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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   Φ.51020/3974/85
Έγκριση τροποποίησης καταστατικού του Ταμείου 

Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού «ΙΝΤΕΡΑ−
ΜΕΡΙΚΑΝ−Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ−Ν.Π.Ι.Δ.)». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΙΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 7 Ν. 3029/ 

2002 (ΦΕΚ 160 Α΄).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 52 και 90 του Κώδικα 

Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 3/2005 
(ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

3. Το π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄/21−6−2012) «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών».

4. Το π.δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄/21−6−2012) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το υπ’ αριθμ. 6.067/20−12−2012 συμβολαιογραφικό 
έγγραφο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σωτηρίου Γ. 
Ματσανιώτη.

6. Την σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής 
Αρχής που διατυπώνεται στο υπ’ αριθμ. οικ.47/07.02.2013 
έγγραφό της.

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

Την έγκριση τροποποίησης του καταστατικού του 
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού «ΙΝΤΕ−
ΡΑΜΕΡΙΚΑΝ−Ν.Π.Ι.Δ.», το οποίο τροποποιήθηκε, με το 
υπ’ αριθμ. 6.067/20−12−2012 συμβολαιογραφικό έγγραφο, 
το οποίο συνέταξε και υπέγραψε ο Συμβολαιογράφος 
Αθηνών Σωτήριος Γ. Ματσανιώτης.

-
ΑΡΙΘΜΟΣ 6.067

ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − ΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ − Ν. 3029/2002, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙ−
ΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ν.Π.Ι.Δ.»

Στην Καλλιθέα Αττικής, σήμερα, στις είκοσι (20) του 
μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δώδεκα 
(2012), ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και στα γραφεία 
του «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩ−
ΠΙΚΟΥ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ν.Π.Ι.Δ.», που βρίσκονται στο 
επί της Λεωφόρου Α. Συγγρού αρ. 350 κείμενο κτίριο 
γραφείων και δη στον ισόγειο όροφο αυτού και είναι 
ιδιοκτησίας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΝΕΑ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», όπου 
με κάλεσαν και προσήλθα για τη σύνταξη και υπογραφή 
της παρούσης, παρουσιάσθηκαν σ' εμένα το Συμβολαιο−
γράφο 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) Ευάγγελος Θωμόπουλος, του Θωμά και της 
Παρασκευής, 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, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας Αττικής και 2) Ευάγγελος 
Τσιμπλιάρης, του Δημητρίου και της Κωνσταντίας, κατά 
δήλωσή του ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοικος Μετα−
μόρφωσης 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 αριθμό φορολογικού 
μητρώου 031703389, Δ.Ο.Υ. Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, 
οι οποίοι δήλωσαν ότι παρίστανται και ενεργούν, στην 
προκειμένη περίπτωση, ως ειδικά εξουσιοδοτηθέντες 
εκπρόσωποι των μελών του Ταμείου Επαγγελματικής 
Ασφάλισης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με μορφή 
νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία 
«ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ν.Π.Ι.Δ.», που εδρεύει στο Δήμο Αθη−
ναίων Αττικής και έχει λάβει Α.Φ.Μ. 997621012, Δ.Ο.Υ. Β΄ 
Καλλιθέας, διορισθέντες δυνάμει της αποφάσεως της 
έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μελών αυτού της 
14−11−2012, επίσημο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας 
προσαρτάται στη παρούσα, αφ’ ετέρου δε η 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 Χ000659/17−9−2002 Δελ. Ταυτ. 
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Αστ. Τμήμ. Αγίου Δημητρίου, με αριθμό φορολογικού 
μητρώου 079771707, Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου Αττικής, η 
οποία δήλωσε ότι παρίσταται και ενεργεί, στην προ−
κειμένη περίπτωση, ως ειδικά εξουσιοδοτηθείσα νόμιμη 
εκπρόσωπος των κάτωθι ανωνύμων εταιρειών, ήτοι:

