς μήνες απασχόλησης σε αυτές.

Άρθρο 22
Εισφορές των μελών που απασχολούνται

στις “χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις”
1. Εργαζόμενος που δεν έχει συμπληρώσει δώδεκα 

(12) μήνες συνεχούς εργασίας σε “χρηματοδοτούσα 
επιχείρηση”, εφόσον επιθυμεί να ασφαλιστεί υποχρε−
ούται να καταβάλλει τακτικές εισφορές, υποβάλλοντας 
σχετική δήλωση προς το “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ”, μέχρι 
τη συμπλήρωση δώδεκα (12) συνεχών μηνών εργασίας 
στις χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις. Οι εισφορές αυτές 
ορίζονται ως οποιοδήποτε ακέραιο ποσοστό επί των 
τακτικών μηνιαίων αποδοχών του μέλους από ένα επί 
τοις εκατό (1%) μέχρι και δέκα επί τοις εκατό (10%). 
Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος εξουσιοδοτεί 
την εργοδότριά του χρηματοδοτούσα επιχείρηση να 
παρακρατεί το ποσό της εισφοράς από τις τακτικές 
αποδοχές του και να το αποδίδει στο “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕ−
ΡΙΚΑΝ” εντός προθεσμίας που θα θέσει το Δ.Σ., η οποία 
δεν θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
ημερομηνία της μισθοδοσίας.

2. Εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει δώδεκα (12) 
συνεχείς μήνες εργασίας σε χρηματοδοτούσα επιχεί−
ρηση δικαιούται να καταβάλλει τακτικές προαιρετικές 
εισφορές υποβάλλοντας σχετική δήλωση προς το “ΤΕΑ 
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους. 
Οι εισφορές αυτές ορίζονται ως οποιοδήποτε ακέραιο 
ποσοστό επί των τακτικών μικτών μηνιαίων αποδοχών 
του μέλους από ένα επί τοις εκατό (1%) μέχρι και δέκα 
επί τοις εκατό (10%). Στην περίπτωση αυτή ο εργαζόμε−
νος εξουσιοδοτεί την εργοδότριά του χρηματοδοτούσα 
επιχείρηση να παρακρατεί το ποσό της εισφοράς από 
τις τακτικές αποδοχές του και να το αποδίδει στο “ΤΕΑ 
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” εντός προθεσμίας που θα θέσει το Δ.Σ, 
η οποία δεν θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες 
από την ημερομηνία της μισθοδοσίας. 

3. Σε περίπτωση διακοπής της μισθοδοσίας, λόγω απο−
χώρησης του εργαζομένου από την χρηματοδοτούσα επι−
χείρηση, διατηρεί το δικαίωμα καταβολής τακτικών προαι−
ρετικών εισφορών (το ύψος των οποίων θα γνωστοποιείται 
με σχετική δήλωση προς το “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” στην 
αρχή κάθε ημερολογιακού έτους) και το δικαίωμα της 
έκτακτης ετήσιας εισφοράς σύμφωνα με τα παρακάτω.

4. Κάθε μέλος δικαιούται να καταβάλει μία φορά το 
χρόνο έκτακτη προαιρετική εισφορά, προβαίνοντας σε 
σχετική δήλωση προς το “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ”, ύψους, 
κατ’ ελάχιστον, χιλίων (1.000,00) Ευρώ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Παροχές

Άρθρο 2
Εφάπαξ παροχή

1. Ως εφάπαξ παροχή ορίζεται το σύνολο του ατομικού 
λογαριασμού του μέλους όπως αυτό θα έχει διαμορ−
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φωθεί κατά τη χρονική στιγμή της πληρωμής, από τις 
τακτικές εισφορές της “χρηματοδοτούσας επιχείρησης”, 
τις τυχόν έκτακτες εισφορές της “χρηματοδοτούσας 
επιχείρησης”, τις τακτικές εισφορές του μέλους πριν 
συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες συνεχούς εργασίας 
σε “χρηματοδοτούσα επιχείρηση”, τις προαιρετικές ει−
σφορές του μέλους μετά τη συμπλήρωση δώδεκα (12) 
μηνών συνεχούς εργασίας σε “χρηματοδοτούσα επι−
χείρηση”, τις τυχόν έκτακτες εισφορές του μέλους, τις 
κατανομές υπέρ του αποθεματικού παροχών κατά το 
άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και από 
τις αποδόσεις επενδύσεων, τόσο των εισφορών, όσο 
και του ήδη σχηματισμένου λογαριασμού.

