
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Αποφάσεις

1 Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή στην εται-
ρεία με την επωνυμία «COMMERCIAL VALUE ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπό ασφαλιστική 
εκκαθάριση» και καθορισμός της αμοιβής αυτού.

2 Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή στην εται-
ρεία με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ υπό ασφα-
λιστική εκκαθάριση» και καθορισμός της αμοιβής 
αυτού.

3 Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή στην εται-
ρεία με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ υπό ασφαλι-
στική εκκαθάριση» και καθορισμός της αμοιβής 
αυτού.

4 Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή στην εται-
ρεία με την επωνυμία «LE MONDE ΑΝΩΝΥΜΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπό ασφαλιστική εκκαθά-
ριση» και καθορισμός της αμοιβής αυτού.

5 Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή στην εται-
ρεία με την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ υπό 
ασφαλιστική εκκαθάριση» και καθορισμός της  
αμοιβής αυτού.

6 Αποδέσμευση μέρους των περιουσιακών στοι-
χείων της εταιρείας με την επωνυμία «LE MONDE
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ υπό ασφαλι-
στική εκκαθάριση» για την ικανοποίηση απαιτή-
σεων των δικαιούχων ασφαλίσματος Λοιπών Κλά-
δων Ζημιών.

7 Αποδέσμευση μέρους των περιουσιακών στοιχεί-
ων της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩ-
ΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ υπό ασφαλιστική 
εκκαθάριση» για την κάλυψη εξόδων εκκαθάρι-
σης για το Β΄ εξάμηνο 2021.

8 Αποδέσμευση μέρους των περιουσιακών στοι-
χείων της εταιρείας με την επωνυμία «INTERNA-

TIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΖΩΗΣ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση» για την κά-
λυψη εξόδων εκκαθάρισης Β΄ εξαμήνου 2021.

9 Άρση δέσμευσης επί ακινήτου της υπό ασφα-
λιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία 
«ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΕ» (ακίνητο επί της οδού Πατρέως αριθμ. 55, Πά-
τρα).

 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 409/1/22.12.2021 (1)
Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή στην 

εταιρεία με την επωνυμία «COMMERCIAL VALUE 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπό ασφα-

λιστική εκκαθάριση» και καθορισμός της αμοι-

βής αυτού.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

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

Ελλάδος, όπως ισχύει,
β) την υπ’ αρ. 1/20.12.2012 Πράξη Εκτελεστικής Επι-

τροπής (ΠΕΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος «Ανασύσταση 
Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και 
ανάθεση αρμοδιότητας» (Β΄ 3410), όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή της με την υπό στοιχεία ΠΕΕ 52/2.10.2015 
«Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών 
και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων 
Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (Β΄ 2312) και την 
υπό στοιχεία ΠΕΕ 165/1/17.12.2019 «Τροποποίηση της 
Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015» (Β΄ 4730),

γ) τον 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 δραστη-
ριοτήτων 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 Οδηγι-
ών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών 
(ΕΚ) 1060/2009,(ΕΕ) 1094/2010 και (ΕΕ) 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 Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμ-
βρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία 
των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε 
χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριο-
τήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της 
ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 13), ιδίως 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 237 και της παρ. 1 
του άρθρου 248 αυτού,

δ) την υπό στοιχεία ΕΠΑΘ 293/1/20.12.2018 απόφαση 
με την οποία επικαιροποιήθηκε ο κατάλογος ασφαλιστι-
κών εκκαθαριστών που προβλέπεται στην παρ. 1 του 
άρθρου 237 του ν. 4364/2016,

ε) την υπό στοιχεία ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017 απόφαση 
«Κανονισμός εκκαθάρισης ασφαλιστικών επιχειρήσε-
ων σύμφωνα με το ν. 4364/2016, Μέρος Τέταρτο, Κεφά-
λαιο Γ΄» (Β΄ 1815), ιδίως την παρ. 3 του άρθρου 10 αυτής,

στ) την υπ’ αρ. 176/2/25.2.2010 (τ. Α.Ε. - E.Π.Ε. 1468) 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 
Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) με την οποία 
ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της ασφαλι-
στικής εταιρείας με την επωνυμία «COMMERCIAL VALUE 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τέθηκε αυτή σε 
ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 3, των άρθρων 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, δεσμεύτηκε,

ζ) την υπ’ αρ. 41/1/1.6.2012 διαπιστωτική πράξη της 
Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων 
(ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία διαπι-
στώθηκε η θέση σε εκκαθάριση και του χαρτοφυλακίου 
ζωής της ως άνω Εταιρείας (παρ. 5 του άρθρου 2 του 
ν. 3867/2010),

η) την υπό στοιχεία ΕΠΑΘ 285/1/28.9.2018 απόφαση 
με την οποία διορίσθηκε ασφαλιστικός εκκαθαριστής 
της εταιρείας με την επωνυμία «COMMERCIAL VALUE 
AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπό ασφαλιστική 
εκκαθάριση», από την 1.10.2019, η ανώνυμη εταιρεία 
με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί 
Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» [ΑΜ ΓΕΜΗ 000710901000, ΑΦΜ 
094316657] (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 874/2018), όπως τροποποιή-
θηκε από τις υπό στοιχεία ΕΠΑΘ 335/3/2.12.2019 και 
376/2/7.12.2020 αποφάσεις,

θ) το από 6.12.2021 και υπό στοιχεία Κ14088/2.12.2021 
(υπό στοιχεία ΔΕΕΕ 214927/7.12.2021) έγγραφο της εται-
ρείας με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκω-
τοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» προς την ΔΕΕΕ με το οποίο 
η προαναφερθείσα ανώνυμη εταιρεία παραιτείται από 
την θέση της ασφαλιστικής εκκαθαριστού στην ανωτέρω 
εταιρεία από την 1.1.2022,

ι) το από 20.12.2021 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της 
Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει:

Διορίζει ως ασφαλιστικό εκκαθαριστή της εταιρεί-
ας με την επωνυμία «COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση 
εταιρείας», από την 1.1.2022 τον Βασιλόπουλο Σωτήριο 
του Ηλία με ΑΔΤ ΑΗ 568270, με αμοιβή ποσού, που δεν 
αποτελεί μισθό, τρεις χιλιάδες ευρώ (€ 3.000) μικτά πλέον 
ΦΠΑ μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τρά-
πεζας της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 409/2/22.12.2021 (2)
   Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή στην εται-

