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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1

Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση».

Αριθμ. απόφ. 285/Θέμα: 2/28.9.2018
(1)
Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση».

2

Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της εταιρείας με την επωνυμία «LE MONDE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση».

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

3

Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΥΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ υπό ασφαλιστική
εκκαθάριση».

4

Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ υπό
ασφαλιστική εκκαθάριση».

5

Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση».

6

Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή στην εταιρεία με την επωνυμία «COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπό ασφαλιστική
εκκαθάριση».

Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της
Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας
της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση
αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β΄ 3410), όπως ισχύει μετά την
τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της
Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ B΄ 2312),
γ) το ν. 4364/5.2.2016 «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου
2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότη-
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τα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών
2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ)
αριθμ. 1060/2009,(ΕΕ) αριθμ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθμ.
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και
Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που
ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών
δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας
περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 13), ιδίως τις διατάξεις της παραγράφου 1 των άρθρων
237 παρ. 1 και 248 αυτού,
δ) την απόφαση ΕΠΑΘ 284/1/28.9.2018, με την οποία
επικαιροποιήθηκε ο κατάλογος ασφαλιστικών εκκαθαριστών που προβλέπεται στο άρθρο 237 παρ. 1 του
ν. 4364/2016,
ε) την υπ’ αριθμ. 156/2/16.9.2009 και 21.9.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) (ΦΕΚ τ. Α.Ε. - E.Π.Ε.
11292/21.9.2009) με την οποία ανακλήθηκε οριστικά η
άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» τέθηκε αυτή σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.
3,7 έως 9,10,12α 13γ,17α έως 17γ του τότε ισχύοντος
ν.δ. 400/1970 και το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων χαρακτηρισθέν ως ασφαλιστική τοποθέτηση, δεσμεύθηκε,
στ) την απόφαση ΕΠΑΘ 190/18/29.6.2016 με την οποία
διορίσθηκε ασφαλιστικός εκκαθαριστής της «ΑΣΠΙΣ
ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»
από την 1.7.2016 η Ελπινίκη Καράμπαλη (ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.
2113 - 1.7.2016),
ζ) το από 26.9.2018 (ΑΠ ΔΕΕΕ 3092) έγγραφο της Ελπινίκης Καράμπαλη προς την ΔΕΕΕ με το οποίο η προαναφερθείσα παραιτήθηκε από την θέση της ασφαλιστικής
εκκαθαριστού στην ανωτέρω εταιρεία,
η) το από 27.9.2018 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της
Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει:
Διορίζει την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία
«ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Α.Ε.» [ΑΜ ΓΕΜΗ 000710901000, ΑΦΜ] ως ασφαλιστικό
εκκαθαριστή της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας
με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση», με
αμοιβή ποσού, που δεν αποτελεί μισθό, δύο χιλιάδων
ευρώ (€ 2.000) μικτά πλέον ΦΠΑ μηνιαίως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο Πρόεδρος
Ι. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Τεύχος ΠΡΑΔΙΤ 874/01.10.2018