2. Κάθε μέλος δικαιούται την εφάπαξ παροχή, εφό−
σον συντρέξει στο πρόσωπό του οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Συμπλήρωση του πεντηκοστού ογδόου (58ου) 
έτους ηλικίας, ανεξαρτήτως χρόνου εργασίας. 

(β) Συνταξιοδότηση (πλήρης ή μειωμένη) από τον κύριο 
ασφαλιστικό φορέα. 

(γ) Συμπλήρωση είκοσι (20) ετών ασφάλισης στο “ΤΕΑ 
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ”.

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

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

3. Σε περίπτωση αποχώρησης του μέλους, για οποιον−
δήποτε λόγο, από “χρηματοδοτούσα επιχείρηση” πριν 
αποκτήσει δικαίωμα εφάπαξ παροχής, αυτή παύει να 
του καταβάλλει την τακτική εισφορά, που ορίζεται στο 
άρθρο 21 του παρόντος, αλλά αυτός, εφόσον δεν με−
ταφέρει τα δικαιώματά του σε άλλο “ΤΕΑ”, διατηρεί 
την ιδιότητα του μέλους, ανεξάρτητα από το εάν θα 
καταβάλλει στο εξής προαιρετικές εισφορές. Και στην 
περίπτωση αυτή, η εφάπαξ παροχή θα καταβληθεί μετά 
τη συμπλήρωση οποιασδήποτε από τις προϋποθέσεις 
της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.

4. Στην περίπτωση που το μέλος λάβει την εφάπαξ 
παροχή του, αλλά εξακολουθεί να εργάζεται στην “χρη−
ματοδοτούσα επιχείρηση”, παύει να είναι μέλος του “ΤΕΑ 
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ” και η χρηματοδοτούσα επιχείρηση δεν 
καταβάλλει πλέον εισφορές για αυτόν.

5. Σε περίπτωση που το μέλος δεν ασκήσει το δικαί−
ωμά του για εφάπαξ παροχή με τη συμπλήρωση του 
πεντηκοστού ογδόου (58ου) έτους της ηλικίας ή με τη 
συμπλήρωση είκοσι (20) χρόνων ασφάλισης στο Ταμείο 
και εξακολουθεί να εργάζεται στη χρηματοδοτούσα 
επιχείρηση, τότε, αυτή εξακολουθεί να του καταβάλλει 
εισφορές στο Ταμείο μέχρι τη συνταξιοδότησή του από 
το φορέα κύριας ασφάλισης. 

Άρθρο 24
Διαδοχική ασφάλιση

Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης σε περισσότερα 
“ΤΕΑ” της Ελλάδας ή κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 
10 και 11 του Ν. 3029/02 και των κατ’ εξουσιοδότηση του 
ανωτέρω Νόμου Υπουργικών Αποφάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Οικονομική διαχείριση−Λογιστική οργάνωση−
Ασφαλιστική τοποθέτηση − Επενδύσεις

Άρθρο 25
Οικονομική διαχείριση

1. Το οικονομικό σύστημα που θα ακολουθηθεί είναι 
το κεφαλαιοποιητικό.

2. Για κάθε οικονομική συναλλαγή το “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕ−
ΡΙΚΑΝ” νομιμοποιείται και δεσμεύεται με τις υπογραφές 
δύο εκπροσώπων που εξουσιοδοτούνται από το Δ.Σ. Ο 
ένας θα είναι μέλος του Δ.Σ. που έχει εκλεγεί από τη 
Γ.Σ. και ο άλλος μέλος του Δ.Σ. που έχει οριστεί από 
τις χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις. 

3. Υποχρεωτικός έλεγχος του Ταμείου από ορκω−
τούς ελεγκτές διενεργείται μια φορά το χρόνο, ενώ 
με απόφαση του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. μπορεί να διενεργηθεί 
και έκτακτος έλεγχος από ορκωτούς λογιστές κατά τη 
διάρκεια του οικονομικού έτους.

4. Η οικονομική χρήση του “ΤΕΑ” είναι δωδεκάμηνης 
διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η 
Δεκεμβρίου κάθε έτους.