1) της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου 
Αττικής (οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 57) και έχει λάβει 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25467/05/Β/91/29 και Α.Φ.Μ. 094328889, Δ.Ο.Υ. 
Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Η εταιρεία 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 
λειτουργίας αυτής, κατά δήλωση της εδώ νομίμου εκ−
προσώπου της, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 44.445/18.12.1991 
καταστατικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθη−
νών 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 εταιρείας και εγκρί−
σεως του καταστατικού, η οποία καταχωρήθηκε στο 
Μητρώο Ασφαλιστικών Εταιρειών της άνω Υπηρεσίας 
την 31−12−1991, με αριθμό 25467/05/Β/91/29 και σχετική 
ανακοίνωση 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, εν συνεχεία, τροποποιήθηκε, 
μεταξύ άλλων, ως προς την έδρα της εταιρείας, με την 
από 27−4−1995 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύ−
σεως των μετόχων της, με την οποία αποφασίσθηκε 
η μεταφορά 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 Ασφαλιστι−
κών Εταιρειών της άνω Υπηρεσίας και ανακοίνωση περί 
της άνω καταχωρήσεως 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 συμβόλαιο μου, εκ νέου, ως 
προς την έδρα της εταιρείας, με την από 28−6−2002 από−
φαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων 
της, με την οποία αποφασίσθηκε η μεταφορά τη έδρας 
της από το Δήμο Αμαρουσίου στο Δήμο Αθηναίων και 
η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν Κ3−6815/12−9−2002 
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, που καταχωρήθη−
κε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών του 
Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου, 
Γενική Δ/νση Εμπορίου, Δ/νση Ασφαλ. Επιχ. και Αν/κης, 
Τμήμα Α΄) και ανακοίνωση περί της άνω καταχωρήσε−
ως δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 9.541/17−9−2002 Φ.Ε.Κ. 
(Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρ−
τάται στο υπ’ αριθμόν 2.702/21−2−2003 πληρεξούσιό μου 
και τέλος, εκ νέου, ως προς την έδρα της εταιρείας, 
με την από 29−12−2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής 
Συνελεύσεως των μετόχων της, με την οποία αποφασί−
σθηκε η μεταφορά τη έδρας της από το Δήμο Αθηναίων 
στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής και η τροποποίηση του 
άρθρου 3, ως και των άρθρων 12−20 και 22 του κατα−
στατικού 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 Εταιρειών του 
Υπουργείου 3ο φύλλο της υπ’ αριθμόν 6.067 πράξης 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 
585/26−1−2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο 
του οποίου προσαρτάται στην υπ’ αριθμόν 5.209/30−
4−2010 πράξη μου, η οποία έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί 
για την υπογραφή της παρούσης δυνάμει της από 23−
11−2012 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, 
που ελήφθη κατά την υπ’ αριθμόν 334 συνεδρίασή του, 
επίσημο αντίγραφο αποσπάσματος του πρακτικού της 
οποίας προσαρτάται στην παρούσα. Το δε Διοικητικό 
Συμβούλιο, που της έδωσε το δικαίωμα αυτό, εξελέγη, 
για τρία (3) χρόνια, από την τακτική Γενική Συνέλευση 
των μετόχων της εταιρείας της 30−6−2011 και συγκροτή−
θηκε σε σώμα και έγινε παροχή εξουσιών εκπροσώπη−
σης της εταιρείας, με την από 30−6−2011 απόφασή του, 
που ελήφθη κατά την υπ’ αριθμόν 326 συνεδρίασή του, 
επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών αμφοτέρων των 
οποίων προσαρτώνται στο υπ’ αριθμόν 5.696/29−11−2011 
πληρεξούσιό μου, τα οποία καταχωρήθηκαν, την 30−1−
2012, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Δ/νση 
Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής) και δη−
μοσιεύθηκαν στο υπ’ αριθμόν 806/2−2−2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος 
Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρ−
τάται στο υπ’ αριθμόν 5.992/24−10−2012 πληρεξούσιό μου, 
σε συνδυασμό: α) με την από 17−2−2012 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που ελήφθη κατά την υπ’ 
αριθμόν 330 συνεδρίασή του, δια της οποίας έγινε πα−
ραίτηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και 
νέα συγκρότηση αυτού σε σώμα, καθώς και νέα παροχή 
εξουσιών εκπροσώπησης της εταιρείας, το πρακτικό 
της οποίας καταχωρήθηκε την 8−3−2012 στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και δημοσιεύθηκε στο 
υπ’ αριθμόν 1.767/9−3−2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. − Ε.Π.Ε. 
και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ’ 
αριθμόν 5.992/24−10−2012 πληρεξούσιό μου και β) με την 
ως άνω από 26−9−2012 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου αυτής, που ελήφθη κατά την υπ’ αριθμόν 333 
συνεδρίασή του, δια της οποίας έγινε παραίτηση μέλους 
του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή αντικαταστα−
τού, καθώς και νέα παροχή εξουσιών εκπροσώπησης 
της εταιρείας, το πρακτικό της οποίας εστάλη για να 
καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του 
Υπουργείου Ανάπτυξης (Δ/νση Ασφαλιστικών Επιχειρή−
σεων και Αναλογιστικής), μετά του υπ’ αριθμόν 15009/15−
10−2012 διπλοτύπου Δ.Ο.Υ. και Τ.Α.Π.Ε.Τ., ως προκύπτει εκ 
του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Κ3−832/16−10−2012 σχετι−
κού διαβιβαστικού, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου 
προσαρτάται, επίσης, στο υπ’ αριθμόν 5.992/24−10−2012 
πληρεξούσιό μου και αναμένεται η έκδοση του σχετικού 
Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), κατά δήλωση της 
εδώ νομίμου εκπροσώπου της,

2) της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας με την 
επωνυμία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣ−
ΦΑΛΙΣΕΩΝ 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, Δ.Ο.Υ. 
Μεγάλων Επιχειρήσεων.
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Η εταιρεία αυτή συστάθηκε νόμιμα και εξακολουθεί, 
κατά δήλωση της εδώ νομίμου εκπροσώπου της, να 
υφίσταται, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λυθεί και τεθεί 
υπό εκκαθάριση, καθώς και κηρυχθεί σε κατάσταση 
πτωχεύσεως, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανα−
κληθεί η άδεια λειτουργίας αυτής, με το υπ’ αριθμόν 
26.328/7.5.1974 καταστατικό συμβόλαιο του Συμβολαιο−
γράφου Αθηνών Λεωνίδα Τσάχαλου, όπως αυτό τροπο−
ποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 26.472/25−5−1974 πράξη του 
ιδίου Συμβολαιογράφου 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 συμβόλαιο μου, με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡ−
ΤΡΑΣΤ Ανώνυμος Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία», το 
καταστατικό της οποίας, εν συνεχεία, τροποποιήθηκε, 
μεταξύ άλλων: α) ως προς την επωνυμία, η οποία έγινε 
«ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 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 απόφα−
ση του Υπουργού Εμπορίου, που καταχωρήθηκε στο 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και σχετική ανακοίνωση 
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 817/6−5−1989 Φ.Ε.Κ. (Τεύ−
χος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται 
στο υπ’ αριθμόν 69 συμβόλαιό μου, β) ως προς την 
έδρα της εταιρείας, η οποία μεταφέρθηκε από το Δήμο 
Αθηναίων στο Δήμο Αμαρουσίου, δυνάμει της αποφά−
σεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετό−
χων της 27−4−1995, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 
Κ3/4166/31−5−1995 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και 
μαζί με αυτήν, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου 
και σχετική ανακοίνωση 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 γ) εκ νέου, ως 
προς την έδρα της εταιρείας, η οποία μεταφέρθηκε 
από το Δήμο Αμαρουσίου στο Δήμο Αθηναίων, δυνάμει 
της αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των 
μετόχων της 7−6−2002, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 
Κ3−575 8/12−9−2002 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυ−
ξης, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης 
(Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Δ/νση Εμπορίου, 
Δ/νση Ασφαλ. Επιχ. και Αν/κης, Τμήμα Α΄), την 12−9−2002 
και σχετική 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 2.702/21.2.2003 
πληρεξούσιό μου και δ) εκ νέου, ως προς την έδρα της 
εταιρείας, η οποία μεταφέρθηκε από το Δήμο Αθηναίων 
στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, δυνάμει της αποφάσεως 
της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 
5.1.2010, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν Κ3−59/27.1.2010 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας, η οποία καταχωρήθηκε στο Μη−
τρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουρ−
γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
(Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Δ/νση Εμπορίου, 
Δ/νση Ασφαλ. Επιχ. και Αν/κης, Τμήμα Α΄), την 27.1.2010 
και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 
767/1.2.2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του 
5ο φύλλο της υπ’ αριθμόν 6.067 πράξης οποίου προσαρ−

