
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Δ16/Φ.51020/οικ.34355/1183  
Έγκριση του Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελ-

ματικής Ασφάλισης "ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ 

ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑ-

ΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ Ν.Π.Ι.Δ." και δ.δ. "Τ.Ε.Α. 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.".

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3 029/2002 (Α΄160) 

«Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης», 
όπως ισχύουν.

2. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α' 121) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α' 168) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης».

5. Την αριθμ. Υ1/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
(Β΄2901).

6. Την αριθμ. οικ.33167/Δ1.11368/25-7-2019 (Β΄3053/
26-7-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Παναγιώτη Μηταράκη».

7. Την αριθμ. Φ.51020/οικ.1893/15 (Β΄ 178) απόφα-
ση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας: Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών 
Πρακτικών λειτουργίας των TEA.

8. Την αριθμ. οικ.385/30-7-2019 Σύμφωνη Γνώμη της 
Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

9. Το αριθμ. 2742/30-7-2019 έγγραφο της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς.

10. Το αριθμ. 44.176/29-5-2019 συμβολαιογραφικό 
έγγραφο.

11. Την εκπονηθείσα αναλογιστική μελέτη βιωσιμό-
τητας.

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

Την έγκριση του Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελ-
ματικής Ασφάλισης «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ Ν.Π.Ι.Δ.» και δδ «Τ.Ε.Α. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.» το οποίο καταρτίσθηκε με το αριθμ. 
44.176/29-5-2019 συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο 
συνέταξε και υπέγραψε ο Συμβολαιογράφος Αθηνών 
(Τ.Σ.) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ.

ΑΡΙΘΜΟΣ 44.176
ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ Ν.Π.Ι.Δ.» και δ. δ. 
«Τ.Ε.Α. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.»

Στην Αθήνα, σήμερα, στις είκοσι εννέα (29) του μηνός 
Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019), ημέρα 
Τετάρτη, στο επί της Λεωφ. Αθηνών αριθμ. 110 κτίριο της 
ανώνυμης εταιρείας «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», στα 
γραφεία της Διοικήσεως, στον 5ο όροφο, όπου με κάλε-
σαν και ήρθα για την υπογραφή του παρόντος, στον υπο-
φαινόμενο συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΓΕΩΡ-
ΓΙΟ ΘΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟ, μέλος της συμβολαιογραφικής 
εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ - 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» 
(ΑΦΜ 999369694 - Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών), η οποία εδρεύει 
στην Αθήνα, επί της οδού Ομήρου αριθμ. 24 (ισόγειο), 
εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

Α. Σωκράτης Λαζαρίδης του Γεωργίου και της Γεωργί-
ας, οικονομολόγος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, το 
έτος 1962, κατοικεί στην Αθήνα (Λεωφ. Αθηνών αριθμ. 
110) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΚ218278/2012 δελ-
τίου ταυτότητας του Τ.Α. Χολαργού, ο οποίος ενεργεί 
στο παρόν:

(ι) ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δι-
ευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος και νόμιμος 
εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗ-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

27 Σεπτεμβρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3601

42117



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ42118 Τεύχος B’ 3601/27.09.2019

ΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (σε ξενό-
γλωσσα κείμενα η επωνυμία αποδίδεται ως «HELLENIC 
EXCHANGES - ATHENS STOCK EXCHANGE S.A») και τον 
διακριτικό τίτλο «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» {(σε ξενό-
γλωσσα κείμενα «ATHENS STOCK EXCHANGE» («ATHEX»)} 
η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών αριθμός 
110 και Χρηματιστηρίου, με αριθμό ΓΕΜΗ 3719101000 
(πρώην ΑΡΜΑΕ 45688/6/Β΄//30), ΑΦΜ 099755108, Δ.Ο.Υ. 
ΦΑΕ Αθηνών.

Η εταιρεία αυτή συνεστήθη (αρχικά με την επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜ-
ΜΕΤΟΧΩΝ», έπειτα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑ-
ΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑθΑ-
ΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ») με την 
αριθμ. 10.408/14-2-2000 πράξη μου, όπως διορθώθηκε 
με την αριθμ. 10.659/24-3.2000 πράξη μου, εγκρίθηκε το 
καταστατικό της με την αριθΜ. Κ2 3040/29-3-2000 από-
φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε σε 
περίληψη στο αριθμ. 2424/31-3-2000 φύλλο Εφημερίδος 
της Κυβερνήσεως (τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου 
προσαρτάται στην αριθμ. 39156/2014 πράξη μου.

Στις 19-12-2013 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι-
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 
138479 η με αριθμό Κ2-7391/19-12-2013 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την 
οποία: Α) εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εται-
ρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην 
αρ. Μ.Α.Ε. 45688/6/Β//30), (με έδρα το Δήμο Αθηναίων 
Νομού Αττικής) και «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με Γ.Ε.ΜΗ. 3782001000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 
33940/6/Β΄/95/23), (με έδρα το Δήμο Αθηναίων Νομού 
Αττικής) με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας, από 
την πρώτη, σύμφωνα με την από 22-11-2013 απόφαση 
της Α' επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της απορροφώσας Α.Ε., την από 22-11-2013
απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετό-
χων της αναρροφούμενης Α.Ε., τις διατάξεις των άρ-
θρων 69-75 και 78 του Κ.Ν.2190/1920, των άρθρων 1-5
του ν. 2166/1993 και την αριθμ. 38820/9-12-2012 πρά-
ξη μου, Β) Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1
και 2 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την 
επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ». Την ίδια ανωτέρω ημερομηνία κα-
ταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, ολόκληρο 
το νέο κείμενο καταστατικού με τις τροποποιήσεις και 
η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 9043/
20-12-2013 ΦΕΚ (τ.ΑΕ και ΕΠΕ και Γενικού Εμπορικού Μη-
τρώου), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στην αριθμ. 
39156/2014 πράξη μου.

Επίσης, η ανωτέρω ανώνυμη εταιρεία, σήμερα με την 
επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣ-
ΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 
είχε συγχωνευθεί και με τις ανώνυμες εταιρείες με τις 
επωνυμίες «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφη-

ση της δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την πρώτη, 
σύμφωνα με την αριθμ. 31.433/10-11-2006 πράξη του 
συμβολαιογράφου Αθηνών Σωτηρίου Δραγωνέα, η 
οποία (απορρόφηση) εγκρίθηκε με την αριθμ. Κ2-16134/
23-11-2006 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 
12.866/27-11-2006 ΦΕΚ (τ.ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του 
οποίου προσαρτάται στην αριθμ. 41.142/2016 πράξη 
μου.

Το καταστατικό της εταιρείας έκτοτε, μετά από δια-
δοχικές τροποποιήσεις, οι οποίες έχουν υποβληθεί στις 
νόμιμες διατυπώσεις εγκρίσεων αυτών από την εκάστοτε 
αρμόδια εποπτεύουσα διοικητική αρχή και έχουν περι-
βληθεί την προβλεπόμενη δημοσιότητα, έχει τροποποι-
ηθεί τελευταία φορά με απόφαση της Γενικής Συνελεύ-
σεως των μετόχων, η οποία συνήλθε στις 13-6-2018 και 
αφορά το άρθρο 5ο του καταστατικού.

Η τροποποίηση αυτή έχει εγκριθεί με την αριθμ. 
76055/12-7-2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στις 1-7-2018 μαζί 
με το κωδικοποιημένο καταστατικό στο Γενικό Εμπορι-
κό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 
1422449 και η σχετική ανακοίνωση της Γεν. Γραμματείας 
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Υπουργείο Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης), με αριθμ. 1212205/12-7-2018, 
μαζί με το κείμενο του κωδικοποιημένου καταστατικού 
που είναι συνημμένο σε αυτή και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της, προσαρτάται στο παρόν και έχει δημοσιευθεί 
στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, τα μέλη του 
οποίου εξελέγησαν με την από 20-5-2015 απόφαση της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με θη-
τεία μέχρι τις 20-5-2019, παρατεινόμενη αυτοδικαίως 
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει 
να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευ-
ση, συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την συνεδρίαση του 
της 20-5-2015, κατά την οποία ο εμφανισθείς εξελέγη 
Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστι-
κό Μέλος, με δικαίωμα Γενικής Εκπροσωπήσεως της 
Εταιρείας και τα σχετικά πρακτικά καταχωρήθηκαν στις 
29-6-2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με 
κωδικούς αριθμούς καταχώρισης 379633 και 379646 
αντιστοίχως και η σχετική ανακοίνωση με αριθμ. 70265 
(σχετ. 58516)/29-6-2015, αντίτυπο της οποίας προσαρ-
τάται στο παρόν, έχει δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο 
του Γ.Ε.Μ.Η.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, μετά από πα-
ραίτηση μέλους του, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα κατά 
τη συνεδρίαση του της 27-12-2017, κατά την οποία 
χορηγήθηκε στον εμφανισθέντα εκ νέου το δικαίωμα 
της Γενικής Εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, το σχετικό 
πρακτικό καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 22-2-2018 με 
Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1311045 και η σχετική 
ανακοίνωση με αριθμ. 7302/22-1-2018, αντίτυπο της 
οποίας προσαρτάται στο παρόν, έχει δημοσιευθεί στο 
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η.

Τέλος, στις 13-3-2018 καταχωρήθηκε στο διαδικτυακό 
τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η.), με κω-
δικό αριθμό καταχώρισης 1422449, απόσπασμα του από 
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26-2-2018 πρακτικού του Δ.Σ. της εταιρείας με το οποίο 
χορηγήθηκαν οι εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας 
και με το οποίο χορηγήθηκε εκ νέου δικαίωμα Γενικής 
Εκπροσώπησης της εταιρείας στον εμφανισθέντα και η 
σχετική αριθμ. 29144/13-3-2018 (σχετ. 27619) ανακοί-
νωση, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, έχει 
δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η.

(ιι) ως Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος και νόμι-
μος εκπρόσωπος της εδρεύουσας στην Αθήνα (Λεωφ. 
Αθηνών αριθμ. 110) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ATHEXCSD», με αριθ-
μό Γ.Ε.ΜΗ 0057958104000 (πρώην ΑΡΜΑΕ 34189/62/
Β΄/95/226 Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης), Α.Φ.Μ. 
094449050 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, η οποία συστάθηκε 
νόμιμα, αρχικά με την επωνυμία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε», με την αριθμ. 8.545/
6-9-1995 πράξη της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης 
Αφροδίτης Παρωτίδου - Στύλλου, δόθηκε άδεια συστά-
σεως και εγκρίθηκε το καταστατικό της με την αριθμ. 
17/9000/15-9-1995 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλο-
νίκης, καταχωρήθηκε στις 15-9-1995 στο μητρώο Ανω-
νύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης μαζί με 
την ανωτέρω απόφαση και περίληψη του καταστατικού 
της δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 5493/25-9-1995 φύλλο 
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τ.ΑΕ και ΕΠΕ), αντί-
τυπο του οποίου προσαρτάται στο αριθμ. 38.821/2013 
συμβόλαιο μου.

Το καταστατικό της εταιρείας, μετά από διαδοχικές 
τροποποιήσεις, οι οποίες έχουν υποβληθεί στις νόμι-
μες διατυπώσεις εγκρίσεων αυτών από την εκάστοτε 
αρμόδια εποπτεύουσα διοικητική αρχή και έχουν περι-
βληθεί την προβλεπόμενη δημοσιότητα, έχει τροποποι-
ηθεί μεταξύ άλλων και ως προς ι. την επωνυμία της από 
«ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε» σε 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΚΑΤ» και ιι. την 
έδρα της με την μεταφορά της από την Θεσσαλονίκη 
στην Αθήνα και κωδικοποιηθεί, με απόφαση της Γενι-
κής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία συνήλθε στις 
22-11-2013 και μετά την απορρόφηση του κλάδου του 
Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και των παρεχομένων 
υπηρεσιών Μητρώου και Διακανονισμού ως και της δρα-
στηριότητας διαχείρισης του Συστήματος Αυλών Τίτλων, 
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ», 
σύμφωνα με το αριθμ. 38.821/5-12-2013 συμβόλαιό μου.

Η τροποποίηση αυτή έχει εγκριθεί με την αριθμ. 
17945/19-12-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρι-
κής Μακεδονίας, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας 
προσαρτάται στο παρόν, που καταχωρήθηκε αυθημε-
ρόν μαζί με το κωδικοποιημένο καταστατικό, στο Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορι-
κού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, με 
Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ (ΚΑΚ) 138299 
και επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής ανακοίνωση 
με αριθμ. 39079/19-12-2013 προσαρτάται στο παρόν.