5. Το Ταμείο υποβάλλει ετησίως μέχρι την 31η Μαρτίου 
στην “Εθνική Αναλογιστική Αρχή”:

α. Ισολογισμό. 
β. Λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσης για κάθε 

κίνδυνο−παροχή.
γ. Ετήσια έκθεση διοίκησης.
δ. Αναλογιστική έκθεση.
ε. Έκθεση ορκωτών λογιστών. 
6. Το Ταμείο δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερ−

νήσεως, σε μια ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυ−
κλοφορίας και σε μια οικονομική εφημερίδα τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις, τα πιστοποιητικά ελέγχου 
των ορκωτών ελεγκτών και τα πορίσματα ελέγχου της 
Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Άρθρο 26
Λογιστική οργάνωση

1. Οι εφαρμοστέες λογιστικές μέθοδοι και τα βιβλία 
που τηρούνται καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. 

2. Ως προς τη λογιστική οργάνωση εφαρμόζονται οι 
ελληνικοί νόμοι, οι κατευθύνσεις της “Εθνικής Αναλογι−
στικής Αρχής” και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως ισχύουν κάθε φορά. Λαμβάνεται ιδίως υπόψη το 
κλαδικό λογιστικό σχέδιο για τους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης (ΠΔ 80/97, ΦΕΚ 68 Α΄, 8−5−97), σε συνδυασμό 
με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, όπως αυτά ισχύουν 
κάθε φορά.

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

Άρθρο 27
Ασφαλιστική τοποθέτηση−Επενδύσεις

1. Για τον υπολογισμό και την κάλυψη με ασφαλιστι−
κή τοποθέτηση των αποθεματικών, καθώς και για τις 
επενδύσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 
παρ. 15, (όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
12 του Ν. 3385/2009) και 16 Ν. 3029/02, οι κατ’ εξουσιο−
δότηση του ανωτέρω Νόμου εκδιδόμενες Υπουργικές 
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Αποφάσεις και οι κανόνες του Κοινοτικού Δικαίου, όπως 
ισχύουν κάθε φορά. Εφαρμόζονται, ειδικότερα, οι αρχές 
της συνετής, συντηρητικής διαχείρισης, της διασποράς 
και της ποιότητας των επενδυτικών επιλογών, ώστε 
να επιτυγχάνεται η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η 
ευκολία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων, 
καθώς και η διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα του βαθμού 
επικινδυνότητας του χαρτοφυλακίου. 

2. Το Ταμείο δεν παρέχει στα μέλη του καμία επεν−
δυτική ή βιομετρική εγγύηση. Για το λόγο αυτό απαλ−
λάσσεται από τη συγκρότηση περιθωρίου φερεγγυό−
τητας.

3. Το Ταμείο συνεργάζεται με εξειδικευμένο αναλογι−
στή και νομικό σύμβουλο για την παρακολούθηση και 
την υποστήριξη των τρεχουσών συναλλαγών, καθώς 
και για την προετοιμασία των ετήσιων εκθέσεων προς 
έγκριση από την “Εθνική Αναλογιστική Αρχή”.

Άρθρο 28
Μαθηματικά αποθέματα

1. Τα μαθηματικά αποθέματα αντιστοιχούν στο σύνολο 
των συσσωρευμένων υποχρεώσεων του Ταμείου, όπως 
αυτές απορρέουν από το παρόν Καταστατικό. 

2. Υπολογίζονται αναλογιστικώς με βάση τα έτη ασφά−
λισης, το σύνολο των καταβληθεισών εισφορών και τις 
επιτευχθείσες αποδόσεις από τις επενδύσεις των ατομι−
κών λογαριασμών των σφαλισμένων, όπως αναφέρεται 
στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Αναδιαρθρώσεις του Ταμείου

Άρθρο 29
Τροποποίηση Καταστατικού

Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού είναι 
δυνατή μόνο με απόφαση της Γ.Σ., η οποία λαμβάνεται 
σύμφωνα με τα περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψη−
φίας οριζόμενα στα άρθρα 11 παρ. 1 και 12 παρ. 2 του 
παρόντος και με κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγρά−
φου, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που 
προβλέπει ο νόμος για την ίδρυση του Ταμείου. 