Αριθμ. απόφ. 285/Θέμα: 6/28.9.2018
(2)
Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της εταιρείας με την επωνυμία «LE MONDE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση».
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της
Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας
της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση
αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β΄ 3410), όπως ισχύει μετά την
τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της
Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ B΄ 2312),
γ) το ν. 4364/5.2.2016 «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου
2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών
2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ)
αριθμ. 1060/2009,(ΕΕ) αριθμ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθμ.
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και
Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που
ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών
δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας
περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 13), ιδίως τις διατάξεις της παραγράφου 1 των άρθρων
237 παρ. 1 και 248 αυτού,
δ) την απόφαση ΕΠΑΘ 284/1/28.9.2018 με την οποία
επικαιροποιήθηκε ο κατάλογος ασφαλιστικών εκκαθαριστών που προβλέπεται στο άρθρο 237 παρ. 1 του
ν. 4364/2016,
ε) την υπ’ αριθμ. Κ3-1232/5.2.2007 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ τ. Α.Ε. - E.Π.Ε. 860/5.2.2007)
με την οποία ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «LE
MONDE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» τέθηκε αυτή
σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 3 παρ. 3,7 έως 9,10,12α 13γ,17α έως 17γ του
τότε ισχύοντος ν.δ. 400/1970 και το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων, χαρακτηρισθέν ως ασφαλιστική
τοποθέτηση, δεσμεύθηκε,
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στ) την απόφαση ΕΠΑΘ 190/15/29.6.2016 με την οποία
διορίσθηκε ασφαλιστικός εκκαθαριστής της «LE MONDE
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση» από την 1.7.2016 η Ελπινίκη Καράμπαλη (ΦΕΚ
ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2113 - 1.7.2016),
ζ) το από 26.9.2018 (ΑΠ ΔΕΕΕ 3092) έγγραφο της Ελπινίκης Καράμπαλη προς την ΔΕΕΕ με το οποίο η προαναφερθείσα παραιτήθηκε από την θέση της ασφαλιστικής
εκκαθαριστού στην ανωτέρω εταιρεία,
η) το από 27.9.2018 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της
Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει:
Διορίζει την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία
«ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Α.Ε.» [ΑΜ ΓΕΜΗ 000710901000, ΑΦΜ] ως ασφαλιστικό
εκκαθαριστή της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας
με την επωνυμία «LE MONDE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση», με αμοιβή ποσού, που δεν αποτελεί μισθό, χιλίων πεντακοσίων ευρώ
(€ 1.500) μικτά πλέον ΦΠΑ μηνιαίως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο Πρόεδρος
Ι. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 285/Θέμα: 4/28.9.2018

(3)

Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΥΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ υπό ασφαλιστική
εκκαθάριση».
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της
Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας
της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση
αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β΄ 3410), όπως ισχύει μετά την
τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της
Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ B΄ 2312),
γ) το ν. 4364/5.2.2016 «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου
2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών
2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ)
αριθμ. 1060/2009,(ΕΕ) αριθμ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθμ.
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και
Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που
ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών
δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας
περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 13), ιδίως τις διατάξεις της παραγράφου 1 των άρθρων
237 παρ. 1 και 248 αυτού,
δ) την απόφαση ΕΠΑΘ 284/1/28.9.2018 με την οποία
επικαιροποιήθηκε ο κατάλογος ασφαλιστικών εκκαθαριστών που προβλέπεται στο άρθρο 237 παρ. 1 του
ν. 4364/2016,
ε) την υπ’ αριθμ. Κ3-10434/6.9.2006 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ τ. Α.Ε. - E.Π.Ε. 9600/7.9.2006)
με την οποία ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας
της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΥΝΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» τέθηκε
αυτή σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3,7 έως 9,10,12α 13γ,17α έως
17γ του τότε ισχύοντος ν.δ. 400/1970 και το σύνολο των
περιουσιακών της στοιχείων, χαρακτηρισθέν ως ασφαλιστική τοποθέτηση, δεσμεύθηκε,
στ) την απόφαση ΕΠΑΘ 190/14/29.6.2016 με την οποία
διορίσθηκε ασφαλιστικός εκκαθαριστής της «ΑΜΥΝΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση» από την 1.7.2016 η Ελπινίκη Καράμπαλη (ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2113 - 1.7.2016),
ζ) το από 26.9.2018 (ΑΠ ΔΕΕΕ 3092) έγγραφο της Ελπινίκης Καράμπαλη προς την ΔΕΕΕ με το οποίο η προαναφερθείσα παραιτήθηκε από την θέση της ασφαλιστικής
εκκαθαριστού στην ανωτέρω εταιρεία,
η) το από 27.9.2018 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της
Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει:
Διορίζει την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία
«ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Α.Ε.» [ΑΜ ΓΕΜΗ 000710901000, ΑΦΜ] ως ασφαλιστικό
εκκαθαριστή της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας
με την επωνυμία «ΑΜΥΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση», με αμοιβή
ποσού, που δεν αποτελεί μισθό, χιλίων ευρώ (€ 1.000)
μικτά πλέον ΦΠΑ μηνιαίως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο Πρόεδρος
Ι. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
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4