τάται στην παρούσα, σε συνδυασμό με την από 27.1.2010 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, η οποία 
ελήφθη κατά την υπ’ αριθμόν 510 συνεδρίασή του, επίση−
μο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται 
στο υπ’ αριθμόν 5.150/16−3−2010 πληρεξούσιό μου, δια της 
οποίας προσδιορίσθηκε η διεύθυνση των γραφείων της 
έδρας της εταιρείας, επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 
αρ. 57, στο Μαρούσι Αττικής, το οποίο καταχωρήθηκε 
την 1−3−2010 στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εται−
ρειών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Δ/
νση Εμπορίου, Δ/νση Ασφαλ. Επιχ. και Αν/κης, Τμήμα Α΄) 
και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 
1599/2−3−2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο 
του οποίου προσαρτάται στην παρούσα, η οποία έχει 
ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή της παρούσης 
δυνάμει της από 26−11−2012 αποφάσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου αυτής, που ελήφθη κατά την υπ’ αριθμόν 
553 συνεδρίασή του, επίσημο αντίγραφο αποσπάσματος 
του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στην παρούσα. 
Το δε Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, που της έδωσε το 
δικαίωμα αυτό, εκλέχθηκε για δύο (2) χρόνια, από την 
έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
εταιρείας της 4−5−2012 και συγκροτήθηκε σε σώμα με 
την από 4−5−2012 απόφασή του, που ελήφθη κατά την υπ’ 
αριθμόν 544 συνεδρίασή του, επίσημα αντίγραφα των 
πρακτικών αμφοτέρων των οποίων προσαρτώνται στο 
υπ’ αριθμόν 5.892/31−5−2012 πληρεξούσιό μου, τα οποία 
εστάλησαν προς καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων 
Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης 
(Γενική Γραμματεία Εμπορίου), ως προκύπτει εκ του υπ’  
αριθμόν πρωτοκόλλου Κ3−357/9−5−2012 εγγράφου του 
Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου), 
επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο 
υπ’ αριθμόν 5.892/31−5−2012 πληρεξούσιό μου και μετά 
την άνω καταχώριση, σχετική ανακοίνωση εστάλη προς 
δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), 
μη εισέτι δημοσιευθέντος του σχετικού Φ.Ε.Κ., κατά 
δήλωση της εδώ εμφανισθείσας νομίμου εκπροσώπου 
της, σε συνδυασμό με την από 16−7−2012 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που ελήφθη κατά την υπ’ 
αριθμόν 547 συνεδρίασή του, επίσημο αντίγραφο του 
πρακτικού της οποίας προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 
5.966/25−9−2012 πληρεξούσιό μου, με την οποία έγινε 
εκλογή νέου μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέ−
ντος και τροποποίηση του υπ’ αριθμόν 544/4−5−2012 
πρακτικού παροχής εξουσιών και αντικατάσταση του 
με το ανωτέρω, το οποίο καταχωρήθηκε στο Μητρώο 
Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου 
Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου), την 31.7.2012, 
ως προκύπτει εκ του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Κ3−671/ 
31.7.2012 εγγράφου του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική 
Γραμματεία Εμπορίου), επικυρωμένο αντίγραφο του 
οποίου προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 5.966/25.9.2012 
πληρεξούσιό μου και μετά την άνω καταχώριση, σχε−
τική ανακοίνωση εστάλη προς δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. 
(Τεύχος Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), μη εισέτι δημοσιευθέ−
ντος του σχετικού Φ.Ε.Κ., κατά δήλωση της εδώ νομίμου 
εκπροσώπου της, 

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

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε νόμιμα και εξακολουθεί, 
κατά δήλωση της 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, αρχικά με την επωνυμία 
«ΙΝΤΕΡΑΣΣΙΣΤΑΝΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟ−
ΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.» και έδρα το Δήμο Αμαρουσίου, 
δυνάμει του υπ’ αριθμόν 38.236/25−4−1988 καταστατικού 
συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου 
Σωτηρίου Ματσανιώτη, όπως διορθώθηκε με τις υπ’ 
αριθμούς 38.448/11−8−1988 και 39.689/26−10−1990 διορθω−
τικές πράξεις του ιδίου Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρή−
στου Σ. Ματσανιώτη, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο 
Ασφαλιστικών Υπηρεσιών και έλαβε Αριθμό Μητρώου 
Ανωνύμων Εταιρειών 23639/05/Β/91/03, εγκρίθηκε νόμιμα 
με την υπ’ αριθμόν Κ3−357/8−2−1991 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Εμπορίου και μαζί με αυτήν 
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 448/25−2−1991 Φ.Ε.Κ. (Τεύ−
χος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου 
προσαρτάται στην υπ’ αριθμόν 2.440/7−12−2001 πράξη 
μου, το καταστατικό της οποίας, εν συνεχεία, τροποποι−
ήθηκε, 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 ΖΗ−
ΜΙΩΝ Α.Ε.» μετετράπη σε «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Α.Ε.», η οποία εγκρί−
θηκε με την υπ’ αριθμόν Κ3−3339/23−6−1992 απόφαση του 
Υπουργείου Εμπορίου (Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχει−
ρήσεων) και σχετική ανακοίνωση 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 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της, δια της οποίας η επωνυμία της μετετράπη 
από «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ Α.Ε.» σε «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗ−
ΘΕΙΑΣ», η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν Κ3−3190/
18.4.2000 απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου (Διεύθυν−
ση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων) και σχετική ανακοίνω−
ση 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 τα−
κτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δια της 
οποίας αποφασίσθηκε η μεταφορά της έδρας της εται−
ρείας από το Δήμο Αμαρουσίου στο Δήμο Αθηναίων, η 
οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν Κ3 6404/12−9−2002 
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και μαζί με αυτήν 
καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών 
Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και σχετική ανα−
κοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 9.541/17−9−2002 
Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο 
του οποίου προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 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 μεταφορά της έδρας της 
εταιρείας από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Αμαρουσίου, 

η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν Κ3 49/28−1−2010 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας και μαζί με αυτήν καταχωρήθη−
καν στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο 
υπ’ αριθμόν 764/1−2−2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 
αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ’ αριθμόν 
5.209/30−4−2010 πράξη μου, η οποία έχει ειδικά εξουσι−
οδοτηθεί για την υπογραφή της παρούσης δυνάμει της 
από 26−11−2012 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 
αυτής, επίσημο αντίγραφο αποσπάσματος του πρα−
κτικού της οποίας προσαρτάται στην παρούσα. Το δε 
Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, που της έδωσε το δικαίωμα 
αυτό, εξελέγη, με διάρκεια θητείας δύο (2) ετών, από 
την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εται−
ρείας της 5−3−2012 και συγκροτήθηκε σε σώμα με την 
από 5−3−2012 απόφασή του, που ελήφθη κατά την υπ’ 
αριθμόν 286 συνεδρίασή του, τα πρακτικά αμφοτέρων 
των οποίων καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) 
την 3−4−2012 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο 
υπ’ αριθμόν 2.439/4−4−2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. − Ε.Π.Ε. 
και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην 
παρούσα, σε συνδυασμό με την από 6−7−2012 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που ελήφθη κατά 
την υπ’ αριθμόν 291 συνεδρίασή του, επίσημο αντίγραφο 
του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στην παρούσα, 
με την οποία έγινε εκλογή νέου μέλους, σε αντικα−
τάσταση παραιτηθέντος και νέα παροχή εξουσιών, το 
οποίο καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου), την 11.7.2012, 
ως προκύπτει εκ του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Κ3−596/
11.7.2012 εγγράφου του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική 
Γραμματεία Εμπορίου), επικυρωμένο αντίγραφο του 
οποίου προσαρτάται στην παρούσα και μετά την άνω 
καταχώριση, σχετική ανακοίνωση εστάλη προς δημο−
σίευση στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), μη 
εισέτι δημοσιευθέντος του σχετικού Φ.Ε.Κ., κατά δήλωση 
της εδώ νομίμου εκπροσώπου της,

4) της Ανώνυμης Εταιρείας 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, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά. 