Άρθρο 30
Ενοποίηση

1. Με απόφαση της Γ.Σ., που λαμβάνεται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 παρ. 1 και 12 παρ. 2 
του παρόντος και με κατάρτιση συμβολαιογραφικού 
εγγράφου, είναι δυνατή η ενοποίηση του Ταμείου με 
άλλα ομοειδή που λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο 
κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιφύ−
λαξη του άρθρου 20 της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ εφόσον 
τούτο κρίνεται σκόπιμο για την επίτευξη ή προάσπιση 
των στόχων του Ταμείου.

2. Για την ενοποίηση με άλλα ομοειδή Ταμεία απαι−
τείται καταχώρηση του τροποποιημένου Καταστατι−
κού στο σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης όπως ο νόμος ορίζει. Από την 
καταχώρηση αυτή ο νέος φορέας υπεισέρχεται σε όλα 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Ταμείων που 
συγχωνεύτηκαν. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από 
το ενοποιημένο “ΤΕΑ” χωρίς διακοπή.

Άρθρο 31
Διάσπαση

Με τους όρους και τις διαδικασίες του προηγούμενου 
άρθρου είναι δυνατή η διάσπαση του “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑΜΕ−
ΡΙΚΑΝ” σε περισσότερα Ταμεία (νομικά πρόσωπα ιδιω−
τικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), εφόσον 
πληρούνται οι σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις. 

Άρθρο 32
Συνεργασία ή συμμετοχή σε Ομοσπονδίες

1. Με απόφαση της Γ.Σ., η οποία λαμβάνεται σύμφω−
να με τα περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας 
οριζόμενα, είναι δυνατή η συνεργασία του Ταμείου με 
άλλα ομοειδή Ταμεία ή Ομοσπονδίες ομοειδών Ταμεί−
ων, επιχειρησιακού, κλαδικού ή άλλου επιπέδου, της 
ημεδαπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τούτο 
κρίνεται σκόπιμο για την επίτευξη ή προάσπιση των 
στόχων του Ταμείου.

2. Με τους ίδιους όρους είναι δυνατή η συμμετοχή ή η 
προσχώρηση του Ταμείου σε Ομοσπονδίες ομοειδών Τα−
μείων (ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) στην ημεδαπή 
ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως και η πρωτοβουλία σύστα−
σης αντίστοιχης Ομοσπονδίας ΤΕΑ, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 20 της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Διάλυση−Εκκαθάριση του Ταμείου

Άρθρο 33
Διάλυση

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

2. Σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου το προϊόν της 
εκκαθάρισης διανέμεται σε κάθε μέλος το σύνολο του 
ατομικού λογαριασμού του, όπως αυτό ορίζεται στο 
άρθρο 23 και όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά την 
ημερομηνία διάλυσης του “ΤΕΑ”. Σε περίπτωση που προ−
κύπτει πλεόνασμα από τους πόρους των παραγράφων 
(στ), (ζ) και (θ) του άρθρου 20, αυτό διανέμεται στα μέλη 
ανάλογα με τον ατομικό τους λογαριασμό. 

Άρθρο 34
Εκκαθάριση

1. Τη διάλυση του Ταμείου ακολουθεί η εκκαθάρισή 
του. Η Γ.Σ. στην απόφαση διάλυσης του Ταμείου ορίζει 
και τους εκκαθαριστές, οι οποίοι μπορεί να είναι από 
τρεις (3) μέχρι πέντε (5), καθώς και την αμοιβή τους.

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

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να ενεργήσουν απογρα−
φή της περιουσίας του Ταμείου και γενικότερα των 
απαιτήσεων και των υποχρεώσεών του, να συντάξουν 
ισολογισμό και να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέρ−
γεια μεριμνώντας για την εφαρμογή του άρθρου 8
Ν. 3029/02 και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων. 
Εάν η εκκαθάριση διαρκεί περισσότερο από ένα (1) έτος, 
οι εκκαθαριστές υποχρεούνται σε σύνταξη ισολογισμού 
για κάθε έτος. Την ίδια υποχρέωση αναλαμβάνουν οι 
εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
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4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να προβούν σε άμεση 
περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων του Ταμείου, σε 
μετατροπή σε χρήμα της περιουσίας του, σε εξόφληση 
των χρεών και σε είσπραξη των απαιτήσεών του. Μπο−
ρούν, επίσης, να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον 
με αυτές εξυπηρετούνται οι σκοποί της εκκαθάρισης.