Αριθμ. απόφ. 285/Θέμα: 5/28.9.2018
(4)
Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ υπό
ασφαλιστική εκκαθάριση».
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Aφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της
Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας
της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση
αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β΄ 3410), όπως ισχύει μετά την
τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της
Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ B΄ 2312),
γ) το ν. 4364/5.2.2016 «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου
2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών
2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ)
αριθμ. 1060/2009,(ΕΕ) αριθμ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθμ.
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και
Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που
ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών
δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας
περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 13), ιδίως τις διατάξεις της παραγράφου 1 των άρθρων
237 παρ. 1 και 248 αυτού,
δ) την απόφαση ΕΠΑΘ 284/1/28.9.2018, με την οποία
επικαιροποιήθηκε ο κατάλογος ασφαλιστικών εκκαθαριστών που προβλέπεται στο άρθρο 237 παρ. 1 του
ν. 4364/2016,
ε) την υπ’ αριθμ. Κ3-9129/25.7.2006 απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 8175) με
την οποία ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας
της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» τέθηκε αυτή σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3,7 έως 9,10,12α
13γ,17α έως 17γ του τότε ισχύοντος ν.δ. 400/1970 και το
σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων, χαρακτηρισθέν
ως ασφαλιστική τοποθέτηση, δεσμεύθηκε,
στ) την απόφαση ΕΠΑΘ 190/13/29.6.2016 με την οποία
διορίσθηκε ασφαλιστικός εκκαθαριστής της «ΓΑΛΑΞΙΑΣ
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση» από την 1.7.2016
η Ελπινίκη Καράμπαλη (ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2113 - 1.7.2016),
ζ) το από 26.9.2018 (ΑΠ ΔΕΕΕ 3092) έγγραφο της Ελπινίκης Καράμπαλη προς την ΔΕΕΕ με το οποίο η προαναφερθείσα παραιτήθηκε από την θέση της ασφαλιστικής
εκκαθαριστού στην ανωτέρω εταιρεία,
η) το από 27.9.2018 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της
Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει:
να διορίσει την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία
«ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Α.Ε.» [ΑΜ ΓΕΜΗ 000710901000, ΑΦΜ] ως ασφαλιστικό
εκκαθαριστή της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας
με την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση», με αμοιβή ποσού, που δεν αποτελεί μισθό,
χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€ 1.500) μικτά πλέον ΦΠΑ
μηνιαίως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο Πρόεδρος
Ι. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 285/Θέμα: 3/28.9.2018
(5)
Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση».
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Aφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της
Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας
της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση
αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β΄ 3410), όπως ισχύει μετά την
τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της
Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ B΄ 2312),
γ) το ν. 4364/5.2.2016 «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου
2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών
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2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ)
αριθμ. 1060/2009,(ΕΕ) αριθμ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθμ.
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και
Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που
ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών
δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας
περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 13), ιδίως τις διατάξεις της παραγράφου 1 των άρθρων
237 παρ. 1 και 248 αυτού,
δ) την απόφαση ΕΠΑΘ 284/1/28.9.2018 με την οποία
επικαιροποιήθηκε ο κατάλογος ασφαλιστικών εκκαθαριστών που προβλέπεται στο άρθρο 237 παρ. 1 του
ν. 4364/2016,
ε) την υπ’ αριθμ. 156/2/16.9.2009 και 21.9.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) (ΦΕΚ τ. Α.Ε.
- E.Π.Ε. 11292/21.9.2009) με την οποία ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας
με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ» τέθηκε αυτή σε ασφαλιστική
εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3
παρ. 3,7 έως 9,10,12α 13γ,17α έως 17γ του τότε ισχύοντος ν.δ. 400/1970 και το σύνολο των περιουσιακών της
στοιχείων, χαρακτηρισθέν ως ασφαλιστική τοποθέτηση,
δεσμεύθηκε,
στ) την απόφαση ΕΠΑΘ 190/17/29.6.2016 με την οποία
διορίσθηκε ασφαλιστικός εκκαθαριστής της «ΑΣΠΙΣ
ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
υπό ασφαλιστική εκκαθάριση» από την 1.7.2016 η Ελπινίκη Καράμπαλη (ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2113 - 1.7.2016),
ζ) το από 26.9.2018 (ΑΠ ΔΕΕΕ 3092) έγγραφο της Ελπινίκης Καράμπαλη προς την ΔΕΕΕ με το οποίο η προαναφερθείσα παραιτήθηκε από την θέση της ασφαλιστικής
εκκαθαριστού στην ανωτέρω εταιρεία,
η) το από 27.9.2018 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της
Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει:
Διορίζει την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία
«ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Α.Ε.» [ΑΜ ΓΕΜΗ 000710901000, ΑΦΜ] ως ασφαλιστικό
εκκαθαριστή της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας
με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση»,
με αμοιβή ποσού, που δεν αποτελεί μισθό, δύο χιλιάδων
ευρώ (€ 2.000) μικτά πλέον ΦΠΑ μηνιαίως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο Πρόεδρος
Ι. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