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε νόμιμα και εξακολουθεί, 
κατά δήλωση της 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 
44.323/13−6−1991 καταστατικού συμβολαίου του Συμβο−
λαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σωτηρίου Ματσανιώτη, 
όπως διορθώθηκε με τις υπ’ αριθμούς 44.387/21−10−1991 
και 44.396/31−10−1991 πράξεις αυτού ως άνω Συμβολαιο−
γράφου Αθηνών Γεωργίου Σ. Ματσανιώτη, με την επω−
νυμία «ΜΕΝΤΩΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.», δια 
μετατροπής της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με 
την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΕΞΠΕΡΤ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» σε Ανώνυμη Εταιρεία, το οποίο εγκρίθηκε 
με την υπ’ αριθμόν 14071/91 απόφαση του Νομάρχη Αθη−
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νών, καταχωρήθηκε την 7−11−1991 στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών και έλαβε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 
25099/01/Β/91/541 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθη−
κε στο υπ’ αριθμόν 4.462/13−11−1991 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. 
και Ε.Π.Ε.), το καταστατικό της οποίας, εν συνεχεία, 
τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων: α) με την από 10−2−1992 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 
εταιρείας, με την οποία αποφασίσθηκε η αλλαγή της 
έδρας αυτής, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 
3428/92/93 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, καταχωρή−
θηκε την 25.4.1993 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών 
της Νομαρχίας Αθηνών και σχετική ανακοίνωση δημο−
σιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 1.348/26−4−1993 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος 
Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), β) με την από 21−10−1993 απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, με 
την οποία άλλαξε ο σκοπός της εταιρείας, η οποία 
εγκρίθηκε με την με αριθμό EM 15867/24−1−1994 από−
φαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής, καταχωρήθηκε στο 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατ. 
Αττικής και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο 
υπ’ αριθμόν 358/27.1.1994 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 
γ) με την από 15.6.1998 απόφαση της τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με την οποία 
τροποποιήθηκε το άρθρο 4, που αφορά τον σκοπό, η 
οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό EM 9686/14−12−1998 
απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε στο 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών 
και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 
9724/21−12−1998 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), δ) με την 
από 29−10−2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων της εταιρείας, με την οποία αποφασίσθηκε η 
αλλαγή της έδρας από το Δήμο Αμαρουσίου στο Δήμο 
Νέας Σμύρνης, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλ−
λου ΕΜ/7123/16−1−2003 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, 
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της 
Νομαρχίας Αθηνών και σχετική ανακοίνωση δημοσι−
εύθηκε στο υπ’ αριθμόν 512/23−1−2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος 
Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ε) με την από 30−6−2005 απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με την 
οποία άλλαξε η επωνυμία της εταιρείας σε «ΜΕΝΤΩΡ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ − ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ − ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩ−
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο σκοπός, που εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθμόν 13205/2005 απόφαση του Νομάρχη Αθη−
νών, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών 
την 2−12−2005 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε 
στο υπ’ αριθμόν 12.721/16−12−2005 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. 
και Ε.Π.Ε.), αντίτυπα δε απάντων των ανωτέρω Φ.Ε.Κ. 
(Τεύχη Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) προσαρτώνται στην υπ’ αριθμόν 
5.209/30.4.2010 πράξη μου, η οποία έχει ειδικά εξουσιο−
δοτηθεί για την υπογραφή της παρούσης δυνάμει της 
από 26−11−2012 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 
αυτής που ελήφθη κατά την υπ’ αριθμόν 263 συνεδρίασή 
του, επίσημο αντίγραφο αποσπάσματος του πρακτικού 
της οποίας προσαρτάται στην παρούσα. Το δε Διοι−
κητικό Συμβούλιο αυτής, που της έδωσε το δικαίωμα 
αυτό, εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της εταιρείας της 30−6−2011 με διάρκεια θητείας δύο (2) 
ετών, και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 30.6.2011 
απόφασή του, τα πρακτικά αμφοτέρων των οποίων κα−
ταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της 
Περιφέρειας Αττικής, την 11.7.2011 και σχετική ανακοίνω−
ση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 7.085/22.7.2011 Φ.Ε.Κ. 
(Τεύχος Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου 
προσαρτάται στην παρούσα,

5) της Ανώνυμης Εταιρείας 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, Δ.Ο.Υ. 
Φ.Α.Ε. Πειραιά.