5. Σε περίπτωση που οι εκκαθαριστές προβούν σε 
εκποίηση ακινήτων, η τιμή πώλησης δεν μπορεί να είναι 
κατώτερη της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου κατά 
το χρόνο της πώλησης προσαυξημένης κατά είκοσι επί 
τοις εκατό (20%). Για ακίνητα για τα οποία δεν ισχύουν 
οι αντικειμενικές αξίες, η τιμή πώλησης υπολογίζεται 
με βάση την αξία κτήσης τους και τις αρχές εκτίμη−
σης που ισχύουν στην περιοχή που βρίσκονται αυτά. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο 
Ν. 3029/2002 και στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές 
Υπουργικές Αποφάσεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 35
Προσωρινή Διοίκηση

1. Κατά την έναρξη λειτουργίας του “ΤΕΑ ΙΝΤΕΡΑ−
ΜΕΡΙΚΑΝ” η Προσωρινή Διοίκηση ασκείται από τους: 
1) Ιωάννα Μπουκέα, του Καρόλου και της Αγγελικής, 
2) Ανδρέα Ρούβα, του Γεωργίου και της Σοφίας, 3) Αν−
δρέα Φιαμέγκο, του Χρήστου και της Μαρίας, οι οποίοι 
ορίζονται από τις χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις και 
από τους: 1) Ανδρέα Παναγιώτου, του Νικολάου και της 
Ευαγγελίας, 2) Ευάγγελο Θωμόπουλο, του Θωμά και 
της Παρασκευής, 3) Κωνσταντίνο Βάγια, του Βασιλείου 
και της Μαγδαληνής, 4) Εμμανουήλ Γεωργακόπουλο, 
του Αγγελή και της Μαρίας, οι οποίοι ορίζονται από 
τα ιδρυτικά μέλη.

2. Η Προσωρινή Διοίκηση μεριμνά για τις διατυπώσεις 
σύστασης του “ΤΕΑ” και για την επίτευξη των στόχων 
του μέχρι την ανάδειξη του πρώτου Δ.Σ., η οποία πρέ−
πει να γίνει εντός τριών (3) μηνών από τη σύσταση 
του Ταμείου. Η Προσωρινή Διοίκηση εξουσιοδοτείται 
να αποδεχτεί τροποποιήσεις ή προσθήκες διατάξεων 
στο παρόν Καταστατικό ή στη Μελέτη Ίδρυσης “ΤΕΑ 
Προσωπικού ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ”, οι οποίες ενδεχομένως 
θα υποδειχτούν από τις αρμόδιες προς έγκριση διοι−
κητικές αρχές. 

Η προσωρινή Διοίκηση εξουσιοδοτείται να συνάψει 
οποιεσδήποτε συμβάσεις είναι απαραίτητες για την 
άμεση έναρξη της λειτουργίας του Ταμείου. Ως τέτοιες, 
σε κάθε περίπτωση, θεωρούνται η κατάρτιση μισθωτη−
ρίου συμβολαίου ή σύμβασης παραχώρησης χρήσης, η 
κατάρτιση σύμβασης συνεργασίας με Λογιστή, Αναλο−
γιστή και Τεχνικό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι συμ−
βάσεις αυτές θα καταρτισθούν σύμφωνα με το Νόμο 
και τις λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 36
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του “ΤΕΑ”

Η Προσωρινή Διοίκηση υποχρεούται να εκδώσει τον 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας μέσα σε ένα (1) μήνα 
από τη συγκρότησή της σε σώμα. Για τη συγκρότηση 
αυτή αναλαμβάνουν κοινή πρωτοβουλία πρόσκλησης 
ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων και ένας εκπρό−
σωπος των “χρηματοδοτουσών επιχειρήσεων” εντός 

δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του Φ.Ε.Κ. που 
ιδρύει το “ΤΕΑ”.

Άρθρο 37
Πρώτη οικονομική χρήση

Η πρώτη οικονομική χρήση του Ταμείου λήγει την 31η 
Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την ίδρυσή του.”

Έκαστος των συμβαλλομένων αποδέχθηκε τις δηλώ−
σεις και ομολογίες του έτερου και άπαντες δήλωσαν, 
από κοινού, ότι παραιτούνται, ρητά και ανεπιφύλακτα, 
από κάθε δικαίωμά τους για ακύρωση, διάρρηξη ή προ−
σβολή του συμβολαίου αυτού, για οποιοδήποτε λόγο, 
τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία, ακόμη και όσα αναφέ−
ρονται στις διατάξεις των άρθρων 178, 179, και 388 του 
Αστικού Κώδικα.