5

Αριθμ. απόφ. 285/Θέμα: 1/28.9.2018
(6)
Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή στην
εταιρεία με την επωνυμία «COMMERCIAL VALUE
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση».
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της
Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας
της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση
αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β΄ 3410), όπως ισχύει μετά την
τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της
Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ B΄ 2312),
γ) το ν. 4364/5.2.2016 «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου
2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών
2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ)
αριθμ. 1060/2009,(ΕΕ) αριθμ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθμ.
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και
Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που
ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών
δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας
περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 13), ιδίως τις διατάξεις της παραγράφου 1 των άρθρων
237 παρ. 1 και 248 αυτού,
δ) την απόφαση ΕΠΑΘ 284/1/28.9.2018 με την οποία
επικαιροποιήθηκε ο κατάλογος ασφαλιστικών εκκαθαριστών που προβλέπεται στο άρθρο 237 παρ. 1 του
ν. 4364/2016,
ε) την υπ’ αριθμ. 176/2/25.02.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής
Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) (ΦΕΚ τ. Α.Ε. - E.Π.Ε. 1468/26.2.2010)
με την οποία ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία
«COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τέθηκε αυτή σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3,7 έως 9,10,12α
13γ,17α έως 17γ του τότε ισχύοντος ν.δ. 400/1970 και το
σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων, χαρακτηρισθέν
ως ασφαλιστική τοποθέτηση, δεσμεύθηκε,
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στ) την απόφαση ΕΠΑΘ 190/16/29.6.2016 με την
οποία διορίσθηκε ασφαλιστικός εκκαθαριστής της
«COMMERCIAL VALUE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση» από την 1.7.2016
η Ελπινίκη Καράμπαλη (ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2113 - 1.7.2016),
ζ) το από 26.9.2018 (ΑΠ ΔΕΕΕ 3092) έγγραφο της Ελπινίκης Καράμπαλη προς την ΔΕΕΕ με το οποίο η προαναφερθείσα παραιτήθηκε από την θέση της ασφαλιστικής
εκκαθαριστού στην ανωτέρω εταιρεία,
η) το από 27.9.2018 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της
Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει:
Διορίζει την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία

Τεύχος ΠΡΑΔΙΤ 874/01.10.2018

«ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Α.Ε.» [ΑΜ ΓΕΜΗ 000710901000, ΑΦΜ] ως ασφαλιστικό
εκκαθαριστή της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας
με την επωνυμία «COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αμοιβή ποσού, που δεν αποτελεί μισθό, δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000) μικτά πλέον
ΦΠΑ μηνιαίως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο Πρόεδρος
Ι. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
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Τεύχος ΠΡΑΔΙΤ 874/01.10.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

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

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

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

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

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

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

*11008740110180008*