ρεία με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩ-

ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ υπό 

ασφαλιστική εκκαθάριση» και καθορισμός της 

αμοιβής αυτού.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

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

Ελλάδος, όπως ισχύει,
β) την υπ’ αρ. 1/20.12.2012 Πράξη Εκτελεστικής Επι-

τροπής (ΠΕΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος «Ανασύσταση 
Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και 
ανάθεση αρμοδιότητας» (Β΄ 3410), όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή της με την υπό στοιχεία ΠΕΕ 52/2.10.2015 
«Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών 
και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων 
Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (Β΄ 2312) και την 
υπό στοιχεία ΠΕΕ 165/1/17.12.2019 «Τροποποίηση της 
Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015» (Β΄ 4730),

γ) τον 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 δραστη-
ριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότη-
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 Οδηγι-
ών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών 
(ΕΚ) 1060/2009,(ΕΕ) 1094/2010 και (ΕΕ) 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 Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμ-
βρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία 
των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε 
χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριο-
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τήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της 
ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 13), ιδίως 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 237 και της παρ. 1 
του άρθρου 248 αυτού,

δ) την υπό στοιχεία ΕΠΑΘ 293/1/20.12.2018 απόφαση 
με την οποία επικαιροποιήθηκε ο κατάλογος ασφαλιστι-
κών εκκαθαριστών που προβλέπεται στην παρ. 1 του 
άρθρου 237 του ν. 4364/2016,

ε) την υπό στοιχεία ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017 απόφαση 
«Κανονισμός εκκαθάρισης ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
σύμφωνα με τον ν. 4364/2016, Μέρος Τέταρτο, Κεφά-
λαιο Γ΄» (Β΄ 1815), ιδίως την παρ. 3 του άρθρου 10 αυτής,

στ) την υπ’ αρ. 156/2/16.9.2009 και 21.9.2009 (τ. Α.Ε. - 
E.Π.Ε. 11292) απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟ-
ΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ με την οποία ανακλήθηκε 
οριστικά η άδεια σύστασης και λειτουργίας της ασφα-
λιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 
AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ», τέθηκε 
αυτή σε ασφαλιστική εκκαθάριση εκτός του χαρτοφυ-
λακίου ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 3, των άρθρων 7 έως 9, 10, 12α, 13γ, 17α έως 
17γ του τότε ισχύοντος ν.δ. 400/1970 και το σύνολο των 
περιουσιακών στοιχείων της, χαρακτηρισθέν ως ασφα-
λιστική τοποθέτηση, δεσμεύτηκε,

ζ) την υπ’ αρ. 41/1/1.6.2012 διαπιστωτική πράξη της 
Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων 
(ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία δια-
πιστώθηκε η θέση σε εκκαθάριση του χαρτοφυλακίου 
ζωής, (παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3867/2010),

η) την υπό στοιχεία ΕΠΑΘ 285/2/28.9.2018 απόφαση 
με την οποία διορίσθηκε ασφαλιστικός εκκαθαριστής 
της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ υπό ασφαλιστική 
εκκαθάριση» από 28.9.2018 η εταιρεία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ 
(ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 
874/2018), όπως τροποποιήθηκε από τις υπό στοιχεία 
ΕΠΑΘ 335/5/2.12.2019 και 376/4/7.12.2020 αποφάσεις,

θ) το από 6.12.2021 και υπό στοιχεία Ε18369/2.12.2021 
(υπό στοιχεία ΔΕΕΕ 214925/7.12.2021) έγγραφο της εται-
ρείας με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκω-
τοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» προς την ΔΕΕΕ με το οποίο 
η προαναφερθείσα ανώνυμη εταιρεία παραιτείται από 
την θέση της ασφαλιστικής εκκαθαριστού στην ανωτέρω 
εταιρεία από την 1.1.2022,

ι) το από 20.12.2021 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της 
Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει:

Διορίζει ως ασφαλιστικό εκκαθαριστή της εταιρείας 
με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση», 
από την 1.1.2022 τον Βασιλόπουλο Σωτήριο του Ηλία, 
ΑΔΤ ΑΗ 568270, δικηγόρο, με αμοιβή ποσού, που δεν 
αποτελεί μισθό, δύο χιλιάδες ευρώ (€ 2.000) μικτά πλέον 
ΦΠΑ μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τρά-
πεζας της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Αριθμ. απόφ. 409/3/22.12.2021 (3)
    Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή στην εται-

ρεία με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥ-

ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ υπό ασφαλι-

στική εκκαθάριση» και καθορισμός της αμοιβής 

αυτού.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

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

Ελλάδος, όπως ισχύει,
β) την υπ’ αρ. 1/20.12.2012 Πράξη Εκτελεστικής Επι-

τροπής (ΠΕΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος «Ανασύσταση 
Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και 
ανάθεση αρμοδιότητας» (Β΄ 3410), όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή της με την υπό στοιχεία ΠΕΕ 52/2.10.2015 
«Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών 
και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων 
Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (Β΄ 2312) και την 
υπό στοιχεία ΠΕΕ 165/1/17.12.2019 «Τροποποίηση της 
Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015» (Β΄ 4730),

γ) τον 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 δραστη-
ριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότη-
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 Οδηγι-
ών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών 
(ΕΚ) 1060/2009,(ΕΕ) 1094/2010 και (ΕΕ) 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 Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμ-
βρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία 
των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε 
χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριο-
τήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της 
ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 13), ιδίως 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 237 και της παρ. 1 
του άρθρου 248 αυτού,

δ) την υπό στοιχεία ΕΠΑΘ 293/1/20.12.2018 απόφαση 
με την οποία επικαιροποιήθηκε ο κατάλογος ασφαλιστι-
κών εκκαθαριστών που προβλέπεται στην παρ. 1 του 
άρθρου 237 του ν. 4364/2016,

ε) την υπό στοιχεία ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017 απόφαση 
«Κανονισμός εκκαθάρισης ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
σύμφωνα με τον ν. 4364/2016, Μέρος Τέταρτο, Κεφά-
λαιο Γ΄» (Β΄ 1815), ιδίως την παρ. 3 του άρθρου 10 αυτής,

στ) την υπ’ αρ. 156/3/16.9.2009 και 21.9.2009 (τ. Α.Ε. - 
E.Π.Ε. 11292) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) με 
την οποία ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της 
ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟ-
ΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ», 
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τέθηκε αυτή σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3, των άρθρων 
7 έως 9, 10, 12α, 13γ, 17α έως 17γ του τότε ισχύοντος 
ν.δ. 400/1970 και το σύνολο των περιουσιακών της στοι-
χείων χαρακτηρισθέν ως ασφαλιστική τοποθέτηση, δε-
σμεύτηκε,