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε νόμιμα και εξακολου−
θεί, κατά δήλωση της εδώ νομίμου εκπροσώπου της, 
να υφίσταται, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λυθεί και 
τεθεί υπό εκκαθάριση, καθώς και κηρυχθεί σε κατά−
σταση πτωχεύσεως, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας αυτής, δυνάμει του 
υπ’ αριθμόν 41.176/29−9−1992 καταστατικού συμβολαί−
ου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Σωτηρί−
ου Ματσανιώτη όπως διορθώθηκε με την υπ’ αριθμόν 
41.242/21.10.1992 πράξη του αυτού ως άνω Συμβολαιο−
γράφου Χρήστου Σ. Ματσανιώτη, εγκρίθηκε με την με 
αριθμό 26401/22.12.1992 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, 
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της 
Νομαρχίας Αθηνών την 23−12−1992 και έλαβε αριθμό μη−
τρώου 27856/01/Β/92/672 και σχετική ανακοίνωση δημο−
σιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 5.741/31−12−1992 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος 
Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην 
υπ’ αριθμόν 5.209/30.4.2010 πράξη μου, το καταστατικό 
της οποίας, εν συνεχεία, τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων: 
α) με την από 17−10−1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευ−
σης 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 αυ−
τήν, καταχωρήθηκαν, την 15.11.1995, στο Μητρώο Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών και σχετική ανα−
κοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 6.536/20.11.1995 
Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προ−
σαρτάται στην υπ’ αριθμόν 5.209/30.4.2010 πράξη μου, 
β) με την από 16−6−2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευ−
σης των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε, εκ νέου, 
η αλλαγή της έδρας αυτής, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθμόν EM 14622/20.10.2000 απόφαση της Προϊσταμέ−
νης της Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιρειών και Εμπορίου 
του Νομαρχιακού Τομέα Ανατ. Αθήνας και μαζί με αυτήν, 
καταχωρήθηκαν, την 20−10−2000, στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών και σχετική ανακοί−
νωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 10.012/27.10.2000 
Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προ−
σαρτάται στην υπ’ αριθμόν 5.209/30−4−2010 πράξη μου, 
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 Εταιρειών της Νο−
μαρχίας Αθηνών, την 18−12−2001 και σχετική ανακοίνωση 
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 38/3.1.2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος 
Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην 
υπ’ αριθμόν 5.209/30−4−2010 πράξη μου, δ) με την από 
10.12.2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε η τροπο−
ποίηση του άρθρου 4, που αφορά τον σκοπό, η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 9406/2003 απόφαση του 
Νομάρχου Αθηνών και μαζί με αυτήν, καταχωρήθηκαν 
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθη−
νών, την 23.7.2003 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε 
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στο υπ’ αριθμόν 8.536/6.8.2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ’ αριθ−
μόν 5.209/30.4−2010 πράξη μου, ε) με την από 28.11.2003 
απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετό−
χων, με την οποία αποφασίσθηκε 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 απόφαση του Νομάρχου Αθηνών, 
σε συνδυασμό με την από 28−11−2003 απόφαση του Δι−
οικητικού Συμβουλίου αυτής, με την οποία ορίσθηκε 
νέα διεύθυνση των γραφείων της στην Καλλιθέα, επί 
της Λεωφ. Συγγρού αρ. 350, τα πρακτικά των οποίων 
καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της 
Νομαρχίας Αθηνών, την 22−12−2003 και σχετικές ανα−
κοινώσεις δημοσιεύθηκαν στο υπ’ αριθμόν 102/8.1.2004 
Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου 
προσαρτάται στην υπ’ αριθμόν 5.209/30−4−2010 πράξη 
μου, στ) με την από 25.7.2007 απόφαση της Γενικής 
συνέλευσης των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε 
η τροποποίηση του άρθρου 4, που αφορά τον σκοπό 
της εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 
14642 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και μαζί με αυτήν, 
καταχωρήθηκαν, την 28−8−2007, στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών και σχετική ανακοίνω−
ση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 10.455/10−9−2007 Φ.Ε.Κ. 
(Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρ−
τάται στην υπ’ αριθμόν 5.209/30.4.2010 πράξη μου 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 
εταιρείας, η οποία καταχωρήθηκε, την 10−12−2008, στο 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών 
και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 
783/30−1−2009 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του 
οποίου προσαρτάται στην υπ’ αριθμόν 5.209/30.4.2010 
πράξη μου, η οποία έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την 
υπογραφή του παρόντος δυνάμει της από 19.11.2012 απο−
φάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής που ελήφθη 
κατά την υπ’ αριθμόν 249 συνεδρίασή του, επίσημο αντί−
γραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στην 
παρούσα. Το δε Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, που της 
έδωσε το δικαίωμα αυτό, εξελέγη, με διάρκεια θητείας 
δύο (2) ετών, από την Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της εταιρείας της 29−6−2012 και συγκροτήθηκε σε σώμα 
με την από 29−6−2012 απόφασή του, τα πρακτικά αμφο−
τέρων των οποίων καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών της Περιφέρειας Αττικής, την 9−8−2012 
και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 
9.098/30−8−2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), 
αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην παρούσα,

6) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕ−
ΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Ατ−
τικής (οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 57) και έχει λάβει 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2557/05/Β/92/13 και Α.Φ.Μ. 094355007, Δ.Ο.Υ. 
Φ.Α.Ε. Αθηνών.

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε νόμιμα και εξακολουθεί, 
κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση της 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 Εταιρειών και έλαβε αριθμό 
μητρώου 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, το καταστατικό της οποίας, εν συνεχεία, τροπο−
ποιήθηκε, μεταξύ άλλων: α) με την από 12−10−1995 από−
φαση 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 
συμβόλαιο 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 Αμαρου−
σίου 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 Μη−
τρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργεί−
ου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Δ/
νση Εμπορίου, Δ/νση Ασφαλ. Επιχ. και Αν/κης, Τμήμα Α΄) 
και σχετική 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 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, που καταχωρήθηκε, την 28−1−2010, στο Μη−
τρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών 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 στην υπ’ αριθμόν 
5.209/30−4−2010 πράξη μου και δ) με την από 4−2−2010 
απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετό−
χων της, δια της οποίας αποφασίσθηκε η αλλαγή της 
επωνυμίας σε «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» και για τις συναλλα−
γές με την αλλοδαπή «INTERAMERICAN ASSISTANCE 
INSURANCE COMRANY», η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθμόν Κ3−151/28−2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που καταχω−
ρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιρειών 
του Υπουργείου αυτού και σχετική ανακοίνωση δημο−
σιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 1.599/2−3−2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος 
Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην 
υπ’ αριθμόν 5.209/30−4−2010 πράξη μου, η οποία έχει 
ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή της παρούσης 
δυνάμει της από 23−11−2012 αποφάσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου αυτής, που ελήφθη κατά την υπ’ αριθμόν 
283 συνεδρίασή του, επίσημο αντίγραφο αποσπάσματος 
του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στην παρούσα. 
Το δε Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, που της έδωσε το 
δικαίωμα αυτό, εξελέγη από την Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της εταιρείας της 11−2−2011, με διάρκεια θητείας 
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δύο (2) ετών και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 
11.2.2011 απόφασή του, που ελήφθη κατά την υπ’ αριθμόν 
259 συνεδρίασή του, τα πρακτικά αμφοτέρων των οποί−
ων καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, την 3−3−2011 και σχετική ανακοίνωση δημο−
σιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 1.118/10−3−2011 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος 
Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην 
παρούσα, σε συνδυασμό με την από 2−7−2012 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που ελήφθη κατά 
την υπ’ αριθμόν 278 συνεδρίασή του, επίσημο αντί−
γραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στην 
παρούσα, με την οποία έγινε εκλογή νέου μέλους, σε 
αντικατάσταση παραιτηθέντος και νέα παροχή εξου−
σιών, το οποίο καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου), την 
11.7.2012, ως προκύπτει εκ του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 
Κ3−595/11.7.2012 εγγράφου του Υπουργείου Ανάπτυξης 
(Γενική Γραμματεία Εμπορίου), επικυρωμένο αντίγραφο 
του οποίου προσαρτάται στην παρούσα και μετά την 
άνω καταχώριση, σχετική ανακοίνωση εστάλη προς δη−
μοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), μη 
εισέτι δημοσιευθέντος του σχετικού Φ.Ε.Κ., κατά δήλωση 
της εδώ νομίμου εκπροσώπου της,

7) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«INTERDATA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗ−
ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», 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, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά.