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

Τα συνολικά έξοδα που θα απαιτηθούν για τη σύσταση 
του άνω Τ.Ε.Α.−Ν.Π.Ι.Δ., τα οποία, κατόπιν συμφωνίας των 
μερών, θα βαρύνουν, την εκ των “χρηματοδοτουσών επι−
χειρήσεων” “ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.”, ανέρχονται, περίπου, κατ’ εκτίμηση 
των συμβαλλομένων, συνολικά, σε τέσσερις χιλιάδες 
πεντακόσια (4.500,00) ευρώ.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλ−
λόμενους, όπως εδώ παρίσταται και εκπροσωπείται έκα−
στος, τις διατάξεις του Ν. 3029/2002, όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει σήμερα και ακόμα, ότι αντίγραφο του 
παρόντος, μετά από εγκριτική απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία εκδίδεται 
μετά από σύμφωνη γνώμη της “Εθνικής Αναλογιστικής 
Αρχής”, θα πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄) και τις συνέπειες της παρα−
λείψεώς της. 

Σε βεβαίωση απάντων των ανωτέρω συντάχθηκε το 
παρόν συμβόλαιό μου, σε σαράντα οκτώ (48) φύλλα 
και τελικά, πλέον των φύλλων που προορίζονται για 
να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να τεθούν οι 
υπογραφές των συμβαλλομένων, αποτελουμένου από 
πενήντα (50) φύλλα, το οποίο διαβάστηκε στους συμ−
βαλλόμενους, όπως εδώ παρίσταται και εκπροσωπείται 
έκαστος, καθαρά και μεγαλόφωνα, οι οποίοι, αφού το 
άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό 
του και το υπέγραψαν, στα φύλλα 1 έως και 47, λόγω μη 
επάρκειας ικανού χώρου στο τέλος του κειμένου αυτών, 
ένεκα του πλήθους των συμβαλλομένων, εκ των αφ’ ενός 
εδώ συμβαλλομένων−ιδρυτών του άνω Τ.Ε.Α., μόνον οι 
εξ αυτών και υπ’ αυτών ορισθέντες, ως άπαντες οι αφ’ 
ενός εδώ συμβαλλόμενοι μου εδήλωσαν, Ιωάννα Μπου−
κέα, του Καρόλου και της Αγγελικής και Κωνσταντίνος 
Βάγιας, του Βασιλείου και της Μαγδαληνής, ως και ο 
άνω νόμιμος εκπρόσωπος των αφ’ ετέρου εδώ συμβαλ−
λομένων, “χρηματοδοτουσών επιχειρήσεων”, Ευάγγελος 
Θωμόπουλος, του Θωμά και της Παρασκευής, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 5 του Ν. 2830/2000 
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“περί κώδικος Συμβολαιογράφων”, στο τέλος δε του 
παρόντος (από φύλλο 48 και επόμενα) άπαντες οι ώδε 
συμβαλλόμενοι και δη έκαστος αυτών παραπλεύρως 
του αναγραφομένου, για λόγους σαφήνειας, ονοματε−
πωνύμου του, καθώς και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως 
ο Νόμος ορίζει.