ζ) την υπό στοιχεία ΕΠΑΘ 285/3/28.9.2018 απόφαση 
με την οποία διορίσθηκε ασφαλιστικός εκκαθαριστής 
της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επω-
νυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙ-
ΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση», από την 
1.10.2019, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ 
& ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» 
[ΑΜ ΓΕΜΗ 000710901000, ΑΦΜ 094316657] (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 
874/2018), όπως τροποποιήθηκε από τις υπό στοιχεία 
ΕΠΑΘ 335/4/2.12.2019 και 376/6/7.12.2020,

η) το από 6.12.2021 και υπό στοιχεία Α6301/2.12.2021 
(υπό στοιχεία ΔΕΕΕ 214924/7.12.2021) έγγραφο της εται-
ρείας με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκω-
τοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» προς την ΔΕΕΕ με το οποίο 
η προαναφερθείσα ανώνυμη εταιρεία παραιτείται από 
την θέση της ασφαλιστικής εκκαθαριστού στην ανωτέρω 
εταιρεία από την 1.1.2022,

θ) το από 20.12.2021 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της 
Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει:

Διορίζει ως ασφαλιστικό εκκαθαριστή της εταιρείας 
με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση», 
από την 1.1.2022 τον Βασιλόπουλο Σωτήριο του Ηλία με 
ΑΔΤ ΑΗ 568270, με αμοιβή ποσού, που δεν αποτελεί μισθό, 
δύο χιλιάδες ευρώ (€ 2.000) μικτά πλέον ΦΠΑ μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τρά-
πεζας της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 409/4/22.12.2021 (4)
    Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή στην εται-

ρεία με την επωνυμία «LE MONDE ΑΝΩΝΥΜΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπό ασφαλιστική εκκα-

θάριση» και καθορισμός της αμοιβής αυτού.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

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

Ελλάδος, όπως ισχύει,
β) την υπ’ αρ. 1/20.12.2012 Πράξη Εκτελεστικής Επι-

τροπής (ΠΕΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος «Ανασύσταση 
Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και 
ανάθεση αρμοδιότητας» (Β΄ 3410), όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή της με την υπό στοιχεία ΠΕΕ 52/2.10.2015 
«Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών 

και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων 
Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (Β΄ 2312) και την 
υπό στοιχεία ΠΕΕ 165/1/17.12.2019 «Τροποποίηση της 
Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015» (Β΄ 4730),

γ) τον 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 δραστη-
ριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότη-
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 Οδηγι-
ών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών 
(ΕΚ) 1060/2009,(ΕΕ) 1094/2010 και (ΕΕ) 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 Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμ-
βρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία 
των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε 
χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριο-
τήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της 
ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 13), ιδίως 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 237 και της παρ. 1 
του άρθρου 248 αυτού,

δ) την υπό στοιχεία ΕΠΑΘ 293/1/20.12.2018 απόφαση 
με την οποία επικαιροποιήθηκε ο κατάλογος ασφαλιστι-
κών εκκαθαριστών που προβλέπεται στην παρ. 1 του 
άρθρου 237 του ν. 4364/2016,

ε) την υπό στοιχεία ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017 απόφαση 
«Κανονισμός εκκαθάρισης ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
σύμφωνα με τον ν. 4364/2016, Μέρος Τέταρτο, Κεφά-
λαιο Γ΄» (Β΄ 1815), ιδίως την παρ. 3 του άρθρου 10 αυτής,

στ) την υπό στοιχεία Κ3-1232/5.2.2007 (τ. Α.Ε. - E.Π.Ε. 
860) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, ανακλή-
θηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της εταιρείας με 
την επωνυμία «LE MONDE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τέθηκε δε αυτή σε ασφαλιστική εκκαθάριση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3, των 
άρθρων 7 έως 9, 10, 12α, 13γ, 17α έως 17γ του τότε ισχύ-
οντος ν.δ. 400/1970, και το σύνολο των περιουσιακών 
στοιχείων της χαρακτηρίσθηκε ως ασφαλιστική τοπο-
θέτηση και δεσμεύτηκε,

ζ) την υπό στοιχεία ΕΠΑΘ 285/6/28.9.2018 απόφαση 
με την οποία διορίσθηκε ασφαλιστικός εκκαθαριστής 
της εταιρείας με την επωνυμία «LE MONDE ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση» 
από την 1.10.2018, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυ-
μία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογι-
στές Α.Ε.» [ΑΜ ΓΕΜΗ 000710901000, ΑΦΜ 094316657] 
(ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 874/2018),

ζ) το από 6.12.2021 και υπό στοιχεία Μ323/2.12.2021 
(υπό στοιχεία ΔΕΕΕ 214928/7.12.2021) έγγραφο της εται-
ρείας με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκω-
τοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» προς την ΔΕΕΕ με το οποίο 
η προαναφερθείσα ανώνυμη εταιρεία παραιτείται από 
την θέση της ασφαλιστικής εκκαθαριστού στην ανωτέρω 
εταιρεία από την 1.1.2022,
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η) το από 20.12.2021 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της 
Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει:

Διορίζει ως ασφαλιστικό εκκαθαριστή της εταιρείας 
με την επωνυμία «LE MONDE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ-
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση», από την 
1.1.2022 τον Δικηγόρο Βασιλόπουλο Σωτήριο του Ηλία 
με ΑΔΤ ΑΗ 568270, με αμοιβή ποσού χίλια ευρώ (€ 1.000) 
μικτά πλέον ΦΠΑ μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τρά-
πεζας της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 409/5/22.12.2021 (5)
    Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή στην εται-

ρεία με την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ υπό 

ασφαλιστική εκκαθάριση» και καθορισμός της  

αμοιβής αυτού.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

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

Ελλάδος, όπως ισχύει,
β) την υπ’ αρ. 1/20.12.2012 Πράξη Εκτελεστικής Επι-

τροπής (ΠΕΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος «Ανασύσταση 
Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και 
ανάθεση αρμοδιότητας» (Β΄ 3410), όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή της με την υπό στοιχεία ΠΕΕ 52/2.10.2015 
«Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών 
και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων 
Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (Β΄ 2312) και την 
υπό στοιχεία ΠΕΕ 165/1/17.12.2019 «Τροποποίηση της 
Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015» (Β΄ 4730),

γ) τον 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 δραστη-
ριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότη-
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 Οδηγι-
ών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών 
(ΕΚ) 1060/2009,(ΕΕ) 1094/2010 και (ΕΕ) 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 Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμ-
βρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία 