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε νόμιμα και εξακολουθεί, 
κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση της εδώ νομίμου εκπροσώ−
που της, να υφίσταται, χωρίς να έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση, κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, τεθεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανακληθεί η άδεια λει−
τουργίας αυτής, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 43.406/18.3.1988 
καταστατικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθη−
νών Γεωργίου Σωτηρίου Ματσανιώτη, όπως διορθώ−
θηκε 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 σχετική ανακοίνωση δη−
μοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 816/6−5−1988 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος 
Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην 
υπ’ αριθμόν 5.209/30−4−2010 πράξη μου, το καταστατικό 
της οποίας, εν συνεχεία, τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων: 
α) με την από 24−6−1991 απόφαση της Γενικής Συνέλευ−
σης των μετόχων της εταιρείας, με την οποία αποφα−
σίσθηκε 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 Ανωνύ−
μων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών και σχετική ανα−
κοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 3.874/18.9.1991 
Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προ−
σαρτάται στην υπ’ αριθμόν 5.209/30.4.2010 πράξη μου,
β) με την από 26.1.1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε η αλλαγή 
της επωνυμίας σε «INTERDATA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», η οποία εγκρίθηκε με 
την υπ’ αριθμόν EM 955/19−9−1996 απόφαση του Προϊ−
σταμένου της Διεύθυνσης Α.Ε. και Εμπορίου του Νομαρ−
χιακού Τομέα Ανατολικής Αττικής, καταχωρήθηκε στο 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, 
την 19.9.1996 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο 
υπ’ αριθμόν 6.794/7−10−1996 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 
αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ’ αριθμόν 
5.209/30−4−2010 πράξη μου, γ) με την από 20−6−2002 
απόφαση της τακτικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε η αλλαγή 
της έδρας, η οποία μεταφέρθηκε στο Δήμο Καλλιθέας 
Αττικής και του σκοπού της εταιρείας, η οποία εγκρί−
θηκε με την υπ’ αριθμόν ΕΜ−10602/2002 απόφαση του 
Νομάρχη Αθηνών, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανω−
νύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών, την 14−10−2002 
και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 
10.674/18−10−2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο 
του οποίου προσαρτάται στην υπ’ αριθμόν 5.209/30−4−
2010 πράξη μου, η δε διεύθυνση των γραφείων αυτής και 
δη στην Καλλιθέα, επί της οδού Δοϊράνης αρ. 240, απο−
φασίσθηκε με την από 31.10.2002 απόφαση του Διοικητι−
κού Συμβουλίου της εταιρείας, το πρακτικό της οποίας 
καταχωρήθηκε, την 9.12.2002, στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών και σχετική ανακοίνω−
ση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 12.392/11.12.2002 Φ.Ε.Κ. 
(Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρ−
τάται στην υπ’ αριθμόν 5.209/30.4.2010 πράξη μου και 
τέλος, δυνάμει της απόφασης της έκτακτης Αυτόκλητης 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31−12−2011, επίση−
μο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται 
στην παρούσα και το οποίο καταχωρήθηκε στο Μη−
τρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρειας Αττικής, 
την 24−1−2012 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε 
στο υπ’ αριθμόν 1.015/9−2−2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε, − Ε.Π.Ε. 
και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην 
παρούσα, αποφασίσθηκε η λύση της εταιρείας και η 
θέση της υπό εκκαθάριση και ταυτόχρονα, διορίσθηκαν 
εκκαθαριστές αυτής οι Ιωάννα Μπουκέα του Καρόλου 
και Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος του Διονυσίου, η 
οποία έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή της 
παρούσης δυνάμει της από 19−11−2012 αποφάσεως των 
εκκαθαριστών αυτής, επίσημο αντίγραφο του πρακτικού 
της οποίας προσαρτάται, επίσης, στην παρούσα,

8) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕ−
ΡΑΣΣΙΣΤΑΝΣ 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(2002) και Α.ΦνΙ. 094284538, Δ.Ο.Υ. 
Φ.Α.Ε. Πειραιά.

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε νόμιμα και εξακολουθεί, 
κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση της εδώ νομίμου εκπροσώ−
που της, να υφίσταται, χωρίς να έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση, κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, τεθεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανακληθεί η άδεια λει−
τουργίας αυτής, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 43.862/8.12.1989 
καταστατικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου 
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 Εταιρειών της 
Νομαρχίας Αθηνών, έλαβε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21093/01/Β/90/072 