Για τέλη και δικαιώματα του παρόντος, με δώδεκα 
(12) αντίγραφα, θα εισπραχθούν, συνολικά, χωρίς να 
συνυπολογίζονται έξοδα δημοσίευσης του παρόντος, 
για την οποία θα φροντίσουν οι συμβαλλόμενοι, όπως 
ρητά μου δήλωσαν, τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα 
οκτώ (3.338,00) ευρώ, εκ των οποίων καθαρή αμοιβή 
297,67 ευρώ και δικαιώματα υπέρ του “Ε.Τ.Α.Α.” (“Τ.Α.Ν.” 
και “Τ.Σ.”) και λοιπά τέλη, 3.040,33 ευρώ. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Αλέξανδρος Αλεξιάδης 
Μαργαρίτα Αναστασιάδου
Αλεξάνδρα Αναστασίου−Φωτοπούλου
Κωνσταντίνος Αξιώτης
Νότα Βαβουγυιού 
Κωνσταντίνος Βάγιας 
Γεώργιος Βαμβακούσης 
Δημοσθένης Βαρούνης
Αλέξανδρος Βασιλάκης
Αικατερίνη Γαρδελίνου
Εμμανουήλ Γεωργακόπουλος
Ελένη Γιαννακούλια
Δήμητρα Γκολέμη
Κωνσταντίνος Γκούρης,
Ανέζα Γριμανέλη
Αναστάσιος Δημητρίου
Στέλλα Δήμου 
Ευστάθιος Δόγανος
Αικατερίνη Ευαγγελινού
Ελένη Ζάρδα 
Νικόλαος Ζβαρνιάς
Ανδρέας Θεοδωρόπουλος 
Ευάγγελος Θωμόπουλος
Άγγελος Ιακώβου
Ειρήνη Καΐλα
Μαργαρίτα Καλιμάτση
Μελέτιος Κανάκης
Σταύρος Καπλάνης
Πέτρος Καραβίτης
Μαρία Καραγιάννη 
Χρήστος Καράμπαλης
Χριστίνα Καρρά 
Δήμητρα Καρούσου 
Νικολέττα Κατσακούλα
Ιωάννης Καψάλης 
Ιωάννης Κόκκαλης 
Γαρυφαλιά Κοντογιάννη
Ευθυμία Κοκορέλη
Παναγιώτης Κούβαλης 
Σταματίνα Κουντουρόγιαννη 
Ευστράτιος Κουρουμπάς
Νικόλαος Κούτσικος 
Μαρία−Κωνσταντίνα Κουτσοχέρα
Χαράλαμπος Κωστούλας
Αλέξανδρος Λαζίδης
Ιωάννης Λαπατάς
Αγγελική Λιβιεράτου
Παναγιώτης Μακρής
Σοφία Μαριάτου−Μεταξά
Νικόλαος Μαρουλιανάκης

Ειρήνη Μαυροματίδη
Νικόλαος Μητσακάκης 
Παρασκευή Μοσκόφογλου
Θεοδώρα Μόσχου
Ευαγγελία Μούντριχα
Σταύρος Μπαλώτης
Ιωάννα Μπουκέα 
Κωνσταντίνος Μπότης 
Ασημίνα Νάτσου 
Βασίλειος Νιάρχος 
Ελένη Νικολάρου
Αριστείδης Νούσης 
Δημήτριος Ξαγοράρης
Ροδούλα−Κωνσταντίνα Ξανθοπούλου
Ανδρέας Παναγιώτου
Ιωάννης Παναγιωτακόπουλος 
Ευαγγελία Παπαθανασίου 
Γεώργιος Παπαστάθης 
Γεώργιος Πλωμαρίτης 
Βαλεντίνα Ραυτοπούλου
Μαρίνα Ρεκλείτη 
Ανδρέας Ρούβας,
Ιωάννης Ρούντος, 
Φώτιος Σαμαράς 
Κωνσταντίνος Σεϊντής 
Βασίλειος Σιατραβάνης
Γεώργιος Σιδέρης
Φιλίππα Σκαμάγκου
Kλεοπάτρα Σκορδή
Δημήτριος Σταθόπουλος 
Καλλιόπη Σταμπούλου
Σταματία Σταμούλη
Παρασκευή Στάση
Γεωργία Στρουμπάκη 
Δέσποινα Στρούμπου
Θεόδωρος Συμεωνίδης
Αγλαΐα Συριοπούλου
Παναγιώτης Τζώνης
Ιωάννης Τοτός
Γαρυφαλλιά Τραπάτσα, 
Ευάγγελος Τσιμπλιάρης 
Παναγιώτης Τσότρας
Δήμητρα Τσουμάκα
Μαρία Φακίδου 
Νικόλαος Φασούλης
Ανδρέας Φιαμέγκος
Εσθήρ Φόρτη 
Φώτιος Χαβαλίνας 
Ηλίας Χατζόπουλος 
Κωνσταντίνος Χατζόπουλος
Θεοδώρα Χατζηνικολάου
Γεώργιος Χριστοδουλάκης 
Χρυσάνθη Χριστοδούλου
Γεώργιος Χριστόπουλος
Γεώργιος Ψάλτης 

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) Σ.Γ.Ματσανιώτης

Ακριβές αντίγραφο. Αθήνα, αυθημερόν
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