των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε 
χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριο-
τήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της 
ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 13), ιδίως 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 237 και της παρ. 1 
του άρθρου 248 αυτού,

δ) την υπό στοιχεία ΕΠΑΘ 293/1/20.12.2018 απόφαση 
με την οποία επικαιροποιήθηκε ο κατάλογος ασφαλιστι-
κών εκκαθαριστών που προβλέπεται στην παρ. 1 του 
άρθρου 237 του ν. 4364/2016,

ε) την υπό στοιχεία ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017 απόφαση 
«Κανονισμός εκκαθάρισης ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
σύμφωνα με τον ν. 4364/2016, Μέρος Τέταρτο, Κεφά-
λαιο Γ΄» (Β΄ 1815), ιδίως την παρ. 3 του άρθρου 10 αυτής,

στ) την υπό στοιχεία Κ3-9129/25.7.2006 (τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 
8175) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με την 
οποία ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της 
ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΑΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕ-
ΩΝ» τέθηκε αυτή σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3, των άρθρων 
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 τοποθέτη-
ση, δεσμεύτηκε,

ζ) την υπό στοιχεία ΕΠΑΘ 285/5/28.9.2018 απόφαση 
με την οποία διορίσθηκε ασφαλιστικός εκκαθαριστής 
της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επω-
νυμία «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση», 
από την 1.10.2019, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυ-
μία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογι-
στές Α.Ε.» [ΑΜ ΓΕΜΗ 000710901000, ΑΦΜ 094316657] 
(ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 874/2018),

η) το από 6.12.2021 και υπό στοιχεία Γ109/2.12.2021 
(υπό στοιχεία ΔΕΕΕ 214926/7.12.2021) έγγραφο της εται-
ρείας με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκω-
τοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» προς την ΔΕΕΕ με το οποίο 
η προαναφερθείσα ανώνυμη εταιρεία παραιτείται από 
την θέση της ασφαλιστικής εκκαθαριστού στην ανωτέρω 
εταιρεία από την 1.1.2022,

θ) το από 20.12.2021 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της 
Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει:

Διορίζει ως ασφαλιστικό εκκαθαριστή της εταιρείας 
με την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ υπό ασφαλιστική εκ-
καθάριση», από την 1.1.2022 τον Βασιλόπουλο Σωτήριο 
του Ηλία με ΑΔΤ ΑΗ 568270, με αμοιβή ποσού, που δεν 
αποτελεί μισθό, χίλια ευρώ (€ 1.000) μικτά πλέον ΦΠΑ 
μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τρά-
πεζας της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
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Αριθμ. απόφ. 409/6/22.12.2021 (6)
    Αποδέσμευση μέρους των περιουσιακών στοι-

χείων της εταιρείας με την επωνυμία «LE MONDE 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ υπό ασφαλι-

στική εκκαθάριση» για την ικανοποίηση απαι-

τήσεων των δικαιούχων ασφαλίσματος Λοιπών 

Κλάδων Ζημιών.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

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

Ελλάδος, όπως ισχύει,
β) την υπ’ αρ. 1/20.12.2012 Πράξη Εκτελεστικής Επι-

τροπής (ΠΕΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος «Ανασύσταση 
Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και 
ανάθεση αρμοδιότητας» (Β΄ 3410), όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή της με την υπό στοιχεία ΠΕΕ 52/2.10.2015 
«Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών 
και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων 
Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (Β΄ 2312) και την 
υπό στοιχεία ΠΕΕ 165/1/17.12.2019 «Τροποποίηση της 
Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015» (Β΄ 4730),

γ) τον ν. 4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νο-
μοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 
2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστη-
ριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότη-
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 Οδηγι-
ών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών 
(ΕΚ) 1060/2009,(ΕΕ) 1094/2010 και (ΕΕ) 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 Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμ-
βρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία 
των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε 
χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριο-
τήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της 
ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
(Α΄ 13), ιδίως τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 7 και 
10 του άρθρου 248 αυτού,

δ) την υπ’ αρ. 232/1/19.5.2017 απόφαση ΕΠΑΘ με τίτλο 
«Κανονισμός εκκαθάρισης ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
σύμφωνα με τον ν. 4364/2016, Μέρος Τέταρτο, Κεφά-
λαιο Γ΄» και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 2, την παρ. 2 
του άρθρου 3 και την παρ. 2 του άρθρου 7 αυτής,

ε) την υπό στοιχεία Κ3-1232/5.2.2007 (τ. Α.Ε. - E.Π.Ε. 
860) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με την οποία 
ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της ασφαλι-
στικής εταιρείας με την επωνυμία «LE MONDE ΑΣΦΑΛΙ-
ΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» τέθηκε αυτή σε ασφαλιστική 
εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 

άρθρου 3, των άρθρων 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 ασφα-
λιστική τοποθέτηση, δεσμεύτηκε,

στ) την υπό στοιχεία ΕΠΑΘ 285/6/28.9.2018 απόφαση 
με την οποία διορίσθηκε ασφαλιστικός εκκαθαριστής 
της εταιρείας με την επωνυμία «LE MONDE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση» από 
28.9.2018 η εταιρεία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί 
Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 874/2018),

ζ) την υπό στοιχεία ΕΠΑΘ 4/9/10.2.2011 (τ. Α.Ε. - E.Π.Ε. 
1292) απόφαση με την οποία είχε εγκριθεί η αποδέσμευ-
ση, μεταξύ άλλων ποσού € 262.145,33 για τη μερική 
ικανοποίηση των δικαιούχων ασφαλίσματος Λοιπών 
κλάδων Ζημιών,

η) την υπό στοιχεία ΕΠΑΘ 105/2/10.3.2014 (τ. Α.Ε. - 
E.Π.Ε. 4940) απόφαση με την οποία είχε εγκριθεί η απο-
δέσμευση, μεταξύ άλλων, ποσού € 142.142,97, προκει-
μένου μαζί με το αδιάθετο ποσό των € 262.145,33 της 
υπό στ) απόφασης ΕΠΑΘ να καλύψουν την μερική απο-
ζημίωση των δικαιούχων ασφαλίσματος Λοιπών Κλάδων 
Ζημιών,