10602 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 
271/6−2−1990 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του 
οποίου προσαρτάται στην υπ’ αριθμόν 5.209/30−4−2010 
πράξη μου, το καταστατικό της οποίας, εν συνεχεία, 
τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων: 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 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών, που 
καταχωρήθηκε, την 18−3−1992, στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών και σχετική ανα−
κοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 760/19.3.1992 
Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προ−
σαρτάται στην υπ’ αριθμόν 5.209/30−4−2010 πράξη μου,
β) με την από 7−2−1992 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της εταιρείας, με την οποία αποφασί−
σθηκε η αλλαγή της επωνυμίας αυτής, σε «ΔΙΕΥΡΩ−
ΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ 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 Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών και σχετική 
ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 831/27.3−1992 
Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προ−
σαρτάται στην υπ’ αριθμόν 5.209/30−4−2010 πράξη μου,
γ) με την από 22−6−1994 απόφαση της Γενικής Συνέ−
λευσης των μετόχων, με την οποία αποφασίσθηκε η 
αλλαγή της έδρας και η αύξηση του κεφαλαίου αυ−
τής−, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 18004/94 
απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών, που καταχωρήθηκε, 
την 3.11.1994, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νο−
μαρχίας Αθηνών και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε 
στο υπ’ αριθμόν 6.198/8−11−1994 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ’ αριθ−
μόν 5.209/30.4.2010 πράξη μου, δ) με την από 13.1.1995 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την 
οποία αποφασίσθηκε η αλλαγή της επωνυμίας αυτής 
σε «ΙΝΤΕΡΕΣΤΑΤΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ−
ΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.», η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν EM 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 Εταιρειών της 
Νομαρχίας Αθηνών και σχετική ανακοίνωση δημοσι−
εύθηκε στο υπ’ αριθμόν 7.180/20.12.1995 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος 
Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην 
υπ’ αριθμόν 5.209/30−4−2010 πράξη μου, 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 «ΙΝΤΕΡΕΣΤΑΤΕ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟ−
ΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.», κα−
θώς και ο σκοπός αυτής, η οποία εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθμόν EM 13561/00/22−2−2001 απόφαση της Νο−
μαρχίας Αθηνών, που καταχωρήθηκε την 22−2−2001 στο 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών 
και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 
1.299/2.3.2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του 
οποίου προσαρτάται στην υπ’ αριθμόν 5.209/30.4.2010 
πράξη μου, στ) με την από 20−6−2002 απόφαση της τα−
κτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία 
αποφασίσθηκε η αλλαγή της έδρας αυτής και δη η 
μεταφορά της στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής, η οποία 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν EM 10601/1−10−2002 από−
φαση της Νομάρχου Αθηνών, που καταχωρήθηκε, την 
16.10.2002, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νο−
μαρχίας Αθηνών και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθη−
κε στο υπ’ αριθμόν 10.758/22.10.2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. 
και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην υπ’ 
αριθμόν 5.209/30.4.2010 πράξη μου, 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 εταιρείας, το 
πρακτικό της οποίας καταχωρήθηκε, την 28−11−2002, στο 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών 
και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 
12.381/11.12.2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυ−
πο του οποίου προσαρτάται, επίσης, στην υπ’ αριθμόν 
5.209/30−4−2010 πράξη μου, ζ) με την από 8.11.2006 από−
φαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την 
οποία αποφασίσθηκε η αλλαγή της επωνυμίας σε «ΙΝΤΕ−
ΡΑΣΣΙΣΤΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΑΣ−
ΣΙΣΤΑΝΣ ΟΔΙΚΗ 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 Νομαρχίας Αθηνών και σχετική ανακοί−
νωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 13.858/22.12.2006 
Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προ−
σαρτάται στην υπ’ αριθμόν 5.209/30.4.2012 πράξη μου, 
η οποία έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή 
της παρούσης δυνάμει της από 19−11−2012 αποφάσεως 
του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής που ελήφθη κατά 
την υπ’ αριθμόν 277 συνεδρίασή του, επίσημο αντίγραφο 
του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στην παρούσα. 
Το δε Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, που της έδωσε το 
δικαίωμα αυτό, εξελέγη, με διάρκεια θητείας δύο (2) 
ετών, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εται−
ρείας της 29−6−2012 και συγκροτήθηκε σε σώμα με την 
από 29−6−2012 απόφασή του, που ελήφθη κατά την υπ’ 
αριθμόν 272 συνεδρίασή του, τα πρακτικά αμφοτέρων 
των οποίων καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Περιφέρειας Αττικής, την 11−7−2012 και 
σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 
7.418/20−7−2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο 
του οποίου προσαρτάται στην παρούσα και τέλος,

9) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«INTERAMERICAN FINANCE ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟ−
ΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακρι−
τικό τίτλο «INTERAMERICAN FINANCE», που εδρεύει στο 
Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 
57) και έχει λάβει ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62254/01/ΑΤ/Β/07/047(2010) 
και Α.Φ.Μ. 998645253, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών.

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε νόμιμα και εξακολουθεί, 
κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση της 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 
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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 στην υπ’ αριθμόν 5.209/30−4−2010 
πράξη μου, το καταστατικό της οποίας, εν συνεχεία, 
τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων: α) με την από 30−3−2009 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, 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 οποίας 
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 
Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προ−
σαρτάται στην υπ’ αριθμόν 5.209/30−4−2010 πράξη μου, 
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 καταχω−
ρήθηκε την 21−1−2010 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών 
της Νομαρχίας Αθηνών και σχετική ανακοίνωση δημο−
σιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 1.297/19−2−2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος 
Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην 
υπ’ αριθμόν 5.209/30−4−2010 πράξη μου, σε συνδυασμό με 
την από 11−2−2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
αυτής, που ελήφθη κατά την υπ’ αριθμόν 30 συνεδρίασή 
του, δια της οποίας προσδιορίσθηκε η διεύθυνση των 
γραφείων της έδρας της εταιρείας, επί της οδού Αγίου 
Κωνσταντίνου αρ. 57, στο Μαρούσι Αττικής, το οποίο 
καταχωρήθηκε την 12−3−2010 στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών και σχετική ανακοίνω−
ση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 2.024/19−3−2010 Φ.Ε.Κ. 
(Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρ−
τάται στην υπ’ αριθμόν 5.209/30−4−2010 πράξη μου, η 
οποία έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή 
της παρούσης δυνάμει της από 26−11−2012 αποφάσεως 
του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που ελήφθη κατά 
την υπ’ αριθμόν 65 συνεδρίασή του, επίσημο αντίγραφο 
του πρακτικού της οποίας προσαρτάται στην παρούσα. 
Το δε Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, που της έδωσε το 
δικαίωμα αυτό, εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της εταιρείας της 4−1−2012, με διάρκεια θητείας 
δύο (2) ετών και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 
4.1.2012 απόφασή του, που ελήφθη κατά την υπ’ αριθμόν 
55 συνεδρίασή του, τα πρακτικά αμφοτέρων των οποίων 
καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, την 
23.1.2012 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο 
υπ’ αριθμόν 669/27.1.2012 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και 
Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην πα−
ρούσα, 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 ποινικών κυρώσεων του, βεβαίωσαν την ακρίβεια 
της μόνιμης κατοικίας τους και των εδρών των άνω 
εταιρειών, στην Ελλάδα, αντίστοιχα, ζήτησαν τη σύνταξη 
και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν, 
συμφώνησαν και απεδέχθησαν, αμοιβαία, τα εξής:

Οι εδώ συμβαλλόμενοι, όπως εδώ παρίσταται και εκ−
προσωπείται έκαστος, δήλωσαν ότι, δυνάμει του υπ’ 
αριθμόν 5.209/30−4−2010 συμβολαίου μου, που εγκρίθηκε 