θ) το υπό στοιχεία Μ297/3.11.2020 (υπό στοιχεία ΔΕΕΕ 
203107/3.11.2020) αίτημα της εταιρείας με την επωνυ-
μία «LE MONDE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ υπό 
ασφαλιστική εκκαθάριση», νομίμως εκπροσωπούμενης 
από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή της, με το οποίο αι-
τείται την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων της 
Εταιρείας που έχουν διατεθεί σε ασφαλιστική τοποθέ-
τηση λοιπών κλάδων ασφάλισης ζημιών, από τον υπ’ 
αρ. 101.00.2002.252317 λογαριασμό που τηρείται στο 
πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Α.Ε. και είναι δεσμευμένος σε ασφαλιστική τοποθέτη-
ση των Λοιπών Κλάδων Ζημιών και τη μεταφορά αυ-
τού στον ειδικό ελεύθερο λογαριασμό εξόδων με ΙΒΑΝ
GR71 0140 1010 1010 0200 2314 362 που τηρείται στο 
ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, καθώς και την υπό στοιχεία 
Μ305/29.1.2021 (υπό στοιχεία ΔΕΕΕ 210518/4.2.2021) 
απολογιστική αναφορά Β΄ εξαμήνου 2020 και το υπό 
στοιχεία Μ316/6.10.2021 (υπό στοιχεία ΔΕΕΕ 214150/
7.10.2021) έγγραφο της εν λόγω εταιρείας,

ι) το από 20.12.2021 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της 
Τράπεζας της Ελλάδος και τα σε αυτό αναλυτικώς ανα-
φερόμενα, αποφασίζει:

• Εγκρίνει την αποδέσμευση ποσού εξακοσίων πε-
νήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων εξήντα δύο ευρώ και 
εβδομήντα οχτώ λεπτών (€ 651.362,78), από τον υπ’ αρ. 
101.00.2002.252317 λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία 
με την επωνυμία «LE MONDE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση» στο πιστωτικό 
ίδρυμα με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και είναι 
δεσμευμένος υπέρ των Λοιπών Κλάδων Ζημιών και τη 
μεταφορά αυτού στον ειδικό ελεύθερο λογαριασμό 
εξόδων με ΙΒΑΝ GR71 0140 1010 1010 0200 2314 362 
που τηρείται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα για τη μερική 
αποζημίωση δικαιούχων ασφαλίσματος Λοιπών Κλάδων 
Ζημιών.
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• Οι υπό στοιχεία ΕΠΑΘ 4/9/10.2.2011 (τ. Α.Ε. - E.Π.Ε. 
1292/2011) και 105/2/10.3.2014 (τ. Α.Ε. - E.Π.Ε. 4940/2014) 
αποφάσεις ανακαλούνται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τρά-
πεζας της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 409/7/22.12.2021 (7)
    Αποδέσμευση μέρους των περιουσιακών στοι-

χείων της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ υπό ασφα-

λιστική εκκαθάριση» για την κάλυψη εξόδων εκ-

καθάρισης για το Β΄ εξάμηνο 2021.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

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

Ελλάδος, όπως ισχύει,
β) την υπ’ αρ. 1/20.12.2012 Πράξη Εκτελεστικής Επι-

τροπής (ΠΕΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος «Ανασύσταση 
Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και 
ανάθεση αρμοδιότητας» (Β΄ 3410), όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή της με την υπό στοιχεία ΠΕΕ 52/2.10.2015 
«Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών 
και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων 
Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (Β΄ 2312) και την 
υπό στοιχεία ΠΕΕ 165/1/17.12.2019 «Τροποποίηση της 
Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015» (Β΄ 4730),

γ) τον 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 δραστη-
ριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότη-
τα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγι-
ών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών 
(ΕΚ) 1060/2009, (ΕΕ) 1094/2010 και (ΕΕ) 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 χρη-
ματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματο-
πιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και 
συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής 
ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 13), ιδίως τις διατά-
ξεις των παρ. 1, 2, 7 και 10 του άρθρου 248 αυτού,

δ) την υπ’ αρ. 232/1/19.5.2017 απόφαση ΕΠΑΘ με τίτλο 
«Κανονισμός εκκαθάρισης ασφαλιστικών επιχειρήσεων 

σύμφωνα με τον ν. 4364/2016, Μέρος Τέταρτο, Κεφά-
λαιο Γ΄», ιδίως τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3,

ε) την υπό στοιχεία Κ3-1230/5.2.2007 (τ. Α.Ε. - E.Π.Ε. 
860) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με την οποία 
ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της ασφαλι-
στικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» η οποία τέθηκε σε ασφαλιστική 
εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 3, των άρθρων 7 έως 9, 10, 12α, 13γ, 17α έως 
17γ του ν.δ. 400/1970 όπως ίσχυε κατά τον χρόνο της 
ανάκλησης, και το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων 
της χαρακτηρίσθηκε ως ασφαλιστική τοποθέτηση και 
δεσμεύθηκε,

στ) την υπ’ αρ. 190/32/29.6.2016 απόφαση ΕΠΑΘ με 
την οποία διορίσθηκε ασφαλιστικός εκκαθαριστής της 
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την 
1.7.2016 η κα Παρίση Ευαγγελία του Χρήστου (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 
2116/2016),

ζ) το από 22.7.2021 (υπό στοιχεία ΔΕΕΕ 213955/
20.9.2021) έγγραφο της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση 
εταιρείας, νομίμως εκπροσωπούμενης δια της ασφαλι-
στικής εκκαθαριστού, με τo οποίο αιτείται την αποδέ-
σμευση ποσού δεκαεπτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα 
τριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (€ 17.243,44), 
καθώς και την από 22.7.2021 (υπό στοιχεία ΔΕΕΕ 213444/
26.7.2021) Αναφορά Α΄ εξαμήνου 2021 για την πορεία 
των εργασιών της εκκαθάρισης της Εταιρείας και το από 
27.9.2021 (υπό στοιχεία ΔΕΕΕ 214008/28.9.2021) έγγρα-
φο της Εταιρείας,

η) το από 20.12.2021 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της 
Τράπεζας της Ελλάδος και τα σε αυτό αναλυτικώς ανα-
φερόμενα, αποφασίζει:

Εγκρίνει το αίτημα της Εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥ-
ΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ υπό ασφαλιστική εκκαθά-
ριση» για την αποδέσμευση ποσού δεκαεπτά χιλιάδων 
διακοσίων σαράντα τριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων 
λεπτών (€ 17.243,44) από τον υπ’ αρ. 104/4727108 (IBAN 
GR6701101040000010447227108) δεσμευμένο τραπεζι-
κό λογαριασμό της Εταιρείας που τηρείται στο πιστωτικό 
ίδρυμα με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος» 
και τη μεταφορά αυτού στον υπ’ αρ. 104/47226472 (IBAN 
GR7001101040000010447226472) τραπεζικό λογαρια-
σμό εξόδων εκκαθάρισης, δυνάμει της περ. α΄ της παρ. 4 
του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 232/1/19.5.2017 απόφασης 
ΕΠΑΘ «Κανονισμός εκκαθάρισης ασφαλιστικών επιχει-
ρήσεων σύμφωνα με τον ν. 4364/2016, Μέρος Τέταρτο, 
Κεφάλαιο Γ΄», για την κάλυψη της συμμετοχής των Λοι-
πών Κλάδων Ζημιών στα έξοδα εκκαθάρισης Β΄ εξαμή-
νου 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
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Αριθμ. απόφ. 409/8/22.12.2021 (8)
    Αποδέσμευση μέρους των περιουσιακών 

στοιχείων της εταιρείας με την επωνυμία 

«INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣ-

ΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση» 

για την κάλυψη εξόδων εκκαθάρισης Β΄ εξαμή-

νου 2021.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

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

Ελλάδος, όπως ισχύει,
β) την υπ’ αρ. 1/20.12.2012 Πράξη Εκτελεστικής Επι-

τροπής (ΠΕΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος «Ανασύσταση 
Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και 
ανάθεση αρμοδιότητας» (Β΄ 3410), όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή της με την υπό στοιχεία ΠΕΕ 52/2.10.2015 
«Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών 
και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων 
Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (Β΄ 2312) και την 
υπό στοιχεία ΠΕΕ 165/1/17.12.2019 «Τροποποίηση της 
Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015» (Β΄ 4730),

γ) τον 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 δραστη-
ριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότη-
τα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγι-
ών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών 
(ΕΚ) 1060/2009, (ΕΕ) 1094/2010 και (ΕΕ) 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 χρη-
ματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματο-
πιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και 
συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής 
ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 13), ιδίως τις διατά-
ξεις των άρθρων 220, 221 και 235 έως 247 αυτού,

δ) την υπ’ αρ. 232/1/19.5.2017 (Β΄  1815) απόφαση 
ΕΠΑΘ «Κανονισμός Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχει-
ρήσεων σύμφωνα με το ν. 4364/2016, Μέρος Τέταρτο, 
Κεφάλαιο Γ΄», ιδίως τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 
1, του άρθρου 2, των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 αυτής,

ε) την υπ’ αρ. 230/1/15.5.2017 (Β΄ 1665 και ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 
1789) απόφαση ΕΠΑΘ, με την οποία ανακλήθηκε ορι-
στικά η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας 
με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ υπό ασφαλιστική εκκα-
θάριση», η εταιρεία τέθηκε σε ασφαλιστική εκκαθάριση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 114 και 235 του 
ν. 4364/2016, και απαγορεύτηκε η ελεύθερη διάθεση 
του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της σύμ-

φωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 114 του 
ν. 4364/2016,

στ) την υπ’ αρ. 231/1/15.5.2017 (Β΄ 1689, ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 1789 
και ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2089) απόφαση ΕΠΑΘ, με την οποία διορί-
σθηκε ασφαλιστικός εκκαθαριστής της «INTERNATIONAL 
LIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ υπό 
ασφαλιστική εκκαθάριση» από την 15.5.2017 ο Βασιλό-
πουλος Σωτήριος,

ζ) το υπό στοιχεία Γ.ΠΖ 33/2021/14.7.2021 (υπό στοι-
χεία ΔΕΕΕ 213276/14.7.2021) έγγραφο της εταιρείας με 
την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση» 
με το οποίο αιτείται την αποδέσμευση ποσού διακοσίων 
ενενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και 
σαράντα λεπτών (€ 296.322,40), για την κάλυψη των εξό-
δων εκκαθάρισης Β΄ εξαμήνου 2021,

η) το από 20.12.2021 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της 
Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει:

Εγκρίνεται η αποδέσμευση ποσού διακοσίων ενενή-
ντα έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και σα-
ράντα λεπτών (€ 296.322,40) από τον υπ’ αρ. GR100
2600 36 0000 711494 δεσμευμένο λογαριασμό που τηρεί 
η εταιρεία με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ υπό ασφαλιστική 
εκκαθάριση» στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία 
«EFG Eurobank Ergasias A.E.» και η μεταφορά του στον 
υπ’ αρ. 110 00 2002 028750 ειδικό ελεύθερο λογαριασμό 
εξόδων της Εταιρείας που τηρείται στο πιστωτικό ίδρυμα 
με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» για την κάλυψη 
εξόδων εκκαθάρισης του Β΄ εξαμήνου 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 409/9/22.12.2021 (9)
    Άρση δέσμευσης επί ακινήτου της υπό ασφα-

λιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία 

«ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΕ» (ακίνητο επί της οδού Πατρέως αριθμ. 55, 

Πάτρα).

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

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

Ελλάδος, όπως ισχύει,
β) την υπ’ αρ. 1/20.12.2012 Πράξη Εκτελεστικής Επι-

τροπής της Τράπεζας της Ελλάδος «Ανασύσταση Επιτρο-
πής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση 
αρμοδιότητας» (Β΄ 3410), όπως ισχύει μετά την τροπο-
ποίησή της με την υπ’ αρ. 52/2.10.2015 Πράξη Εκτελε-
στικής Επιτροπής «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επι-
τροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της 
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Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλά-
δος» (Β΄ 2312) και την υπό στοιχεία ΠΕΕ 165/1/17.12.2019 
«Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 
52/2.10.2015» (Β΄ 4730),

γ) τον 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 δραστη-
ριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότη-
τα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγι-
ών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών 
(ΕΚ) 1060/2009, (ΕΕ) 1094/2010 και (ΕΕ) 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 χρη-
ματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματο-
πιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και 
συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής 
ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 13), ιδίως τις διατά-
ξεις των άρθρων 111, 114, 235, 243, 248, καθώς και της 
παρ. 1 του άρθρου 278 αυτού,

δ) το Παράρτημα ΙΙ της υπ’ αρ. 232/1/19.5.2017 από-
φασης ΕΠΑΘ «Κανονισμός εκκαθάρισης ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων» (Β΄ 1815) σχετικά με την εκποίηση και τον 
καθορισμό των όρων δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνι-
σμού για την πώληση των ακινήτων που διοικεί και δια-
θέτει το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από 
Ατυχήματα Αυτοκινήτων κατά τις διατάξεις της παρ. 12 
του άρθρου 248 του ν. 4364/2016,

ε) την υπό στοιχεία Κ3-10299/20.11.1997 (τ. Α.Ε. - 
Ε.Π.Ε. 8145) απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης περί 
οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφα-
λιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» και την υπό στοιχεία 
Κ3/10316/20.11.1997 (τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 8198) απόφαση της 
Υπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία η εται-
ρεία τέθηκε σε ασφαλιστική εκκαθάριση και το σύνολο 
των περιουσιακών στοιχείων της χαρακτηρίσθηκε ως 
ασφαλιστική τοποθέτηση και δεσμεύθηκε, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3, των άρθρων 7, 8, 
9, 10, 12α, 13γ και 17α έως 17γ του ν.δ. 400/1970, όπως 
ίσχυε κατά τον χρόνο της ανάκλησης,

στ) την υπ’ αρ. 190/25/29.6.2016 (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2113) από-
φαση ΕΠΑΘ με την οποία διορίσθηκε από την 1.7.2016 
ασφαλιστική εκκαθαριστής της υπό ασφαλιστική εκκα-
θάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», η Στειροπούλου Δέ-
σποινα του Νικολάου,

ζ) το υπ’ αρ. 33956/12.7.2021 (υπό στοιχεία ΔΕΕΕ 
213250/12.7.2021) αίτημα του Επικουρικού Κεφαλαί-
ου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων 
Ν.Π.Ι.Δ. νομίμως εκπροσωπούμενου, για την άρση κάθε 
είδους δέσμευσης ή την εξάλειψη κάθε είδους σημεί-
ωσης περί ασφαλιστικής τοποθέτησης που έχουν επι-

βληθεί στο ακίνητο «Οριζόντια ιδιοκτησία - γραφείο 
(Α-3), πρώτου (1ου) ορόφου, επιφανείας 29,00 τ.μ., που 
βρίσκεται στην Πάτρα, επί της οδού Πατρέως αριθμ. 
55», το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο διατακτικό 
της παρούσης, κυριότητας της ασφαλιστικής εταιρείας 
με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδι-
κασία μεταβίβασης αυτού με πλειοδοτικό διαγωνισμό 
έναντι ποσού δέκα έξι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών 
ευρώ (€ 16.723,00), ποσό το οποίο κατακυρώθηκε ως 
αποτέλεσμα του από 22.3.2021 πλειοδοτικού διαγωνι-
σμού, καθώς και το από 7.10.2021 (υπό στοιχεία ΔΕΕΕ 
214155/7.10.2021) ενημερωτικό έγγραφο του Επικου-
ρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα 
Αυτοκινήτων Ν.Π.Ι.Δ. με τα συνημμένα σε αυτό,

η) το από 15.9.2021 (υπό στοιχεία ΔΕΕΕ 213914/ 
15.9.2021) έγγραφο της ασφαλιστικής εκκαθαριστού με 
το οποίο συναινεί στην εκποίηση του ανωτέρω ακινήτου 
από το Επικουρικό Κεφάλαιο,

θ) το από 20.12.2021 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της 
Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει τα εξής:

1. Αίρονται όλες οι δεσμεύσεις και εξαλείφεται το σύ-
νολο των κάθε είδους σημειώσεων περί ασφαλιστικής 
τοποθέτησης επί του κατωτέρω περιγραφομένου ακινή-
του, για την άρση των οποίων αρμόδια είναι η Τράπεζα 
της Ελλάδος σύμφωνα με τα άρθρα 111, 114, 235, 248 
και την παρ. 1 του άρθρου 278 του ν. 4364/2016, συμπε-
ριλαμβανομένων πάντως όσων ενδεικτικά αναφέρονται 
στις ακόλουθες πράξεις:

α) στην υπό στοιχεία Κ3-10316/20.11.1997 απόφαση 
του Υπουργείου Ανάπτυξης δυνάμει της οποίας εγγρά-
φηκε δέσμευση της ακίνητης και κινητής περιουσίας της 
ασφαλιστικής εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», με την οποία δεσμεύθηκε και χαρα-
κτηρίσθηκε σε ασφαλιστική τοποθέτηση, σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 9 και την παρ. 6 του άρθρου 17γ 
του ν.δ. 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχείρησης Ασφάλι-
σης» όλη η κινητή και η ακίνητη περιουσία της ανωτέρω 
ασφαλιστικής εταιρείας σε όλη την Ελλάδα εκ του λόγου 
της ανάκλησης της άδειας σύστασης και λειτουργίας της 
εταιρείας, η οποία έχει μεταγραφεί νομίμως στα βιβλία 
μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πατρών στον τόμο 
2208 και με αριθμό 149 (με ημερομηνία μεταγραφής 
22.1.1998),

Η ως άνω απόφαση, υπό στοιχεία Κ3-10316/20.11.1997 
του Υπουργείου Ανάπτυξης έχει μεταγραφεί και στα 
βιβλία Κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου Πατρών, 
στον τόμο 100 και με αριθμό 21488, με ημερομηνία με-
ταγραφής 22.1.1998.

Επίσης στο Υποθηκοφυλακείο Πατρών έχουν εγγρα-
φεί ως σημειώσεις στο περιθώριο του τίτλου κτήσεως 
του ακινήτου, υπ’ αρ. 6432/19.1.1971 συμβολαίου (που 
έχει μεταγραφεί στον τόμο 819 και με αριθμ. 185.607), 
οι εξής πράξεις:

(α) η υπ’ αρ. 81441/1723/10.11.1972 απόφαση του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, δυνάμει της οποίας, 
το δια του συμβολαίου αυτού αγορασθέν ακίνητο, έχει 
δεσμευτεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση (άρθρο 7 του 
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ν.δ. 400/1970) για τεχνικά αποθέματα 150.000 δρχ. Η 
σημείωση αυτή έχει καταχωρηθεί στο Γ.Β.Ε. 19 με αριθμ. 
65154 (με ημερομηνία μεταγραφής 24.11.1972),

(β) η υπ’ αρ. 1601/19.10.1977 απόφαση του Υπουργεί-
ου Εμπορίου, δυνάμει της οποίας τροποποιείται η ως άνω 
υπ’ αρ. 81441/1723/10.11.1972 απόφαση του Υπουργεί-
ου Εθνικής Οικονομίας για το δια του συμβολαίου αυτού 
αγορασθέν ακίνητο, ως προς το ποσό της ασφαλιστικής 
τοποθέτησης (κατά τις διατάξεις του ν.δ. 400/1970) για 
τεχνικά αποθέματα, από το ποσό του 150.000 δρχ. στο 
ποσό των 373.000 δρχ. Η σημείωση αυτή έχει καταχω-
ρηθεί στο Γ.Β.Ε. 31 με αριθμ. 109.067 (με ημερομηνία 
μεταγραφής 2.11.1977).