νόμιμα με την υπ’ αριθμόν Φ.51020/17229/147/29−7−2010 
απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης και ομού δημοσιεύθηκαν στο υπ’ αριθμόν 
1279/6−8−2010 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Β΄), αντίτυπο του οποίου 
προσαρτάται στην παρούσα, ιδρύθηκε Ταμείο Επαγ−
γελματικής Ασφάλισης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
με μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με την 
επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ν.Π.Ι.Δ.» (εφεξής «ΤΕΑ 
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ» ή «ΤΑΜΕΙΟ»), διεπόμενο από τις δια−
τάξεις του Νόμου 3029/2002, όπως αυτός ισχύει, από 
τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες υπουργικές 
αποφάσεις, από το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από 
καταστατικό αυτού και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λει−
τουργίας και υπαγόμενο στην εποπτεία του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και στον έλεγχο 
της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, με έδρα τον Δήμο 
Αθηναίων, σκοπό την παροχή στους ασφαλισμένους 
και δικαιούχους των παροχών, επαγγελματική ασφα−
λιστική προστασία, πέραν της παρεχόμενης από την 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για τους ασφαλι−
στικούς κινδύνους και ενδεικτικά τους κινδύνους γήρα−
τος, θανάτου, αναπηρίας, επαγγελματικού ατυχήματος, 
ασθενείας, διακοπής της εργασίας, δια της παροχής, 
στο πλαίσιο αυτό, παροχών σε είδος ή σε χρήμα, που 
καταβάλλονται περιοδικώς ή εφάπαξ και ειδικότερα 
σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση εφάπαξ παροχής 
στους ασφαλισμένους με τις προϋποθέσεις και στην 
έκταση που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις του κατα−
στατικού, για αόριστο χρόνο, διαλυόμενο σύμφωνα με 
τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος 
και το καταστατικό αυτού, στην ασφάλιση του οποίου 
υπάγεται το απασχολούμενο με σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικό στις άνω εδώ 
συμβαλλόμενες εταιρείες, «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙ−
ΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.», «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙ−
ΚΑΝ 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», νυν υπό εκκαθά−
ριση, «ΙΝΤΕΡΑΣΣΙΣΤΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» και «INTERAMERICAN 
FINANCE ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Α.Ε.», και οι δικηγόροι που παρέχουν στις παραπάνω 
εταιρείες τις υπηρεσίες τους με σχέση έμμισθης εντο−
λής, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 21 και 22 του 
καταστατικού, οι οποίες εταιρείες θα αποκαλούνται 
εφεξής «Χρηματοδοτούσες Επιχειρήσεις» και θα κατα−
βάλλουν τις εισφορές που ορίζονται στο καταστατικό. 

Ήδη σήμερα και δια της παρούσης, οι εδώ συμβαλ−
λόμενοι, όπως εδώ παρίσταται και εκπροσωπείται έκα−
στος, δηλώνουν ότι, εις εκτέλεσιν της από 14−11−2012 
αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των 
μελών του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης μη κερ−
δοσκοπικού χαρακτήρα, με μορφή νομικού προσώπου 
ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛ−
ΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ 
Ν.Π.Ι.Δ.», επίσημο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας 
προσαρτάται στη παρούσα, ως προελέχθη, η οποία 
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ελήφθη σύμφωνα με τα οριζόμενα περί συγκλήσεως 
Γενικών Συνελεύσεων στο άρθρο 10 και περί αυξημέ−
νης απαρτίας και πλειοψηφίας για τη λήψη αποφάσεων 
στα άρθρα 11 παρ. 1 και 12 παρ. 2 του καταστατικού και 
γενικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα περί τροποποιήσεως 
του καταστατικού στο άρθρο 29 αυτού, από κοινού και 
εκ συμφώνου, προβαίνουν σε τροποποίηση του άρθρου 
21 του καταστατικού αυτού, που αφορά τις τακτικές 
εισφορές των «Χρηματοδοτουσών Επιχειρήσεων», το 
οποίο, εφεξής, θα έχει ως ακολούθως:

“Αρθρο 21 
Τακτικές εισφορές των

«Χρηματοδοτουσών Επιχειρήσεων» 

Η τακτική εισφορά κάθε «χρηματοδοτούσας επιχεί−
ρησης» για κάθε εργαζόμενό της, που συνδέεται με 
αυτή με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρό−
νου, καθώς και για κάθε Δικηγόρο με σχέση έμμισθης 
εντολής, που έχει συμπληρώσει δώδεκα (12) συνεχείς 
μήνες εργασίας σε αυτήν, ορίζεται σε ποσοστό 4,25%, 
υπολογιζόμενο σε όλες τις τακτικές μικτές μηνιαίες 
αποδοχές τους (δηλαδή δέκα τέσσερις (14) συμφωνημέ−
νους ονομαστικούς 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.”

Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλλοίωτα άπαντα τα ανα−
φερόμενα στο άνω υπ’ αριθμόν 5.209/30−4−2010 κατα−
στατικό συμβόλαιό μου. 

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 
της παρούσης στην Αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή για 
έγκριση και υπογράφει κάθε σχετική συμβολαιογραφική 
πράξη τροποποίησης ή διόρθωσης αυτής, που να αφορά 
οποιοδήποτε όρο αυτού, με σκοπό η παρούσα πράξη 
μου να εγκριθεί από την Αρμόδια Υπηρεσία. 

Τα συνολικά έξοδα που θα απαιτηθούν για την δια 
της παρούσης τροποποίησης του άνω Τ.Ε.Α.−Ν.Π.Ι.Δ., κα−
τόπιν συμφωνίας των μερών, θα βαρύνουν, την εκ των 
«Χρηματοδοτουσών Επιχειρήσεων» «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.». 

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 της 
παρούσης, 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 η 
παρούσα πράξη μου, σε δέκα εννέα (19) φύλλα, η οποία 
διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους, όπως εδώ παρί−
σταται και εκπροσωπείται έκαστος, καθαρά και μεγα−
λόφωνα, οι οποίοι, αφού την άκουσαν, τη βεβαίωσαν, 
συμφώνησαν στο περιεχόμενο της και την υπέγραψαν 
αυτοί και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει. 
Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου 3,00 ευρώ για το 
πρωτότυπο και 2,00 ευρώ για τα αντίγραφα.

Για δικαιώματα της παρούσης, καθώς και για δικαι−
ώματα εκδόσεως τεσσάρων (4) αντιγράφων, εισπρά−
χθηκαν τετρακόσια είκοσι εννέα (429,00) ευρώ, εκ των 
οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή 394,84 ευρώ 
και δικαιώματα υπέρ του «Ε.Τ.Α.Α.» («Τ.Α.Ν.» και «Τ.Σ.») 
34,16 ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή 
αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 98,67 ευρώ (429,00 x 23%).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ευάγγ. Θωμόπουλος (Τ.Σ.) Σ. Γ. Ματσανιώτης

Ευάγγ. Τσιμπλιάρης Ακριβές αντίγραφο. 
Αθήνα, αυθημερόν.

Ιω. Μπουκέα Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓ/ΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Η απόφαση αυτή μαζί με την τροποποιούμενη διάταξη 
του καταστατικού να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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

Σε μορφή DVD/CD:

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

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

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

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

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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