(γ) η προαναφερόμενη υπό στοιχεία Κ3-10316/ 
20.11.1997 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης δυ-
νάμει της οποίας εγγράφηκε δέσμευση της ακίνητης και 
κινητής περιουσίας της ασφαλιστικής εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (με ημερομη-
νία μεταγραφής 28.11.1997).

Οι παραπάνω δεσμεύσεις οποίες έχουν επιβληθεί επί 
ακινήτου αποκλειστικής κυριότητας της υπό ασφαλιστι-
κή εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΝ 
ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» και δη επί μιας 
οριζόντιας ιδιοκτησίας - ως αναλυτικώς περιγράφεται 
αυτό στο υπ’ αρ. 33956/12.7.2021 (υπό στοιχεία ΔΕΕΕ 
213250/12.7.2021) έγγραφο του Επικουρικού Κεφαλαίου 
και δη επί του υπό στοιχεία άλφα τρία (Α3) γραφείου 
του πρώτου (Α΄) πάνω από το ισόγειο ορόφου, μιας πο-
λυκατοικίας, που ρυθμίζεται από τις διατάξεις «για την 
ιδιοκτησία σε ορόφους» του ν. 3741/1929 όπως τροπο-
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε και των άρθρων 1002 και 
1117 του Α.Κ., η οποία πολυκατοικία έχει ανεγερθεί σε οι-
κόπεδο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών εξακοσίων δέκα 
πέντε (615,00), (και κατά το εδώ προσαρτώμενο απόσπα-
σμα Κτηματολογικού διαγράμματος του Κτηματολογικού 
Γραφείου Πατρών μ.τ. 614, με ΚΑΕΚ 061673517010/0/0), 
που βρίσκεται εντός του σχεδίου της πόλεως των Πα-
τρών του Δήμου Πατρέων Νομού Αχαΐας και επί της 
οδού Πατρέως αρ. 55-57, 59, και συνορεύει ανατολικά 
με ιδιοκτησία Αναστασίου Αργυροπούλου, δυτικά με 
ιδιοκτησία Αγγέλου Ρηγοπούλου, αδελφών Δρούβα και 
κληρονόμων Βουρλούμη, βόρεια με οικία Μαρίας Πρα-
ποπούλου ιδιοκτησία Ο.Τ.Ε. και νότια με οδό Πατρέως.

Η άνω πολυκατοικία αποτελείται από ισόγειο όροφο, 
πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο (ΣΤ΄) 
πάνω από το ισόγειο όροφο, πλέον ειδικών χώρων ημι-
υπογείου και ημιανωγείου, έχει ανεγερθεί δυνάμει των 
α) υπ’ αρ. 734/27.11.1967 αδείας ισογείου οικοδομής του 
Πολεοδομικού Γραφείου Πατρών της Νομαρχίας Αχαΐας, 
β) υπ’ αρ. 68/13.2.1968 αδείας προσθήκης 5 ορόφων 
του Πολεοδομικού Γραφείου Πατρών της Νομαρχίας 
Αχαΐας και γ) υπ’ αρ. 740/5.8.1969 αδείας προσθήκης 

5ου - 6ου - 7ου ορόφων του Πολεοδομικού Γραφείου 
Πατρών της Νομαρχίας Αχαΐας, υπήχθη το άνω οικόπεδο 
και η άνω πολυκατοικία στις διατάξεις του ν. 3741/1929 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και των άρ-
θρων 1002 και 1117 του Α.Κ, με την υπ’ αρ. 3416/9.3.1968 
πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού 
πολυκατοικίας του πρώην Συμβολαιογράφου Πατρών 
Χρήστου Γκολφινόπουλου, που έχει νόμιμα μεταγραφεί 
στα βιβλία των μεταγραφών του Δήμου Πατρέων στον 
τόμο 690 και τον αριθμό 172674, όπως αυτή τροποποι-
ήθηκε με την υπ’ αρ. 4270 πράξη του πρώην Συμβολαι-
ογράφου Πατρών Χρήστου Γκολφινόπουλου, που έχει 
νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου 
Πατρέων στον τόμο 725 και αριθμό 176178, με την υπ’ 
αρ. 3898/1969 πράξη του πρώην Συμβολαιογράφου 
Πατρών Γεωργίου Αγγελόπουλου, που έχει νόμιμα με-
ταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Πατρέων 
στον τόμο 767 και αριθμό 180420, η οποία εν συνεχεία 
επαναλήφθηκε με την υπ’ αρ. 4095/1969 πράξη του πρώ-
ην Συμβολαιογράφου Πατρών Γεωργίου Αγγελόπουλου, 
που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του 
Δήμου Πατρέων στον τόμο 773 και αριθμό 181038, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 24626/1970 πράξη 
του πρώην Συμβολαιογράφου Πατρών Γεωργίου Αγγε-
λόπουλου, νομίμως μεταγεγραμμένη.

Το άνω υπό στοιχεία άλφα τρία (Α3) γραφείο του πρώ-
του (Α΄) πάνω από το ισόγειο ορόφου, περιήλθε στην 
υπό ασφαλιστική εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία με την 
επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ-
ΔΟΣ Α.Ε.», από αγορά με το υπ’ αρ. 6432/1971 αγορα-
πωλητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πατρών 
Γεωργίου Αγγελόπουλου, που έχει μεταγραφεί στα βιβλία 
μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πατρών στον τόμο 
819 με αριθμό 185607.

Το σύνολο των δεσμεύσεων και των κάθε είδους ση-
μειώσεων αίρονται κατά τα ανωτέρω με την παρούσα 
προς τον σκοπό της ολοκλήρωσης της διαδικασίας με-
ταβιβάσεως της ανωτέρω λεπτομερώς περιγραφόμε-
νης ιδιοκτησίας στον πλειοδότη - υπερθεματιστή, έναντι 
του ποσού στο οποίο επικυρώθηκε το αποτέλεσμα του 
σχετικού από 22.3.2021 πλειοδοτικού διαγωνισμού, ήτοι 
συνολικού ποσού δέκα έξι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι 
τριών ευρώ (€ 16.723,00).

2. Η ισχύς της παρούσας είναι εξήντα (60) ημέρες από 
την δημοσίευση αυτής οπότε και θα πρέπει να έχει ολο-
κληρωθεί η ανωτέρω μεταβίβαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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