Το καταστατικό έχει τροποποιηθεί τελευταία φορά 

με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των με-
τόχων, όσον αφορά το άρθρο 1ο (διακριτικό τίτλο σε 
«ATHEXCSD»), η οποία συνήλθε στις 12-5-2014 και το 
σχετικό πρακτικό με την με αριθμό Κ2-2285/26-5-2014 
εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπο-
ρικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) στις 26-5-2014 με Κωδικό Αριθμό 
Καταχώρισης 196282 και αντίτυπο της σχετικής αριθμ. 
Κ2-2285/26-5-2014 ανακοίνωσης της Γεν. Γραμματείας 
Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας προσαρτάται στο παρόν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, τα μέλη του 
οποίου εξελέγησαν κατά τη συνεδρίαση της Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της, της 24ης Μαΐου 2017 με 
θητεία έως τις 24-5-2020, συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά 
την συνεδρίαση του της 24ης Μαΐου 2017, κατά την 
οποία ο εμφανισθείς εξελέγη Αντιπρόεδρος, Διευθύνων 
Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος, με δικαίωμα Γενικής 
Εκπροσωπήσεως της Εταιρείας και τα σχετικά πρακτι-
κά καταχωρήθηκαν στις 2-6-2017 στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικούς αριθμούς καταχώρισης 
1037750 και 1037766 αντιστοίχως και η σχετική ανακοί-
νωση με αριθμ. 62554/2-6-2017 (σχετ. 59575), αντίτυπο 
της οποίας προσαρτάται στο παρόν, έχει δημοσιευθεί 
στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η.

Τέλος, στις 13-3-2018 καταχωρήθηκε στο διαδικτυακό 
τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η.) με κω-
δικό αριθμό καταχώρισης 1347023 απόσπασμα του από 
26-2-2018 πρακτικού του Δ.Σ. της Εταιρείας, με το οποίο 
χορηγήθηκαν οι εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας 
και με το οποίο χορηγήθηκε δικαίωμα Γενικής Εκπροσώ-
πησης της Εταιρείας στον εμφανισθέντα και αντίτυπο 
της σχετικής ανακοίνωσης με αριθμ. 29150/13-3-2018 
(σχετ. 27624) προσαρτάται στο παρόν και,

(ιιι) ως Διευθύνων Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσω-
πος της εδρεύουσας στην Αθήνα (Λεωφ. Αθηνών αριθ. 
110) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΚΚΑΘΑΡΕΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗ-
ΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο 
«ATHEXclear», με αριθμό ΓΕΜΗ 6410501000 (πρώην 
ΑΡΜΑΕ 58973/6/Β/5/11), ΑΦΜ 999081508 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 
Αθηνών, η οποία αρχικά είχε συσταθεί με την επωνυμία 
«ΥΨΙΠΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό 
τίτλο «ΥΨΙΠΥΛΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» με την αριθμόν 2007/
12-7-2005 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατε-
ρίνης Δ. Πελέκη, δόθηκε άδεια συστάσεως και εγκρίθηκε 
το καταστατικό της με την αριθΜ. 22912/2005 απόφαση 
του Νομάρχη Αττικής, καταχωρήθηκε στις 22-7-2005 
στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών μαζί με την ανωτέρω 
απόφαση και περίληψη του καταστατικού της δημοσιεύ-
θηκε στο αριθΜ. 8298/27-7-2005 φύλλο της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως (τ.ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου 
προσαρτάται στο παρόν.

Το καταστατικό της εταιρείας, μετά από διαδοχικές 
τροποποιήσεις (μεταξύ των οποίων και ως προς την 
επωνυμία της), οι οποίες έχουν υποβληθεί στις νόμιμες 
διατυπώσεις εγκρίσεων αυτών από την εκάστοτε αρμό-
δια εποπτεύουσα διοικητική αρχή και έχουν περιβληθεί 
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την προβλεπόμενη δημοσιότητα, έχει τροποποιηθεί τε-
λευταία φορά με το από 20-2-2014 πρακτικό της Γενικής 
Συνελεύσεως των μετόχων και το σχετικό πρακτικό με 
την με αριθμό Κ2 -957/6-3-2014 εγκριτική απόφαση 
καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) 
στις 7-3-2014 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 165815 
και η σχετική αριθμ.  Κ2-957(δις) ανακοίνωση της Γεν. 
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
(Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας), μαζί 
με το κείμενο του κωδικοποιημένου καταστατικού που 
είναι συνημμένο σε αυτή και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα του, προσαρτάται στο παρόν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, τα μέλη του 
οποίου εξελέγησαν με την από 24-5-2017 απόφαση της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, συγκρο-
τήθηκε σε σώμα κατά την συνεδρίαση του της 24-5-2017, 
με θητεία έως τις 24-5-2020 και τα οικεία πρακτικά, κα-
ταχωρήθηκαν την 1-6-2017 στο Γενικό Εμπορικό Μη-
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και η σχετική ανακοίνωση με αριθ. πρωτ. 
61670/1-6-2017, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο 
παρόν, έχει δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του 
Γ.Ε.Μ.Η.

Στις 13-3-2018 καταχωρήθηκε στο διαδικτυακό τόπο 
του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η.), με κωδικό 
αριθμό καταχώρισης 1348046, απόσπασμα του από
2-2-2018 πρακτικού του Δ.Σ. της Εταιρείας, με το οποίο 
χορηγήθηκαν οι εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας 
και με το οποίο χορηγήθηκε δικαίωμα Γενικής Εκπροσώ-
πησης της Εταιρείας στον εμφανισθέντα και η σχετική 
αριθμ. 29822/14-3-2018 (σχετ. 27621) ανακοίνωση της 
Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης προσαρτάται στο παρόν.

Β. Παναγιώτης Καράκος, του Κωνσταντίνου και της 
Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, ο οποίος γεννήθηκε 
στην Αθήνα το έτος 1972, κατοικεί στη Βούλα Αττικής 
(οδός Βασ. Γεωργίου Β', αρ. 12), κάτοχος του αριθμ. ΑΙ 
649814/2010 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ηλιούπολης 
(ΑΦΜ 061094197) ο οποίος ενεργεί στο παρόν:

(ι) για τον εαυτό του ατομικά και (ιι) ως πληρεξούσιος, 
αντιπρόσωπος και αντίκλητος, για λογαριασμό και επ' 
ονόματι των κατωτέρω αναφερόμενων συναδέλφων 
του, όλων υπαλλήλων των εταιρειών του Ομίλου των 
εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δυνάμει των 
κατωτέρω αναφερομένων πληρεξουσίων, συνταχθέντων 
όλων ενώπιον μου, τα οποία σύμφωνα με την υπεύθυνη 
δήλωση του ως άνω εμφανισθέντος εξακολουθούν και 
ισχύουν, ήτοι:

(ιι.α) δυνάμει του αριθμ. 44.130/14-5-2019 πληρεξου-
σίου μου, των:

1) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΛΚΑΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΕΛΕ-
ΝΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο Περι-
στέρι Αττικής, το έτος 1969, κατοικεί στην Αθήνα (28ης 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 12 - 15341 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. ΑΚ 620645/15-11-2012 δελτίου ταυτότητας του 
Α.Τ. Αγίας Παρασκευής (Α.Φ.Μ. 038963891).

2) ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
και της ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννή-
θηκε στην Χίο, το έτος 1962, κατοικεί στην Αθήνα (ΠΑ-
ΝΟΣ 44 - 16672 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΝ 

604582/29-8.2018 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βάρης-
Βούλας-Βουλιαγμένης (Α.Φ. Μ. 112161729).

3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΙΑΦΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ και της 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο 
Κερατσίνι Αττικής, το έτος 1966, κατοικεί στην Αθήνα 
(ΚΙΣΣΑΜΟΥ 11 - 12351 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. ΑΙ 541850/20-8-2010 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. 
Αγίας Βαρβάρας (Α.Φ.Μ. 050000192).

4) ΜΑΡΙΑΣ ΓΥΦΤΟΝΙΚΟΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΑΙ-
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στη 
Χαλκίδα Ευβοίας, το έτος 1972, κατοικεί στην Αθήνα 
(ΕΥΡΗΤΙΔΟΥ 24 - 17456 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. Φ 121950/17-7-2001 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. 
Νέας Σμύρνης (Α.Φ.Μ. 078467160).

5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
και της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννή-
θηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας, το έτος 1977, κατοικεί 
στον Κορυδαλλό Αττικής (ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ 8Β -
18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΙ 
630586/2-9-2010 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νίκαιας 
(Α.Φ.Μ. 067562691).

6) ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΘΑΝΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΑΝ-
ΘΟΥΛΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο Χα-
ϊλμηρον Γερμανίας, το έτος 1973, κατοικεί στην Αθήνα 
(ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 56-17343 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος 
του αριθμ. ΑΝ 665096/4-1-2019 δελτίου ταυτότητας του 
Τ.Α. Αγίου Δημητρίου (Α.Φ.Μ. 106593964).

7) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΛΟΥΣΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΝΙ-
ΚΗΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο Μαρούσι 
Αττικής, το έτος 1969, κατοικεί στην Αθήνα (ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 15 - 15126 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. 
Χ 546869/18-7-2003 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αμα-
ρουσίου (Α.Φ.Μ. 054744067).

8) ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΣΙΩΤΗ, του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕ-
ΡΙΝΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο Αγγε-
λόκαστρο Κορινθίας, το έτος 1968, κατοικεί στην Αθήνα 
(ΕΥΡΗΤΙΔΟΥ 24 - 17456 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. Φ 121949/17-7.2001 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. 
Νέας Σμύρνης (Α.Φ.Μ. 044530881).

9) ΒΑΪΤΣΑΣ ΚΟΥΔΩΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και της ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στη 
Νυρεμβέργη Γερμανίας, το έτος 1969, κατοικεί στην 
Αθήνα (ΜΙΑΟΥΛΗ 7Α - 15122 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος 
του αριθΜ. Φ 135911/27-6-2001 δελτίου ταυτότητας του 
Α.Τ. Αμαρουσίου (Α.Φ.Μ. 050390510).

10) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΟΥΜΑΚΗ του ΦΩΤΙΟΥ και της ΜΑΡ-
ΓΑΡΙΤΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στον Πει-
ραιά Αττικής, το έτος 1969, κατοικεί στην Αθήνα (ΤΡΑ-
ΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 4 - 13121 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθΜ. ΑΑ 422023/16-6.2004 δελτίου ταυτότητας του 
Α.Τ. Μήλου (Α.Φ.Μ. 052280168).

11) ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
και της ΔΗΜΗΤΡΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, το έτος 1975, κατοικεί στην 
Αθήνα (ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΣ 57 - 10443 ΑΘΗΝΑ) και 
είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΝ 573171/11-6-2018 δελτίου 
ταυτότητας του Τ. Α. Κολωνού (Α.Φ.Μ. 106985818).

12) ΕΛΕΝΗΣ ΛΕΓΓΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΕΥΑΓΓΕΛΙ-
ΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, 
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το έτος 1976, κατοικεί στην Αθήνα (ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
19 - 14342 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΚ 
670004/30-1-2013 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ν. Φιλα-
δέλφειας (Α.Φ.Μ. 075902677).

13) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΦΩ-
ΤΕΙΝΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθή-
να, το έτος 1968, κατοικεί στον Κορυδαλλό (ΜΑΡΚΟΥ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1-18122 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ) και είναι κάτοχος 
του αριθμ. ΑΙ 004310/9-6-2009 δελτίου ταυτότητας του 
Τ.Α. Κορυδαλλού (Α.Φ.Μ. 076336777).

14) ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΠΙΤΣΙΚΑ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, 
το έτος 1974, κατοικεί στην Αθήνα (ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 4 - 
17342 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. Τ 047806/
24-3-1999 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αγίου Δημητρίου 
(Α.Φ.Μ. 076157879).

15) ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και 
της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθη-
κε στην Αθήνα, το έτος 1979, κατοικεί στον Κορυδαλλό 
(ΑΔ. ΚΟΡΑΗ 8Β - 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ) και είναι κάτοχος 
του αριθμ. Ρ 695531/8-5-1995 δελτίου ταυτότητας του Γ 
Τ.Α. Πειραιά (Α.Φ.Μ. 112963671).

16) ΜΑΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της 
ΠΑΓΩΝΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1973, κατοικεί στην Αθήνα (ΒΑΜΒΑ ΝΕ-
ΟΦΥΤΟΥ 7 - 12131 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. 
AM 208773/7.7.2015 δελτίου ταυτότητας του Α΄ Τ.Α. Πε-
ριστερίου (Α.Φ.Μ. 063956258).

17) ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της 
ΑΡΕΤΗΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο 
Κερατσίνι Αττικής, το έτος 1973, κατοικεί στην Αθήνα 
(ΚΑΤΩ ΧΩΡΑΣ 25 -19016 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. ΑΚ 078942/24-5-2012 δελτίου ταυτότητας του 
Τ.Α. Αρτέμιδος (Α.Φ.Μ. 077048532).

18) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ του ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΥ και της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, 
που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1975, κατοικεί στην 
Αθήνα (ΑΧΑΡΝΩΝ 419 - 11143 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος 
του αριθμ. AM 059796/5-9-2014 δελτίου ταυτότητας του 
Τ.Α. Πατησίων (Α.Φ.Μ. 103861588).

19) ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και 
της ΕΛΕΝΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα, το έτος 1977, κατοικεί στην Αθήνα (ΛΙΒΥ-
ΗΣ 7 - 16562 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΗ 
533095/19-12-2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ηλιού-
πολης (Α.Φ.Μ. 104818768).

20) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
και της ΒΑΣΙΛΩΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στην Νέα Ιωνία Αττικής, το έτος 1965, κατοικεί στην Αθή-
να (ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 80 - 13231 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. AB 613063/13-10-2006 δελτίου ταυτότητας του 
Β' Τ.Α. Περιστερίου (Α.Φ.Μ. 115514846).

21) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΕΡΖΛΚΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και 
της ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στην Αμάρυνθο Ευβοίας, το έτος 1968, κατοικεί στην 
Αθήνα (ΒΑΚΧΟΥ 5 - 15342 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. ΑΗ 562839/13-3-2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. 
Αγίας Παρασκευής (Α.Φ.Μ. 052702935).

22) ΣΟΦΙΑΣ ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και 
της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στην Λάρισα Νομού Λάρισας, το έτος 1970, κατοικεί στην 
Αθήνα (ΠΑΡΝΩΝΟΣ 54 - 16344 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος 
του αριθμ. AB 658849/18-12-2006 δελτίου ταυτότητας 
του Τ.Α. Ηλιούπολης (Α.Φ.Μ. 038687591).

23) ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα, το έτος 1970, κατοικεί στην Αθήνα (ΘΥΣ-
ΣΟΥ 46 - 11146 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. Ξ 
126271/22-11-1985 δελτίου ταυτότητας του ΚΘ Α.Τ.Α. 
Αθηνών (Α.Φ.Μ. 073877877).

24) ΜΑΡΙΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΣΟ-
ΦΙΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στον Αγ. 
Γεώργιο Λασιθίου Κρήτης, το έτος 1963, κατοικεί στην 
Αθήνα (ΠΑΝΑΓΙΔΗ 7 - 11363 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος 
του αριθμ. Χ 017187/31-1-2002 δελτίου ταυτότητας του 
Α.Τ. Κυψέλης (Α.Φ.Μ. 079842330).

25) ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΕΛΕ-
ΝΗΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Σικυώνα 
Κορινθίας, το έτος 1977, κατοικεί στην Αθήνα (ΚΛΕΑΡ-
ΧΟΥ 16 - 17343 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΚ 
788058/2-10-2013 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καλλιθέ-
ας (Α.Φ.Μ. 117154727).

26) ΠΑΣΧΑΛΗ ΑΥΓΕΡΙΔΗ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ και της 
ΣΟΦΙΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Κα-
λίδονα Ηλείας, το έτος 1968, κατοικεί στην Αθήνα (ΑΓΟ-
ΡΑΚΡΙΤΟΥ 15 - 10440 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. AB 574176/3.10.2006 δελτίου ταυτότητας του 
Τ.Α. Αγίου Παντελεήμονα (Α.Φ.Μ. 039189747).

27) ΚΩΣΤΑΝΤΩΣ ΒΕΡΔΗ του ΒΑΣΙΛΗ και της ΧΑΡΙΚΛΕΙ-
ΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Πολύ-
τσανη Αργυρόκαστρου Αλβανίας, το έτος 1960, κατοικεί 
στην Αθήνα (ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 29 - 10443 ΑΘΗΝΑ) και είναι 
κάτοχος του αριθμ. ΑΚ 029758/21-6-2011 δελτίου ταυ-
τότητας του Τ.Α. Κολωνού (Α.Φ.Μ. 066658297).

28) ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της 
ΑΝΝΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στη Σκύ-
ρο Ευβοίας, το έτος 1963, κατοικεί στην Αθήνα (ΔΗΜΗ-
ΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 17-11742 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. ΑΚ 133585/2-11-2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. 
Νέου Κόσμου (Α.Φ.Μ. 068010140).

29) ΖΩΗ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΑΡΣΕΝΟ-
ΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο Σπανοχώρι 
Λευκάδος, το έτος 1964, κατοικεί στην Αθήνα (ΑΘΗΝΟ-
ΔΩΡΟΥ 10 - 11853 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. 
ΑΖ 031351/27-8-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πε-
τραλώνων (Α.Φ.Μ. 037049595).

30) ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ και 
της ΑΣΗΜΙΝΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα, το έτος 1964, κατοικεί στην Αθήνα (ΜΠΟΥ-
ΓΙΟΥΚΛΗ 22-24 - 11524 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. AB 001672/24-1-2006 δελτίου ταυτότητας του 
Α.Τ. Αμπελοκήπων (Α.Φ.Μ. 043944152).

31) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΜΑΡΟΥΛΗ του ΙΩΑΝΝΗ και της 
ΑΝΤΩΝΙΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1969, κατοικεί στην Αθήνα (ΔΗΜΟΣΘΕ-
ΝΟΥΣ 37 - 13123 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. 
AB 279929/26-5-2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ιλίου 
(Α.Φ.Μ. 039347293).
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32) ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΕΦΑΛΑ του ΑΝΔΡΕΑ και της ΑΜΑ-
ΛΙΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στα Φιλιατρά 
Μεσσηνίας, το έτος 1958, κατοικεί στην Αθήνα (ΑΡΤΟΤΙ-
ΝΗΣ 11 - 11633 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. AB 
017493/11-1-2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παγκρα-
τίου (Α.Φ.Μ. 043196692).

33) ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΟΥΤΣΑΚΗ του ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ και της 
ΑΜΑΛΙΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1968, κατοικεί στην Αθήνα (ΔΟΪΡΑΝΗΣ 64 -
17672 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΗ 
589801/11-5-2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καλλι-
θέας (Α.Φ.Μ. 051671380).

34) ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΖΗΣΗ και της ΜΑ-
ΡΙΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, 
το έτος 1968, κατοικεί στην Αθήνα (ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΪΔΗ 
25 - 27 - 11475 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΚ 
064248/14-5-2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κυψέλης 
(Α.Φ.Μ. 050072870).

35) ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ του ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ και της ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεν-
νήθηκε στην Κομοτηνή Ροδόπης, το έτος 1964, κατοικεί 
στην Αθήνα (ΠΥΡΛΑ 6 - 11145 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος 
του αριθμ. ΑΚ 123335/7-9-2011 δελτίου ταυτότητας του 
Τ.Α. Πατησίων (Α.Φ.Μ. 045449007).

36) ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΪΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και της ΦΩΤΕΙΝΗΣ, 
ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το 
έτος 1977, κατοικεί στην Αθήνα (ΒΙΘΥΝΙΑΣ 35 -11476 
ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΚ 634493/
1-11-2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κυψέλης (Α.Φ.Μ. 
065738970).

37) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΜΕΚΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΑΙ-
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Λάρισα νομού Λάρισας, το έτος 1978, κατοικεί στον Κο-
ρυδαλλό Αττικής (ΣΑΜΟΥ 74-18121 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ) και 
είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΕ 623333/21-6-2007 δελτίου 
ταυτότητας του Τ.Α. Καλλιθέας (Α.Φ.Μ. 103912777).

38) ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 
και της ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθη-
κε στην Αλεξανδρούπολη Έβρου, το έτος 1959, κατοικεί 
στην Αθήνα (ΝΙΚΗΣ 26 - 15123 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος 
του αριθμ. ΑΝ 023707/10-11-2016 δελτίου ταυτότητας 
του Τ.Α. Αμαρουσίου (Α.Φ.Μ. 053914677).

39) ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ και 
της ΕΛΕΝΗΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στον 
Βύρωνα Αττικής, το έτος 1967, κατοικεί στην Αθήνα 
(ΒΟΣΠΟΡΟΥ 108 - 16632 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. Τ 120829/6-4-2000 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. 
Βύρωνα (Α.Φ.Μ. 038035214).

40) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΝΕΑΜΟΝΙΤΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννή-
θηκε στην Αθήνα, το έτος 1975, κατοικεί στην Αθήνα 
(ΑΧΙΛΛΕΩΣ 5 -18344 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του υπ' 
αριθμ. ΑΕ 538278/16-5-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. 
Μοσχάτου (Α.Φ.Μ. 067273069).

41) ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΝΤΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΛΕΥΚΟ-
ΘΕΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στη Λαγκά-
δα Μαστοροχωρίων Ιωαννίνων, το έτος 1973, κατοικεί 
στην Αθήνα (ΚΙΛΚΙΣ 1 - 11146 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος 

του αριθμ. ΑΗ 540570/23-1-2009 δελτίου ταυτότητας 
του Τ.Α. Γαλατσίου (Α.Φ.Μ. 075133386).

42) ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΡΛΑΦΤΗ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ και της ΣΤΑΥ-
ΡΟΥΛΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1968, κατοικεί στην Αθήνα (ΑΡΓΟΝΑΥ-
ΤΩΝ 39 - 15125 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. Ξ 
425625/7-3-1986 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Α. Χαλαν-
δρίου (Α.Φ.Μ. 034128439).

43) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗ του ΒΛΑΣΙΟΥ και 
της ΕΛΕΝΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Κόρινθο Κορινθίας, το έτος 1965, κατοικεί στην Αθήνα 
(ΑΙΤΩΛΩΝ 14 - 12135 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. ΑΗ 619970/18-8-2009 δελτίου ταυτότητας του 
Τ.Α. Χαϊδαρίου (Α.Φ.Μ. 077414782).

44) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΡΑΚΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΛ-
ΚΗΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο Μαρού-
σι Αττικής, το έτος 1977, κατοικεί στην Αθήνα (ΣΥΡΟΥ 
4 - 15562 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΕ 
558235/2-5-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χολαργού 
(Α.Φ.Μ. 106665731).

45) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της 
ΙΩΑΝΝΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1969, κατοικεί στην Αθήνα (ΠΑΠΑΦΛΕΣ-
ΣΑ 27 - 17343 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. Ν 
240208/10-4-1984 δελτίου ταυτότητας του Π.Α. Αγίου 
Δημητρίου (Α.Φ.Μ. 052121526).

46) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΝΤΑΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΕΥ-
ΠΡΑΞΙΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Κασταρμονίτσα Μίνωα Πεδιάδος, το έτος 1968, κατοικεί 
στην Αθήνα (ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 2 - 15121 ΑΘΗΝΑ) και είναι 
κάτοχος του αριθμ. ΑΝ 579982/20-8-2018 δελτίου ταυτό-
τητας του Τ.Α. Πεύκης - Λυκόβρυσης (Α.Φ.Μ. 075546537).

47) ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ και της ΑΝΑΣ-
ΤΑΣΙΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθή-
να, το έτος 1972, κατοικεί στην Αθήνα (ΜΕΡΣΙΝΗΣ 12 και 
ΓΡΑΒΙΑΣ 2 - 14343 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. 
ΑΚ 780019/6-10-2013 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Νέας 
Χαλκηδόνας (Α.Φ.Μ. 078916466.

48) ΜΙΧΑΗΛ ΚΛΙΝΑΚΗ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ και της 
ΕΛΠΙΔΟΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Σπάρτη Λακωνίας, το έτος 1977, κατοικεί στο Μενίδι Ατ-
τικής (ΣΠΕΤΣΩΝ 24 - 13674 ΜΕΝΙΔΙ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. ΑΕ 628836/9-8-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. 
Νίκαιας (Α.Φ.Μ. 066236771).

49) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και 
της ΕΛΕΝΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο 
Σουφλί Έβρου, το έτος 1966, κατοικεί στην Αθήνα (ΙΩ-
ΝΙΑΣ 6 - 15121 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΙ 
688764/11-5-2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πεύκης 
(Α.Φ.Μ. 043766773).

50) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ του ΘΩΜΑ και της ΣΟ-
ΦΙΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Πά-
τρα Αχαΐας, το έτος 1964, κατοικεί στην Αθήνα (ΛΕΛΑΣ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 4 - 15562 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. ΑΙ 527530/25-6-2010 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. 
Χολαργού (Α.Φ.Μ. 031235701).

(ιι.β) δυνάμει του αριθμ. 44.131/14-5-2019 πληρεξου-
σίου μου, των:
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1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΤΟΥΡΑΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και 
της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στη Λαμία Φθιώτιδος, το έτος 1967, κατοικεί στην Αθήνα 
(ΗΦΑΙΣΤΟΥ 20 - 22 - 13231 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. Σ 176440/26-8-1996 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. 
Κολωνού (Α.Φ.Μ. 074277476).

2) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ του ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗ και της ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που 
γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής, το έτος 1979, κατοικεί 
στην Αθήνα (ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 1 - 16341 ΑΘΗΝΑ) και είναι 
κάτοχος του αριθμ. ΑΖ 509829/28-12-2007 δελτίου ταυ-
τότητας του Α.Τ. Ηλιούπολης (Α.Φ.Μ. 066096898).

3) ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και 
της ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στο Μαρούσι Αττικής, το έτος 1980, κατοικεί στη Νίκαια 
Αττικής (ΟΔΥΣΣΕΩΣ 22 - 18454 ΝΙΚΑΙΑΣ) και είναι κάτο-
χος του αριθμ. ΑΖ 601335/21-3-2008 δελτίου ταυτότητας 
του Α.Τ. Ηλιούπολης (Α.Φ.Μ. 113718349).

4) ΜΑΡΙΑΣ ΣΑΡΡΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 
ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το 
έτος 1969, κατοικεί στην Αθήνα (ΤΜΩΛΟΥ 22 - 24 -16233 
ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. Τ 118322/18-6-1999 
δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Βύρωνα (Α.Φ.Μ. 038554272).

5) ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΣΗΦΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΜΑ-
ΡΙΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στον Πεύκο 
Βιάννου Ηρακλείου Κρήτης, το έτος 1972, κατοικεί στην 
Αθήνα (ΘΕΤΙΔΟΣ 10 - 13231 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος 
του αριθμ. Ξ 934247/1-10-1989 δελτίου ταυτότητας του 
Α.Τ. Βιάννου (Α.Φ.Μ. 067188385).

6) ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΑΡΝΑΝΙΔΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1971, κατοικεί στην Αθήνα 
(ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 22 - 15236 ΑΘΗΝΑ) και είναι 
κάτοχος του αριθμ. ΑΙ 069317/30-10-2009 δελτίου ταυ-
τότητας του Τ.Α. Χολαργού (Α.Φ.Μ. 073753819).

7) ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΧΑΤΖΗΙΓΝΑΤΙΟΥ του ΤΡΥΦΩΝΟΣ και της 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1974, κατοικεί στην Αθήνα (ΜΑΝΤΖΑ-
ΓΡΙΩΤΑΚΗ 100 - 17676 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. AM 156600/24-3-2015 δελτίου ταυτότητας του 
Τ.Α. Καλλιθέας (Α.Φ.Μ. 061113247).

8) ΘΕΟΦΑΝΗ ΨΑΡΡΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΣΟ-
ΦΙΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο Δερβένι 
Κορινθίας, το έτος 1969, κατοικεί στην Πειραιά Αττικής 
(ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 3 - 18533 ΠΕΙΡΑΙΑΣ) και είναι κάτοχος 
του αριθμ. ΑΝ 641668/16-11-2018 δελτίου ταυτότητας 
του Τ.Α. Πειραιώς (Α.Φ.Μ. 038765002).

9) ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΨΕΙΡΑΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΚΥ-
ΡΙΑΚΟΥΛΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο 
Σπήλαιο Τριγώνου Έβρου, το έτος 1963, κατοικεί στην 
Αθήνα (ΑΝΤΗΝΟΡΟΣ 21 - 11634 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτο-
χος του αριθμ. ΑΗ 425268/20-8-2009 δελτίου ταυτότητας 
του Α.Τ. Δικαίων Έβρου (Α.Φ.Μ. 032701161).

10) ΛΟΥΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΓΛΟΥ του ΗΛΙΑ και της ΕΛΕ-
ΝΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, 
το έτος 1974, κατοικεί στην Αθήνα (ΡΟΔΟΥ 10 - 19009 
ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. AM 239149/
25-11-2015 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ραφήνας (Α.Φ.Μ. 
046618837).

11) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΣΤΡΙΤΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και της 
ΕΥΤΥΧΙΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1965, κατοικεί στο Μαρκόπουλο Αττικής 
(ΔΡΑΓΩΝΕΑ 8 - 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ) και είναι κάτοχος 
του αριθμ. Χ 517479/7-10-2003 δελτίου ταυτότητας του 
Α.Τ. Αγίας Παρασκευής (Α.Φ.Μ. 033473108).

12) ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ του ΙΩΑΝΝΗ και της 
ΑΜΕΡΙΣΣΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1971, κατοικεί στο Περιστέρι Αττικής 
(ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 82 - 12135 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ) και είναι κάτο-
χος του αριθμ. AM 600320/3-6-2016 δελτίου ταυτότητας 
του Β. Τ.Α. Περιστερίου (Α.Φ.Μ. 101128280).

13) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της 
ΛΕΥΚΟθΕΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα, το έτος 1971, κατοικεί στην Αθήνα (ΤΕΩ 
128 - 11146 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΖ 
593190/11-3-2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Γαλατσί-
ου (Α.Φ.Μ. 038058450).

14) ΑΘΗΝΑΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΖΩΗΣ-
ΑΝΝΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στον Πει-
ραιά Αττικής, το έτος 1971, κατοικεί στον Πειραιά Αττικής 
(ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 90Α - 18533 ΠΕΙΡΑΙΑΣ) και είναι 
κάτοχος του αριθμ. ΑΗ 145341/3-11-2008 δελτίου ταυ-
τότητας του Τ.Α. Πειραιά (Α.Φ.Μ. 059673514).

15) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΕΡΓΑΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα, το έτος 1968, κατοικεί στην Αθήνα (ΜΟ-
ΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 32-34-10441 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. ΑΚ 548836/13-8-2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. 
Κολωνού (Α.Φ.Μ. 055023249).

16) ΑΝΔΡΕΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ και της ΑΙ-
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1971, κατοικεί στην Αθήνα (ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 
149 - 13231 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΗ 
108549/14-10-2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πετρού-
πολης (Α.Φ.Μ. 044772808).

17) ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΛΑΤΟΛΑ του ΙΑΚΩΒΟΥ και της ΘΗΡΕΣΙ-
ΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αετοφω-
λιά Τήνου Κυκλάδων, το έτος 1970, κατοικεί στην Αθήνα 
(ΠΛΑΤΕΙΑ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 1-17234 ΑΘΗΝΑ) και είναι 
κάτοχος του αριθμ. AB 009138/25-11-2005 δελτίου ταυ-
τότητας του Τ.Α. Δάφνης (Α.Φ.Μ. 078100023).

18) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΜΑΛΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1961, κατοικεί στην Αθήνα (ΝΕΟΦΡΟΝΟΣ 
7 - 9 - 16121 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΖ 
096958/22-4-2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Συντάγ-
ματος (Α.Φ.Μ. 032815023).

19) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥ και της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που 
γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1977, κατοικεί στην Αθή-
να (ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 82-12135 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος 
του αριθμ. Τ 104759/11-11-1999 δελτίου ταυτότητας του 
Α.Τ. Ανθούπολης (Α.Φ.Μ. 067013628).

20) ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΕΜΕΝΙΔΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και της 
ΕΛΕΝΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1960, κατοικεί στην Αθήνα (ΦΙΝΛΕΫ 4 - 
11744 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΚ 697598/
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3-4-2013 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέου Κόσμου 
(Α.Φ.Μ. 033241242).

21) ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΣΜΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΑΝΑΣ-
ΤΑΣΙΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στον Πει-
ραιά Αττικής, το έτος 1979, κατοικεί στην Αθήνα (Γ. Δ. 
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 27 - 19003 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. ΑΕ 557891/11-5-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. 
Καλλιθέας (Α.Φ.Μ. 072567183).

22) ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και 
της ΑΣΠΑΣΙΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα, το έτος 1979, κατοικεί στην Αθήνα (Νεαπό-
λεως 116 - 15343 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΕ 
116327/7-3-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χολαργού 
(Α.Φ.Μ. 107084436).

23) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΟΥΚΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της ΑΓΓΕ-
ΛΙΚΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο Λαμπό-
καμπο Ζαρακά Λακωνίας, το έτος 1965, κατοικεί στην 
Αθήνα (θ. ΤΡΙΑΝΤΗ 22 - 17342 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος 
του αριθμ. ΑΕ 508231/4-4-2007 δελτίου ταυτότητας του 
Α.Τ. Αγίου Δημητρίου (Α.Φ.Μ. 053019394).

24) ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στη 
θεσσαλονίκη, το έτος 1970, κατοικεί στην Αθήνα (ΠΑΡ-
ΝΗΘΟΣ 33 - 16344 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. 
ΑΗ 050298/26-6-2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πα-
λαιού Φαλήρου (Α.Φ.Μ. 050699297).

25) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΜΑΚΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ και της 
ΠΟΙΝΙΩΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο 
Μαρούσι Αττικής, το έτος 1976, κατοικεί στην Αθήνα 
(ΠΛΑΤΩΝΟΣ 11 - 13 - 17674 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος 
του αριθμ. ΑΙ 071865/26-10-2009 δελτίου ταυτότητας 
του Τ.Α. Καλλιθέας (Α.Φ.Μ. 061650839).

26) ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΑΡΑΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της 
ΕΛΕΝΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1956, κατοικεί στην Αθήνα (ΧΑΛΚΙΔΟΣ 
39 - 17341 ΑΘΗΝΑ)και είναι κάτοχος του αριθμ. AB 
331836/26-7-2006 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αγίου 
Δημητρίου (Α.Φ.Μ. 025011461).

27) ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΛΑΦΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΔΗΜΗ-
ΤΡΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, 
το έτος 1968, κατοικεί στην Αθήνα (ΠΥΘΑΓΟΡΑ 7 - 14231 
ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. Ρ 637716/28-12-1994
δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ιωνίας (Α.Φ.Μ. 
043467957).

28) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1973, κατοικεί στην Αθήνα (ΖΗΝΩΝΟΣ 
38 - 15234 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΕ 
541704/9-5-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παλαιού 
Φαλήρου (Α.Φ.Μ. 075054150).

29) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΟΥΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στη 
Λαμία Φθιώτιδας, το έτος 1971, κατοικεί στην Αθήνα  
(ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 70 - 11527 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. ΑΙ 011938/19-8-2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. 
Αμπελοκήπων (Α.Φ.Μ. 079133967).

30) ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και 
της ΕΛΕΝΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα, το έτος 1969, κατοικεί στην Αθήνα (ΣΗΤΕΙ-

ΑΣ 15 - 15235 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΗ 
039322/6-6-2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χαλανδρί-
ου (Α.Φ.Μ. 073308379).

31) ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
και της ΣΟΦΙΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα, το έτος 1969, κατοικεί στην Αθήνα (ΣΕΒΔΙ-
ΚΙΟΥ 15 - 16232 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΙ 
055074/21-8-2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βύρωνος 
(Α.Φ.Μ. 052703772).

32) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και 
της ΑΝΤΩΝΙΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στη Λάρισα, το έτος 1974, κατοικεί στην Αθήνα (ΑΙΓΙ-
ΝΗΣ 36 - 17342 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. 
AM 055651/1-8-2014 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αγίου 
Δημητρίου (Α.Φ.Μ. 061917827).

33) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ του ΣΤΑΥΡΟΥ και 
της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στο Καρπενήσι Ευρυτανίας, το έτος 1960, κατοικεί στην 
Αθήνα (ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8 -13231 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος 
του αριθμ. ΑΕ 018979/26-1-2007 δελτίου ταυτότητας του 
Τ.Α. Πετρούπολης (Α.Φ.Μ. 042750300).

34) ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΡΗΓΑ του ΦΩΤΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ, 
ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα 
Μεσσηνίας, το έτος 1970, κατοικεί στην Αθήνα (ΜΑΡΑ-
ΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ 144Γ - 15125 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος 
του αριθμ. ΑΕ 636799/25-7-2007 δελτίου ταυτότητας του 
Τ.Α. Αμαρουσίου (Α.Φ.Μ. 056249906).

35) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΟΠΑΛΙΔΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1963, κατοικεί στην Αθήνα (ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 67 - 15235 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. AB 201927/6-6-2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. 
Βριλησσίων (Α.Φ.Μ. 035650506).

36) ΙΩΑΝΝΗ ΡΟΥΣΣΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΧΡΥ-
ΣΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, 
το έτος 1967, κατοικεί στην Αθήνα (ΛΟΚΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙ-
ΡΟΥ 51 - 15231 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. AB 
656554/5-12-2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χαλαν-
δρίου (Α.Φ.Μ. 057486159).

37) ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΣΑΓΚΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΗΛΙΑ-
ΝΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, 
το έτος 1972, κατοικεί στην Αθήνα (ΣΗΤΕΙΑΣ 15 - 15235 
ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΗ 039321/
6-6-2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χαλανδρίου 
(Α.Φ.Μ. 054245291).

38) ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΣΑΜΠΟΥΡΙΑΝΟΥ του ΑΝΔΡΕΑ και της 
ΣΟΦΙΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στις Κα-
μάρες Ερινέου Αχαΐας, το έτος 1971, κατοικεί στην Αθήνα 
(ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 13 - 15233 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. ΑΑ 077500/9-9-2005 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. 
Χολαργού (Α.Φ.Μ. 072119130).

39) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΛΕΩΝΙΔΑ και 
της ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στα Χανιά Χανίων, το έτος 1961, κατοικεί στην Αθήνα 
(ΟΜΗΡΟΥ 133 - 18345 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. ΑΙ 634366/30-12-2010 δελτίου ταυτότητας του 
Τ.Α. Μοσχάτου (Α.Φ.Μ. 043821489).

40) ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΑΛΤΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΤΡΙΑ-
ΔΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στον Άγιο 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42125Τεύχος B’ 3601/27.09.2019

Ιωάννη Ταμυνέων Ευβοίας, το έτος 1970, κατοικεί στην 
Αθήνα (ΠΙΝΔΑΡΟΥ 8 -15343 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος 
του αριθμ. AI 056663/29-10-2009 δελτίου ταυτότητας 
του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής (Α.Φ.Μ. 044623575).

41) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΕΝΤΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ και της ΑΙΚΑ-
ΤΕΡΙΝΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1977, κατοικεί στην Αθήνα (ΧΡΥΣΟΧΕ-
ΡΗ 3 - 15126 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΖ 
575965/7-3-2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πατησίων 
(Α.Φ.Μ. 066445151).

42) ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ και της ΝΙ-
ΚΟΛΙΤΣΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Πάτρα Αχαΐας, το έτος 1962, κατοικεί στην Αθήνα (ΜΑ-
ΡΙΚΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 15-14121 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος 
του αριθμ. ΑΚ 055750/12-8-2011 δελτίου ταυτότητας του 
Τ.Α. Ηρακλείου Αττικής (Α.Φ.Μ. 079679429).

43) ΣΤΡΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και 
της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στη Μυτιλήνη Λέσβου, το έτος 1979, κατοικεί στην Αθή-
να (ΘΗΣΕΩΣ 64 - 19400 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. ΑΕ 933958/20-8-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. 
Μυτιλήνης (Α.Φ.Μ. 100669859).

44) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και 
της ΑΣΠΑΣΙΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στον Πειραιά Αττικής, το έτος 1978, κατοικεί στην Αθήνα 
(ΛΕΟΝΤΙΟΥ 12 - 11745 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. ΑΕ 546416/18-5-2007 δελτίου ταυτότητας του 
Τ.Α. Παπάγου Αττικής (Α.Φ.Μ. 064076591).

45) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ και της 
ΕΛΕΝΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο 
Μαρούσι Αττικής, το έτος 1984, κατοικεί στο Ηράκλειο 
Αττικής (ΜΙΑΟΥΛΗ 14-14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ) και 
είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΝ611701/1-8-2018 δελτίου 
ταυτότητας του Τ.Α. Ηρακλείου (Α.Φ.Μ. 116865355).

46) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΓΕΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΒΑΣΙ-
ΛΙΚΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο Μα-
ρούσι Αττικής, το έτος 1988, κατοικεί στο Ίλιον (Φυλλί-
δος 51 - 13121 ΙΛΙΟΝ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΖ 
624603/24-4-2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ιλίου 
(Α.Φ.Μ. 145321992).

47) ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΑΡΡΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ και της 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο 
Μόντρεαλ Καναδά, το έτος 1965, κατοικεί στη Ραφήνα 
Αττικής (ΑΡΚΑΔΙΑΣ 9Α - 19009 ΡΑΦΗΝΑ) και είναι κάτο-
χος του αριθμ. Χ 587578/13-11-2003 δελτίου ταυτότητας 
του Α.Τ. Αμαρουσίου (Α.Φ.Μ. 048085827).

48) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΡΔΑΧΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της 
ΘΕΚΛΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1971, κατοικεί στη Νέα Σμύρνη Αττικής 
(ΣΟΦΟΥΛΗ 27 - 17122 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ) και είναι κάτοχος 
του αριθμ. AM 146450/6-2-2015 δελτίου ταυτότητας του 
Τ.Α. Νέας Σμύρνης (Α.Φ.Μ. 023079750).

49) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
και της ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθη-
κε στην Σπάρτη Λακωνίας, το έτος 1971, κατοικεί στην 
Αργυρούπολη Αττικής (ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 57 
-16451 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ) και είναι κάτοχος του αριθμ. Χ 
545825/23-12-2003 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αργυ-
ρούπολης (Α.Φ.Μ. 056718438.

50) ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και 
της ΑΝΝΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο 
Μαρούσι Αττικής, το έτος 1983, κατοικεί στον Πειραιά 
Αττικής (ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΗ 9 - 13 - 18547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ) και είναι 
κάτοχος του αριθμ. AB 207833/1-3-2006 δελτίου ταυτό-
τητας του Τ.Α. Πειραιά (Α.Φ.Μ. 126065083).

(ιι.γ) δυνάμει του αριθμ. 44.132/14-5-2019 πληρεξου-
σίου μου, των:

1) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της 
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Πρέβεζα νομού Πρεβέζης, το έτος 1968, κατοικεί στην 
Αθήνα (ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ 11 - 11364 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτο-
χος του αριθμ. ΑΕ 089083/31-1-2007 δελτίου ταυτότητας 
του Τ.Α. Νέου Κόσμου (Α.Φ.Μ. 077034238).

2) ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννή-
θηκε στη Νέα Ιωνία, το έτος 1965, κατοικεί στην Αθήνα 
(ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 10Α -16674 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος 
του αριθμ. ΑΚ 040293/19-4-2011 δελτίου ταυτότητας 
του Τ.Α. Γλυφάδας (Α.Φ.Μ. 033286769).

3) ΘΕΟΧΑΡΗ ΤΣΙΓΚΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΘΕΟ-
ΔΩΡΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1962, κατοικεί στην Αθήνα (ΗΛΙΟΥΠΟ-
ΛΕΩΣ 52 - 11631 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. 
ΑΙ 080374/16-10-2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πα-
γκρατίου (Α.Φ.Μ. 033358978).

4) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΑΚΕΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΑΝ-
ΘΟΥΛΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1965, κατοικεί στη Ραφήνα (ΠΕΙΣΙΣΤΡΑ-
ΤΟΥ 33 - 19009 ΡΑΦΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. AM 
205107/5-8-2015 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ραφήνας 
(Α.Φ.Μ. 032336811).

5) ΑΝΝΑΣ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΥ του ΑΛΚΗ και της ΒΑ-
ΣΙΛΙΚΗΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1975, κατοικεί στην Αθήνα (ΠΑΡΘΕΝΩ-
ΝΟΣ 17 - 17562 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. 
0000804399/20-3-2017 της Κυπριακής Δημοκρατίας 
(Α.Φ.Μ. 078837900).

6) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ και της ΕΥΑΝΘΙ-
ΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο Χολαργό 
Αττικής, το έτος 1982, κατοικεί στην Αθήνα (ΜΥΤΙΛΗ-
ΝΗΣ 59 - 11364 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. Τ 
074365/3-2-1999 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κυψέλης 
(Α.Φ.Μ. 116404563).

7) ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ του ΑΡΙΣ-
ΤΟΤΕΛΗ και της ΜΑΡΙΓΙΩΤΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που 
γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1978, κατοικεί στην Αθή-
να (ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 4 - 15125 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. ΑΚ 219350/20-3-2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. 
Παπάγου Αττικής (Α.Φ.Μ. 121245308).

8) ΚΛΕΟΜΕΝΗ ΠΑΛΛΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΣΠΥ-
ΡΙΔΟΥΛΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο 
Μαρούσι Αττικής, το έτος 1980, κατοικεί στην Αθήνα 
(ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 41 - 16562 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. Ρ 684527/18-5-1995 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. 
Τερψιθέας Γλυφάδας (Α.Φ.Μ. 131237470).

9) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ του ΒΑΪΟΥ και της ΜΑ-
ΡΙΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην'Εδεσ-
σα Πέλλας, το έτος 1979, κατοικεί στο Χολαργό Αττικής 
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(ΥΜΗΤΤΟΥ 48 - 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. ΑΚ 591417/17-9-2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. 
Αμπελοκήπων (Α.Φ.Μ. 063821303).

10) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΑΚΑΝΑΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της 
ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Άρτα, το έτος 1979, κατοικεί στη Νέα Σμύρνη Αττικής 
(ΣΙΝΩΠΗΣ 5 - 17124 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ) και είναι κάτοχος 
του αριθΜ. AB 411366/17-4-2006 δελτίου ταυτότητας 
του Α.Τ. Περιφέρειας Άρτας (Α.Φ.Μ. 127669208).

11) ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΛΕΣΑΚΗ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ και 
της ΜΑΡΙΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Κατούνα Μεδεώνος Αιτωλοακαρνανίας, το έτος 1984, 
κατοικεί στην Αθήνα (Φιλυρών 17-14121 ΑΘΗΝΑ) και 
είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΗ 069021/2-7.2008 δελτίου 
ταυτότητας του Τ.Α. Παγκρατίου (Α.Φ.Μ. 127766402),

12) ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και 
της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα, το έτος 1984, κατοικεί στην Αθήνα (ΕΘΝΙ-
ΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 44 - 14343 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος 
του αριθμ. ΑΙ 062021/13-8-2009 δελτίου ταυτότητας του 
Τ.Α. Πατησίων (Α.Φ.Μ. 129526229).

13) ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΑΝΔΑΛΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΜΑ-
ΡΙΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθή-
να, το έτος 1980, κατοικεί στην Αθήνα (ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 
43 - 45 - 10681 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΙ 
672515/20-1-2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Εξαρχεί-
ων (Α.Φ.Μ. 070450772).

14) ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της 
ΚΟΡΙΝΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1965, κατοικεί στην Αθήνα (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
Ε' 37 - 16231 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΑ 
004559/8-9-2004 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καλλιθέας 
(Α.Φ.Μ. 043594645).

15) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΚΟΒΑΡΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και της ΒΑΣΙ-
ΛΙΚΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στον Άγιο 
Δημήτριο Ορχομενού Βοιωτίας, το έτος 1958, κατοικεί 
στη Ραφήνα (Λ. ΑΧΑΙΩΝ 165 - 19009 ΡΑΦΗΝΑ) και είναι 
κάτοχος του αριθμ. ΑΚ 657228/1-4-2013 δελτίου ταυτό-
τητας του Τ.Α. Ραφήνας (Α.Φ.Μ. 025221010).

16) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΡΜΕΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της 
ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στα 
Χανιά Κρήτης, το έτος 1971, κατοικεί στη Ραφήνα Ατ-
τικής (ΛΕΟΝΤΙΟΥ 74 - Τ.Θ. 646 ΝΤΡΑΦΙ ΡΑΦΗΝΑΣ) και 
είναι κάτοχος του αριθμ. Φ044508/21-9-2000 δελτίου 
ταυτότητας του Α.Τ. Χαλανδρίου (Α.Φ.Μ. 070962372).

17) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ και της 
ΣΕΒΑΣΤΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1967, κατοικεί στο Χαλάνδρι (ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
11 - 15235 ΧΑΛΑΝΔΡΙ) και είναι κάτοχος του αριθμ. Φ 
149941/17-5-2001 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Άνω Πα-
τησίων (Α.Φ.Μ. 044368812).

18) ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΑΜΠΑΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΑΙ-
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο 
Μαρούσι Αττικής, το έτος 1987, κατοικεί στην Αθήνα 
(ΕΛΛΑΝΙΚΟΥ 39 - 11635 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. Φ 373177/11-9-2001 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. 
Παγκρατίου (Α.Φ.Μ. 138862721).

19) ΙΩΑΝΝΗ ΣΜΠΟΡΑ του ΓΕΡΑΣΡΜΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙ-
ΚΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο 

Αιτωλοακαρνανίας, το έτος 1988, κατοικεί στο Χαλάνδρι 
Αττικής (ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 87 - 15343 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) και 
είναι κάτοχος του αριθμ. Χ 775382/12-6-2003 δελτίου 
ταυτότητας του Τ.Α. Αιτωλικού (Α.Φ.Μ. 146360677).

20) ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΑΝΩΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΕΛΕ-
ΝΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο Μαρούσι 
Αττικής, το έτος 1989, κατοικεί στην Αθήνα (ΕΛΕΥΘΕΡΩ-
ΤΩΝ 29Α ΥΜΗΤΤΟΣ -17236 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος 
του αριθμ. Χ 587352/26-9-2003 δελτίου ταυτότητας του 
Α.Τ. Αμαρουσίου (Α.Φ.Μ. 147118045).

21) ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΣΑΝΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της 
ΘΕΟΔΩΡΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο 
Μαρούσι Αττικής, το έτος 1989, κατοικεί στη Μεταμόρ-
φωση Αττικής (ΓΡΑΒΙΑΣ 11 - 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ) και 
είναι κάτοχος του αριθμ. AM 306383/6-4-2015 δελτίου 
ταυτότητας του Τ.Α. Αιγίου Αχαΐας (Α.Φ.Μ. 067602367).

22) ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ ΡΗΓΑΚΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΣΤΕ-
ΡΟΠΗΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στη Θεσ-
σαλονίκη, το έτος 1985, κατοικεί στο Διόνυσο Αττικής 
(ΣΟΛΩΜΟΥ 32 - 14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. ΛΑ 061702/24-8-2005 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. 
Ν. Ερυθραίας (Α.Φ.Μ. 133425071).

23) ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΡΔΟΥ του ΜΕΛΕΤΙΟΥ και της ΑΝΔΡΙΑ-
ΝΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στον Πειραιά 
Αττικής, το έτος 1971, κατοικεί στο Κερατσίνι Αττικής 
(ΠΛΑΤΩΝΟΣ Σ54 - 18755 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΤΤΙΚΗΣ) και είναι 
κάτοχος του αριθμ. ΑΝ 012924/24-10-2016 δελτίου ταυ-
τότητας του Τ.Α. Κερατσινίου (Α.Φ.Μ. 072195868).

24) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΙΜΤΖΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΙ-
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στη 
Λιβάδια Βοιωτίας, το έτος 1971, κατοικεί στην Αθήνα 
(ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 33 - 11144 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος 
του αριθμ. Ξ 992900/1-3-1988 δελτίου ταυτότητας της 
Α.Δ. Βοιωτίας Τ. ΑΣΦΑΛ. (Α.Φ.Μ. 059919021).

25) ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και 
της ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα, το έτος 1969, κατοικεί στην Αθήνα (ΠΑΡΜΕ-
ΝΙΔΗ 7 - 15121 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. Χ 
077885/11-7-2002 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πεύκης 
(Α.Φ.Μ. 05661813).

26) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΑΡΛΙΓΚΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ και της ΑΘΗ-
ΝΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στα Λεχαινά 
Ηλείας, το έτος 1958, κατοικεί στην Αθήνα (ΜΑΚΕΔΟΝΙ-
ΑΣ 50 - 15235 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΖ 
503712/20-2-2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βριλησ-
σίων (Α.Φ.Μ. 026897740).

27) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΙΑ του ΗΛΙΑ και της ΜΑΡΙΑΣ, 
ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα, 
το έτος 1979, κατοικεί στην Αθήνα (ΕΛΛΗΣ 5 - 17672 
ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΕ 261844/
21-4-2007 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κυπαρισσίας 
(Α.Φ.Μ. 061195771).

28) ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της 
ΑΛΙΚΗΣ - ΣΕΒΑΣΤΗΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθη-
κε στην Αθήνα, το έτος 1971, κατοικεί στην Εκάλη Αττι-
κής (ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 3 - 14578 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος 
του αριθμ. Τ 070801/25-6-1999 δελτίου ταυτότητας του 
Α.Τ. Αμπελοκήπων (Α.Φ.Μ. 047111016).
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29) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΥΖΟΥΡΗ του ΗΛΙΑ και της 
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1968, κατοικεί στην Αθήνα (ΝΙΚΟΠΟΛΕ-
ΩΣ 14 - 17341 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. Ρ 
634613/9-6-1994 δελτίου ταυτότητας του ΚΓ΄ Τ.Α. Αθη-
νών (Α.Φ.Μ. 037786755).

30) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΗΝΑΔΑΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
και της ΜΑΡΙΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα, το έτος 1977, κατοικεί στην Αθήνα (ΦΕΡΕ-
ΚΥΔΟΥ 4Α - 11635 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. 
ΑΖ 013165/24-7-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αμπε-
λοκήπων (Α.Φ.Μ. 036158833).

31) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
και της ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννή-
θηκε στην Αθήνα, το έτος 1972, κατοικεί στην Αθήνα 
(ΨΑΡΡΩΝ 17 - 15343 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. ΑΗ 555586/18-3-2009 δελτίου ταυτότητας του 
Τ.Α. Ζωγράφου (Α.Φ.Μ. 056601039).

32) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΕΚΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΣΤΑ-
ΜΟΥΛΩΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου , που γεννήθηκε στο 
Λιόπρασο Τρικάλων, το έτος 1959, κατοικεί στην Αθήνα 
(ΠΕΡΓΑΜΟΥ 23 - 12242 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. Χ 685838/12-10-2005 δελτίου ταυτότητας του Β' 
Τ.Α. Αιγάλεω (Α.Φ.Μ. 055831498).

(ιι.δ) δυνάμει του αριθμ. 44.139/16-5-2019 πληρεξου-
σίου μου, των:

1) ΜΑΡΙΑΣ ΣΟΥΡΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και 
της ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα, το έτος 1972, κατοικεί στην Αθήνα (ΗΡΑΚΛΕ-
ΟΥΣ 6 - 11743 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του ταυτότητας 
του Τ.Α. Νέου Κόσμου (Α.Φ.Μ. 050018853).

2) ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της 
ΔΗΜΗΤΡΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο 
Μαρούσι Αττικής το έτος 1982, κατοικεί στην Κηφισιά 
Αττικής (ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 1 - 14561 ΚΗΦΙΣΙΑ) και είναι κάτο-
χος του αριθμ. AB 500507/3-8-2006 δελτίου ταυτότητας 
του Τ.Α. Κηφισιάς (Α.Φ.Μ. 115710279).

3) ΕΛΕΝΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της 
ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο 
Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1979, κατοικεί στην 
Αθήνα (ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 31 - 14122 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος 
του αριθμ. Χ 205772/12-3-2003 δελτίου ταυτότητας του 
Α.Τ. Κυψέλης (Α.Φ.Μ 105656750), και

4) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και 
της ΟΥΡΑΝΙΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα το έτος 1973, κατοικεί στην Αθήνα (ΘΕΡΜΟ-
ΠΥΛΩΝ 7 - 16232 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. 
AB 539954/13.12.2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Δάφ-
νης (Α.Φ.Μ 074265766).

ιι.ε) δυνάμει του αριθμ. 44.141/17-5-2019 πληρεξου-
σίου μου, των:

1) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στη 
Λιβαδειά Βοιωτίας, το έτος 1966, κατοικεί στην Αθήνα 
(ΖΑΚΥΝΘΟΥ 44 - 11362 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. Χ 577815/29-9.2003 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. 
Κυψέλης (Α.Φ.Μ. 053010260).

2) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ του ΑΓΓΕΛΟΥ και της 
ΦΡΑΓΚΙΣΚΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1968, κατοικεί στην Αθήνα (ΔΙΚΑΙΑΡΧΟΥ 

188-190 - 11632 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. 
ΑΙ 551629/4-10-2010 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέου 
Ψυχικού (Α.Φ.Μ. 056488339),

3) ΛΕΩΝΙΔΑ ΜΠΑΖΑΚΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και της 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στη 
Λιβαδειά Βοιωτίας, το έτος 1968, κατοικεί στην Κηφισιά 
Αττικής (Λεωνιδίου 28 - 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ) και είναι κάτοχος 
του αριθμ. ΑΚ 028381/6-5-2011 δελτίου ταυτότητας του 
Τ.Α. Βριλησσίων (Α.Φ.Μ. 067708764).

4) ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΤΡΙΝΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ και της ΓΕ-
ΩΡΓΙΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα το έτος 1972, κατοικεί στην Αθήνα (ΠΑΝΔΟΣΙ-
ΑΣ 40 - 11142 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΗ 
080028/15-7-2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πατησί-
ων (Α.Φ.Μ. 038684275).

5) ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΤΑΣΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο 
Μαρούσι Αττικής, το έτος 1975, κατοικεί στην Αθήνα 
(ΜΗΤΡΟΜΑΡΑ 4 - 11742 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. ΑΙ 057153/22-8.2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. 
Νέου Κόσμου (Α.Φ.Μ. 109802305).

6) ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΝΕ-
ΦΕΛΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Κων-
σταντινούπολη Τουρκίας, το έτος 1958, κατοικεί στην 
Αθήνα (ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ 54 - 17562 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτο-
χος του αριθμ. ΑΚ 543654/8-6-2012 δελτίου ταυτότητας 
του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου (Α.Φ.Μ. 025737585).

7) ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΙΣΤΩΦ του ΑΧΙΛΛΕΑ και της ΦΟΥΦΟΥ-
ΛΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Κων-
σταντινούπολη Τουρκίας, το έτος 1959, κατοικεί στην 
Αθήνα (ΜΕΓΙΣΤΗΣ 67 - 17455 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος 
του αριθμ. ΑΙ 580318/16-8-2018 δελτίου ταυτότητας του 
Τ.Α. Αλίμου (Α.Φ.Μ. 025213058).

8) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΡΦΥΡΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και της 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στη 
Λάρισα, το έτος 1965, κατοικεί στην Αθήνα (ΗΡΩΩΝ ΠΟ-
ΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 112 - 15231 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. ΑΝ 028196/2-12-2016 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. 
Χαλανδρίου (Α.Φ.Μ. 038289195).

9) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ και της 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1960, κατοικεί στην Αθήνα (PEVIINI 1 -
15233 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. AM 
077883/19-9-2014 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παλαιού 
Φαλήρου (Α.Φ.Μ. 018839618).

10) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ του ΦΩΤΙΟΥ και της 
ΑΓΑΘΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στη Νέα 
Ιωνία Αττικής, το έτος 1970, κατοικεί στην Αθήνα (ΠΑΡΑ-
ΜΥΘΙΑΣ 92-13123 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. 
AB 531467/7-9-2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ιλίου 
(Α.Φ.Μ. 051701812).

11) ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της 
ΕΙΡΗΝΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1970, κατοικεί στο Κερατσίνι Αττικής 
(ΝΕΛΣΩΝΟΣ 21 - 18756 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΤΤΙΚΗΣ) και είναι 
κάτοχος του αριθμ. AB 629217/2-11-2006 δελτίου ταυ-
τότητας του Τ.Α. Κερατσινίου (Α.Φ.Μ. 077224060).

12) ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΜΑ-
ΡΙΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, 
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το έτος 1966, κατοικεί στην Αθήνα (ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗ-
ΡΑ 43Α - 15124 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΝ 
053627/20-1-2017 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρου-
σίου (Α.Φ.Μ. 044618983).

13) ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΠΕΤΡΟΥ και της 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στον 
Πειραιά Αττικής, το έτος 1969, κατοικεί στην Αθήνα (ΛΑ-
ΧΑΝΑ 6 - 14231 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. 
AM 054252/18-8-2014 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας 
Ιωνίας (Α.Φ.Μ. 055796848).

14) ΠΑΤΡΙΤΣΙΑΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και 
της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στο Οντάριο Καναδά, το έτος 1968, κατοικεί στην Αθή-
να (ΝΙΚΗΤΑΡΑ 10 - 13451 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. ΑΝ 525221/7-2-2018 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. 
Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Α.Φ.Μ. 056058155).

15) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΡΔΕΛΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ και της ΑΛ-
ΚΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, 
το έτος 1964, κατοικεί στην Αθήνα (ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 55 
& ΔΟΛΙΑΝΗΣ 2 -15124 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. ΑΝ 177953/16-11-2017 δελτίου ταυτότητας του 
Τ.Α. Αμαρουσίου (Α.Φ.Μ. 043766226).

16) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της 
ΕΛΕΝΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1966, κατοικεί στην Αθήνα (ΒΟΣΠΟΡΟΥ 
55 - 10444 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. AB 
245116/13-3-2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αμπε-
λοκήπων (Α.Φ.Μ. 046196648).

17) ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΖΑΓΚΑ του ΛΟΥΚΑ και της ΕΛΕΝΗΣ, 
ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το 
έτος 1976, κατοικεί στην Αθήνα (ΙΣΜΗΝΗΣ 112 - 10443 
ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΝ 368425/
8-11-2017 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κολωνού (Α.Φ.Μ. 
078869332).

18) ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΑΓ-
ΓΕΛΙΚΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1968, κατοικεί στην Αθήνα (ΨΑΡΡΩΝ 
58 - 15562 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΝ 
601668/17-8-2018 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παπά-
γου Χολαργού (Α.Φ.Μ. 043467853).

19) ΣΩΚΡΑΤΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΓΕΩΡ-
ΓΙΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθή-
να, το έτος 1962, κατοικεί στην Αθήνα (ΕΡΑΤΟΥΣ 12 - 
15561 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΚ 218278
31-1-2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χολαργού (Α.Φ.Μ. 
042874160).

20) ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ και 
της ΦΩΤΕΙΝΗΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα, το έτος 1975, κατοικεί στην Αθήνα (ΒΑΣ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 27 - 15122 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος 
του αριθμ. Χ 172105/11-9-2002 δελτίου ταυτότητας του 
Α.Τ. Κυψέλης (Α.Φ.Μ. 046927820).

21) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΣΤΥ-
ΛΙΑΝΗΣ-ΣΩΤΗΡΙΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννή-
θηκε στην Αθήνα, το έτος 1966, κατοικεί στην Αθήνα 
(ΛΕΥΚΗΣ 40 - 14568 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. 
Ρ 650117/9-9-1994 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας 
Ερυθραίας (Α.Φ.Μ. 044769712).

22) ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΜΙΧΑΛΑΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της 
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στον 
Πειραιά, το έτος 1964, κατοικεί στην Αθήνα (ΣΕΦΕ-
ΡΗ38 -15451 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. AB 
589245/25-10-2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέου 
Ψυχικού (Α.Φ.Μ. 072165815).

23) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της 
ΜΑΡΡΝΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1975, κατοικεί στην Αθήνα (ΔΗΜΟΣΘΕ-
ΝΟΥΣ 99 - 12244 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. 
ΑΖ 531915/27-3-2008 δελτίου ταυτότητας του Α΄ Τ.Α. 
Αιγάλεω (Α.Φ.Μ. 105373552).

24) ΦΛΩΡΑΣ ΜΟΥΧΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, 
το έτος 1977, κατοικεί στα Σπάτα Αττικής (Τ.Θ. ΗΜΕΡΟ 
ΠΕΥΚΟ ΣΠΑΤΩΝ - 19004 ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) και είναι κάτο-
χος του αριθμ. Π 329805/5-6-1992 δελτίου ταυτότητας 
του Τ.Α. Νέου Ψυχικού (Α.Φ.Μ. 075646628).

25) ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΠΑΛΤΣΑΒΙΑ του ΠΑΝΑΓΗ και της 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στο Περιστέρι Αττικής, το έτος 1971, κατοικεί στην Αθή-
να (ΠΕΝΤΕΛΗΣ 33-15343 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. ΑΝ 637914/16-11-2018 δελτίου ταυτότητας του 
Τ.Α. Αγίας Παρασκευής (Α.Φ.Μ. 077523396).

26) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΑΛΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΛΕ-
ΝΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στον Πειραιά 
Αττικής, το έτος 1972, κατοικεί στην Αθήνα (ΠΑΠΑΝΑΣ-
ΤΑΣΙΟΥ 5 - 14671 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. 
ΑΝ 080668/22-3-2017 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας 
Ερυθραίας (Α.Φ.Μ. 063221198).

27) ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΛΑΜΙΔΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΚΥΡΙΑ-
ΚΗΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, 
το έτος 1973, κατοικεί στην Αθήνα (ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 23 - 
15231 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. Χ 626156/
18-5-2004 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χαλανδρίου 
(Α.Φ.Μ. 074118846).

28) ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΤΑΚΗ του ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ και της ΜΑ-
ΡΙΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο Χαρτούμ 
Σουδάν, το έτος 1964, κατοικεί στην Αθήνα (ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΕΤΤΑΣ 16 - 14233 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. 
AB 237993/5-5-2006δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας 
Ιωνίας (Α.Φ.Μ. 036755351).

29) ΗΛΙΑ ΠΕΠΠΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΑΝΤΩΝΙ-
ΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το 
έτος 1975, κατοικεί στην Αθήνα (ΙΒΥΚΟΥ 3 - 17233 ΑΘΗ-
ΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. Φ 074407/20-3-2001 
δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αγίου Δημητρίου (Α.Φ.Μ. 
106572618).

30) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΡΑΤΗ του ΠΑΥΛΟΥ και της ΚΑΛ-
ΛΙΟΠΗΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1969, κατοικεί στην Αθήνα (ΨΑΡΡΩΝ 
6-15451 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΕ 532208/
24-4-2007 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Νέου Ψυχικού 
(Α.Φ.Μ. 033586778).

31) ΠΑΝΑΓΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και 
της ΑΝΝΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου , που γεννήθηκε στο 
Σπάθαρη Αρκαδίας, το έτος 1963, κατοικεί στην Αθήνα 
(ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 4-17124 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτο-
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χος του αριθμ. Σ 054584/8-5-1996 δελτίου ταυτότητας 
του Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου (Α.Φ.Μ. 045645356).

32) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΣΟΥΡΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και 
της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου , που γεννήθηκε 
στην Αθήνα, το έτος 1971, κατοικεί στην Αθήνα (Γ.Δ. 
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ 27 - 19003 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. AB 240522/28-8-2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. 
Νέας Χαλκηδόνας (Α.Φ.Μ. 076906822).

33) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
και της ΕΛΕΝΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στο Σύδνεϋ Αυστραλίας, το έτος 1972, κατοικεί στην 
Αθήνα (ΣΟΥΛΙΟΥ 41 - 17342 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος 
του αριθμ. Ν 554218/16-8-1989 δελτίου ταυτότητας του 
Α.Τ. Σάμης (Α.Φ.Μ. 073119974).

34) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και 
της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στο Χολαργό Αττικής, το έτος 1978, κατοικεί στην Αθήνα 
(ΚΡΩΜΝΗΣ 28Β - 16452 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. Χ 176834/3-3-2003 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. 
Αργυρούπολης (Α.Φ.Μ. 105766950) και

35) ΗΛΙΑΝΑΣ ΠΕΤΡΟΓΚΩΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της 
ΑΘΗΝΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1967, κατοικεί στην Αθήνα (ΣΑΡΑΦΗ 41 - 
18231 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. Σ 051880/
17-9-1996 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Βύρωνα (Α.Φ.Μ. 
033673524).

(ιι.στ) δυνάμει του αριθμ. 44.142/17-5-2019 πληρεξου-
σίου μου, των:

1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και 
της ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στην Καβάλα νομού Καβάλας, το έτος 1968, κατοικεί 
στην Αθήνα (ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ 9Α - 15124 ΑΘΗΝΑ) και 
είναι κάτοχος του αριθμ. Μ 602946/1-11-1983 δελτίου 
ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας (Α.Φ.Μ. 045821829).

2) ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΜΠΙΤΣΙΚΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΛΕ-
ΝΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο Μαρούσι 
Αττικής, το έτος 1970, κατοικεί στην Αθήνα (ΘΕΜΙΣΤΟ-
ΚΛΕΟΥΣ 56 - 17343 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. 
ΑΝ 665097/4-1-2019 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αγίου 
Δημητρίου (Α.Φ.Μ. 044973538).

3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ και 
της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθη-
κε στην Αθήνα, το έτος 1981, κατοικεί στην Αθήνα (ΑΝ-
ΘΡΜΟΥ ΓΑΖΗ 9 - 15562 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. ΑΙ 641719/28-3-2011 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. 
Χολαργού (Α.Φ.Μ. 134476289).

4) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και 
της ΦΑΝΗΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στη 
Χαλκίδα Χαλκιδέων Ευβοίας, το έτος 1973, κατοικεί στην 
Αθήνα (ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 58 - 17563 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτο-
χος του αριθμ. ΑΚ 570454/20-6-2012 δελτίου ταυτότητας 
του Τ.Α. Αμαρουσίου (Α.Φ.Μ. 076391115).

5) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννή-
θηκε στην Αθήνα, το έτος 1976, κατοικεί στην Αθήνα 
(ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 141 - 11851 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος 
του αριθμ. ΑΚ 4710961/19-7-2014 ελληνικού διαβατηρί-
ου της ΑΕΑ/Δ.Δ. (Α.Φ.Μ. 104222346).

6) ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΟΥΡΛΑ του ΑΝΔΡΕΑ και της ΔΕΣΠΟΙ-
ΝΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στον Πειραιά 
Αττικής, το έτος 1964, κατοικεί στη Γλυφάδα Αττικής 
(ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 6 - 16675 ΓΛΥΦΑΔΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. ΑΕ 554955/16-5-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. 
Γλυφάδας (Α.Φ.Μ. 104378943).

7) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ και 
της ΕΥΓΕΝΙΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα, το έτος 1986, κατοικεί στην Αθήνα (ΠΗ-
ΛΕΩΣ 28 - 12135 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. 
Χ934470/15-8-2003 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πύλου 
(Α.Φ.Μ. 134032285).

8) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΥΚΟΥΡΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της 
ΑΣΗΜΙΩΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο 
Χολαργό Αττικής, το έτος 1988, κατοικεί στο Μαρούσι 
Αττικής (ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΛΕΚΚΑ 57 - 15122 ΜΑΡΟΥΣΙ) και 
είναι κάτοχος του αριθμ. Χ 053980/28-6-2002 δελτίου 
ταυτότητας του Α.Τ. Αμαρουσίου (Α.Φ.Μ. 147142008).

9) ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΥΔΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της 
ΖΩΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1979, κατοικεί στη Νέα Σμύρνη Αττικής 
(ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 49-17122 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ) και 
είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΝ 637213/3-10-2018 δελτίου 
ταυτότητας του Τ.Α. Ηρακλείου (Α.Φ.Μ. 069728562).

10) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΥΣ και της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που 
γεννήθηκε στη Σικυώνα Κορινθίας, το έτος 1972, κατοι-
κεί στο Γέρακα Αττικής (ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ 31 - 15344 ΓΕΡΑ-
ΚΑΣ) και είναι κάτοχος του αριθμ. AM 161098/27-3-2015 
δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Γέρακα (Α.Φ.Μ. 046779080).

11) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ του ΟΜΗΡΟΥ και 
της ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα, το έτος 1963, κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής 
(ΖΕΦΥΡΟΥ 20 - 14563 ΚΗΦΙΣΙΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. ΑΚ559813/27-7-2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. 
Κηφισιάς (Α.Φ.Μ. 059023185).

12) ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΕΣΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1994, κατοικεί στην Αθήνα (ΔΑΦΝΗΣ 89 
- 18452 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΕ 124380/
10-3-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νίκαιας (Α.Φ.Μ. 
160118746).

13) ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΤΣΙΑΜΠΑ του ΘΩΜΑ και της ΜΑ-
ΡΙΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο Μαρούσι 
Αττικής, το έτος 1983, κατοικεί στην Παλλήνη Αττικής 
(ΘΡΑΚΗΣ 2 - ΠΑΛΛΗΝΗ) και είναι κάτοχος του αριθμ. Σ 
270176/22.1.1998 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Μελισ-
σιών (Α.Φ.Μ. 130501423),

14) ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΑΙ-
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1984, κατοικεί στην Πεύκη Αττικής (ΑΙ-
ΣΩΠΟΥ 21 - 11521 ΠΕΥΚΗ) και είναι κάτοχος του αριθμ. 
ΑΚ 044542/4-5-2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Πειραιά 
(Α.Φ.Μ. 132283527).

15) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΑΚΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στον 
Χολαργό Αττικής, το έτος 1988, κατοικεί στην Αθήνα 
(ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 65-67 - 11474 ΑΘΗΝΑ) και 
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είναι κάτοχος του αριθμ. Χ 301100/16-7-2003 δελτίου 
ταυτότητας του Τ.Α. ΑΙΓΙΟΥ (Α.Φ.Μ. 141552140).

16) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΛΕΤΣΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΕΛ-
ΣΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στη Λάρισα 
νομού Λάρισας, το έτος 1964, κατοικεί στην Κηφισιά Ατ-
τικής (ΠΑΝΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑΣ 38 - 14562 ΚΗΦΙΣΙΑ) και 
είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΚ 677349/16-5-2013 δελτίου 
ταυτότητας του Τ.Α. Βούλας (Α.Φ.Μ. 024061221).

17) ΜΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ του ΠΑΝΤΕΛΗ και της ΔΙ-
ΚΑΙΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο Κάιρο 
Αιγύπτου, το έτος 1955, κατοικεί στην Αγία Παρασκευή 
Αττικής (ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ 3 - 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 
και είναι κάτοχος του αριθμ. Χ 163619/13-11-2002 δελτί-
ου ταυτότητας του Α.Τ. Χαλανδρίου (Α.Φ.Μ. 066613568).

18) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΠΑΡΙ ΚΟΛΟΒΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και 
της ΔΗΜΗΤΡΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε 
στο Χολαργό Αττικής, το έτος 1994, κατοικεί στην Παι-
ανία Αττικής (ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 24 -19002 ΠΑΙΑ-
ΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΖ065552/
13-2-2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Παιανίας (Α.Φ.Μ. 
159122732).

19) ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΠΡΑΧΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1991, κατοικεί στην Αθήνα (Β. ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΥ Β 24 - 11635 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. 
ΑΝ 625243/21-3-2017 Ελληνικού Διαβατηρίου (Α.Φ.Μ. 
140393507).

20) ΝΙΚΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ και της ΙΩΑΝΝΑΣ, 
ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 
1993, κατοικεί στην Αθήνα (ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 85 - 87 - 
11251 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΗ 485619/
4-3-2009 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Καρύστου (Α.Φ.Μ. 
141820753).

21) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΕΜΕΤΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΑΝ-
ΝΑΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο Χολαργό 
Αττικής, το έτος 1987, κατοικεί στη Νέα Σμύρνη Αττικής 
(ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 2-17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ) και είναι κάτοχος 
του αριθμ. AM 198583/1-7-2015 δελτίου ταυτότητας του 
Τ.Α. Νέας Σμύρνης (Α.Φ.Μ. 156119617).

22) ΗΛΙΑΝΝΑ Σ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και 
της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννή-
θηκε στην Αθήνα, το έτος 1963, κατοικεί στην Αθήνα 
(ΘΕΜΟΥ ΑΝΝΙΝΟΥ 30 - 17455 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος 
του αριθμ. ΑΚ 147478/4-1-2012 δελτίου ταυτότητας του 
Τ.Α. Αλίμου (Α.Φ.Μ. 063183210).

23) ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΒΑΛΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΠΗ-
ΝΕΛΟΠΗΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο 
Μαρούσι Αττικής, το έτος 1984, κατοικεί στο Χαλάνδρι 
Αττικής (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 41-43, 15234, ΧΑΛΑΝΔΡΙ) και είναι 
κάτοχος του αριθμ. Χ 625396/17-2-2004 δελτίου ταυτό-
τητας του Τ.Α. Χαλανδρίου (Α.Φ.Μ. 139260861).

24) ΘΑΛΕΙΑΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ του ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗ και της ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που 
γεννήθηκε στο Ρόττερνταμ Ολλανδίας, το έτος 1963, 
κατοικεί στην Αθήνα (ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 38-15451 ΑΘΗΝΑ) 
και είναι κάτοχος του αριθμ. Λ 351358/30-8-1978 δελτίου 
ταυτότητας του ΠΑ Χολαργού (Α.Φ.Μ. 029050207) και

(ιι.ζ) δυνάμει του αριθμ. 44.150/20-5-2019 πληρεξου-
σίου μου, των:

1) ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της 
ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1975, κατοικεί στο Κιάτο Κορινθίας (ΣΩ-
ΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥΛΟΥ 42 - 20200 ΚΙΑΤΟ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. ΑΗ 106886/6-11-2008 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. 
Αγίου Παντελεήμονα (Α.Φ.Μ. 061792909).

2) ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΑΚΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ και της ΑΙ-
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο 
Μαρούσι Αττικής, το έτος 1988, κατοικεί στην Αθήνα 
(ΚΥΠΡΟΥ 66 - 11257 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του 
αριθμ. ΑΗ 234097/29-12-2008 δελτίου ταυτότητας του 
Τ.Α. Αργούς Αργολίδας (Α.Φ.Μ. 148100992) και

3) ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ και της 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, το έτος 1965, κατοικεί στην Αθήνα (ΝΕΟΦΡΟ-
ΝΟΣ 7-9 - 16121 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος του αριθμ. ΑΙ 
024339/8-10-2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Συντάγ-
ματος (Α.Φ.Μ. 042146408).

(ιι.η) δυνάμει του αριθμ. 44.170/28-5-2019 πληρεξου-
σίου μου, των:

1) ΜΑΡΙΑΣ ΣΑΞΩΝΗ του ΗΡΑΚΛΗ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, δικη-
γόρου, που γεννήθηκε στο Καρπενήσι Ευρυτανίας το έτος 
1969, κατοικεί στο Νέο Ψυχικό Αττικής (ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 7)
και είναι κάτοχος του αριθμ. Χ 701797/2005 δελτίου 
ταυτότητας του Τ.Α. Ν. Ψυχικού (Α.Φ.Μ. 054163107) και

2) ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΣΑΜΑΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΑΜΑ-
ΛΙΑΣ, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στα Γρεβε-
νά, το έτος 1964, κατοικεί στην Αθήνα (ΔΙΑΓΟΡΑ 20-22 
ΚΤΗΡΙΟ Β΄ Παγκράτι 11636 ΑΘΗΝΑ) και είναι κάτοχος 
του αριθμ. Μ 039245/14-3-984 δελτίου ταυτότητας του 
Ι Τ.Α. Αθηνών (Α.Φ.Μ. 104347954).

Οι εμφανισθέντες με τις ανωτέρω ιδιότητες τους, ζή-
τησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο δήλωσαν 
τα εξής:

Ότι τηρηθεισών όλων των νόμιμων διαδικασιών για τη 
δημιουργία Ταμείου Ασφαλίσεως του Προσωπικού των 
εργαζομένων στον Όμιλο των εταιρειών του Χρηματι-
στηρίου Αθηνών (κατάθεση καταστατικού και αναλο-
γιστικής μελέτης στο Υπουργείο Εργασίας, στην Εθνική 
Αναλογιστική Αρχή και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και 
προέγκριση τους, ενημέρωση προσωπικού και συγκέ-
ντρωση υπογραφών για τη δημιουργία του Ταμείου, ορι-
σμός μελών προσωρινού Δ.Σ., κ.λπ. - σχετικά τα προσαρ-
τώμενα στο παρόν σε επικυρωμένα αντίγραφα αριθμ. 
325/31-7-2017, 333/26-2-2018 και 334/26-3-2018 πρα-
κτικά Δ.Σ. της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣ-
ΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», 
274/26-3.208 πρακτικό Δ.Σ. της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 157/26-3-2018 πρακτικό Δ.Σ. της «ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς και τα ανωτέρω 
αναφερόμενα πληρεξούσια - οι εμφανισθέντες, με τις 
ανωτέρω ιδιότητες των, ήτοι ο Σωκράτης Λαζαρίδης του 
Γεωργίου, ως νόμιμος εκπρόσωπος των ανωτέρω εται-
ρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», «ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑ-
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ΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο Παναγιώτης Καράκος του 
Κωνσταντίνου, ως πληρεξούσιος και αντιπρόσωπος 
όλων των παραπάνω συναδέλφων του, εργαζομένων 
στις εταιρείες του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 
δηλώνουν, ότι καταρτίζουν το καταστατικό του Ν.Π.Ι.Δ. 
ασφάλισης με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΕ Ν.Π.Ι.Δ.» και το διακριτικό τίτλο «TEA. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗ-
ΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.», του οποίου οι διατάξεις θα 
έχουν θα έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ- ΕΓΓΡΑΦΗ - 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια -
Σφραγίδα

1. Με το παρόν καταστατικό συστήνεται νομικό πρό-
σωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙ-
ΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 
Ν.Π.Ι.Δ.» και το διακριτικό τίτλο. «TEA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ». Για τη σχέση του Ταμείου με την αλ-
λοδαπή, η επωνυμία του μεταφράζεται και στη γλώσσα 
της αλλοδαπής χώρας, με την οποία αυτό συναλλάσ-
σεται. Στην Αγγλική γλώσσα, η επωνυμία του Ταμείου 
είναι «OCCUPATIONAL INSURANCE FUND OF ATHENS 
EXCHANGE GROUP EMPLOYEES» και ο διακριτικός τίτλος 
«ATHEXGROUP OIF».

2. To Ταμείο ιδρύεται και διέπεται από τις διατάξεις 
τις εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τα Ταμεία 
Επαγγελματικής Ασφάλισης και του παρόντος Κα-
ταστατικού. Το Ταμείο υπάγεται στην εποπτεία του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στον έλεγχο, αφενός 
της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και αφετέρου της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

3. Στο Ταμείο δύναται να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι 
των εταιρειών του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, ήτοι 
οι εργαζόμενοι της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗ-
ΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 
(ΑΤΗΕΧ) και οι εργαζόμενοι των εταιρειών «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚ-
ΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
Α.Ε. (ATHEXClear)» και «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗ-
ΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD), στο εξής από κοινού «οι 
Εργοδότριες Εταιρείες» ή μεμονωμένα «η Εργοδότρια 
Εταιρεία» υπό τη σημερινή τους μορφή ή υπό οποιαδή-
ποτε άλλη μορφή προκύψει μετά από συγχωνεύσεις ή 
αποσχίσεις ή απορροφήσεις ή εξαγορά ή μετασχηματι-
σμούς αυτών. Στο Ταμείο είναι δυνατόν να συμμετέχουν, 
με απόφαση του Δ.Σ., και εργαζόμενοι από άλλες εται-
ρείες, στις οποίες συμμετέχουν οι Εργοδότριες Εταιρείες, 
υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η συνάφεια των 
εργασιών που παρέχουν με τις δραστηριότητες των ανω-
τέρω τριών εταιριών.

4. Η έδρα του Ταμείου βρίσκεται στην Αθήνα. Το Δι-
οικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να ιδρύει 
υποκαταστήματα ή άλλα γραφεία και εγκαταστάσεις και 
να διορίζει αντιπροσώπους του σε πόλεις της Ελλάδος 
ή της αλλοδαπής, όπου οι ως άνω εταιρείες διατηρούν 
εγκαταστάσεις. Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται 
στις εκάστοτε κατά το νόμο οριζόμενες ως «αρμόδιες 
αρχές».

5. Το Ταμείο ιδρύεται για αόριστη διάρκεια.
6. Η σφραγίδα του Ταμείου φέρει τον διακριτικό τίτλο 

αυτού στα ελληνικά και αγγλικά και στο μέσο το έτος 
ίδρυσης του.

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός - Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι

Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή στους εργαζομέ-
νους των εταιρειών συμπληρωματικής ασφαλιστικής 
προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την κύρια 
και επικουρική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για 
την κάλυψη του ασφαλιστικού κινδύνου του γήρατος, 
αναπηρίας και θανάτου και προς επίτευξη του σκοπού 
αυτού συνιστάται στο Ταμείο Κλάδος Συνταξιοδοτικών 
Παροχών, από τον οποίο η παροχή που χορηγείται κα-
ταβάλλεται εφάπαξ στα ασφαλισμένα μέλη του ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 3
Μέλη του Ταμείου -Όροι εγγραφής

1. Στην ασφάλιση του Ταμείου δύναται να υπαχθεί 
κάθε εργαζόμενος.

α. Είτε με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.
β. Είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρό-

νου διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, που έχει συμπλη-
ρώσει ένα συνεχόμενο δίμηνο απασχόλησης από την 
ημερομηνία πρόσληψης του στις Εργοδότριες Εταιρείες.

2. Η ασφάλιση στο Ταμείο είναι προαιρετική και η ιδι-
ότητα του ασφαλισμένου δεν εξαρτάται και δεν συν-
δέεται σε καμία περίπτωση με τη συμμετοχή του σε 
συνδικαλιστική οργάνωση ή σε επαγγελματική ένωση 
εργαζομένων.

3. Η έναρξη ασφάλισης κάθε νέου μέλους στο Ταμείο 
αρχίζει από την ημερομηνία που ορίζεται με την από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, με την 
οποία γίνεται δεκτή η αίτηση του περί εγγραφής.

4. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται από τον αι-
τούντα την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος Κατα-
στατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 
Ταμείου και των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων 
του Ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 4
Μητρώο ασφαλισμένων

1. Το Ταμείο τηρεί Μητρώο Ασφαλισμένων σε ηλεκτρο-
νική μορφή, σύμφωνα με τον ενιαίο τύπο μητρώου, που 
καθορίζεται για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης 
από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης.

2. Στο Μητρώο Ασφαλισμένων καταχωρούνται όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τους ασφαλισμένους 
και ιδίως τα ακόλουθα:
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α. Τα στοιχεία ταυτότητας κάθε ασφαλισμένου.
β. Ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισμένου 

και ο αριθμός μητρώου του (ΑΜΚΑ).
γ. Τα ποσά ή ποσοστά των τακτικών ή προαιρετικών 

ή έκτακτων εισφορών που καταβάλλει η εργοδότρια 
εταιρεία και των προαιρετικών ή έκτακτων εισφορών 
που καταβάλει ο ασφαλισμένος, καθώς και ο χρόνος 
καταβολής των εισφορών αυτών.

δ. Το ύψος του ατομικού συνταξιοδοτικού λογαρια-
σμού κάθε ασφαλισμένου (ή μια αντίστοιχη ισοδύναμη 
πληροφορία).

ε. Η ημερομηνία αρχικής ασφάλισης σε Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) και οι όποιες αλλαγές, στον 
ασφαλιστικό βίο του ασφαλισμένου.

στ. Όποιο άλλο στοιχείο απαιτείται, προκειμένου να 
υπάρχει ακρίβεια και επάρκεια για την εκπόνηση αναλο-
γιστικών μελετών και την εκπλήρωση των απαιτήσεων 
που έχουν για το μητρώο ασφαλισμένων μελών οι αντί-
στοιχες εποπτεύουσες αρχές.

3. Κάθε νέο μέλος υποβάλλει στο Ταμείο μαζί με την 
αίτηση εγγραφής και συμπληρωμένο απογραφικό δελ-
τίο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

4. Τα νέα μέλη, κάθε φορά, παίρνουν τον επόμενο αριθ-
μό μητρώου, ανεξάρτητα εάν μέχρι αυτόν αριθμούνται 
και διαγραφέντες ή αποβιώσαντες. Εκτός των παραπά-
νω το Δ.Σ. μπορεί να προβεί και σε χρήση Αλφαβητικού 
Μητρώου των Μελών, ως βοηθητικού.

5. Στο Ταμείο τηρείται Ατομικός Φάκελος Μέλους 
(ΑΦAM), με αύξοντα αριθμό εκείνο του Μητρώου Με-
λών Ασφαλισμένων. Στον Ατομικό Φάκελο προβλέπε-
ται η τοποθέτηση όλων των σχετικών εγγράφων που το 
μέλος καταθέτει, τόσο κατά την εγγραφή του όσο και 
μετέπειτα, καθώς και αντιγράφων των εγγράφων που 
εκδίδονται από το Ταμείο για λογαριασμό του μέλους. 
Οι Ατομικοί Φάκελοι των Μελών τηρούνται λαμβάνο-
ντας όλα τα δυνατά μέτρα προστασίας των προσωπικών 
στοιχείων των μελών-ασφαλισμένων σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 679/2016/ΕΕ, που αφορά στην προστασία 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 5
Απώλεια ιδιότητας ασφαλισμένου

1. Η ιδιότητα του ασφαλισμένου απόλλυται στις ακό-
λουθες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρ-
θρου 7 του ν.3029/2002:

α. Επί υποβολής από τον ασφαλισμένο οικειοθελούς 
αίτησης διαγραφής του από το Ταμείο, σε περίπτωση 
αλλαγής επαγγελματικής δραστηριότητας

β. Σε περίπτωση απώλειας ιδιότητας ασφαλισμένου 
λόγω θανάτου

γ. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος παραιτείται - 
εκτός αν αυτό γίνεται για να απασχοληθεί σε άλλη εται-
ρεία του Ομίλου που ανήκουν οι Εργοδότριες Εταιρεί-
ες - απολύεται ή συνταξιοδοτείται από φορέα κύριας 
ασφάλισης.

δ. Επί καταβολής της εφάπαξ παροχής. Στην περίπτω-
ση αυτή απόλλυται και η ιδιότητα του μέλους.

2. Ο ασφαλισμένος αποβάλλεται ή διαγράφεται, εφό-
σον συντρέχει σπουδαίος λόγος, ύστερα από απόφαση 
του Δ.Σ. του Ταμείου και ιδίως στις περιπτώσεις που:

α. Παύει να πληροί τις προϋποθέσεις, που θέτει το πα-
ρόν Καταστατικό.

β. Παραβιάζει το καθήκον εχεμύθειας, σε σχέση με τις 
απόρρητες πληροφορίες που αφορούν το Ταμείο, θέτο-
ντας σε κίνδυνο την υπόσταση, τη φήμη ή την εύρυθμη  
λειτουργία του.

γ. Προβαίνει σε κλοπή, υπεξαίρεση ή δωροδοκία σε 
βάρος του Ταμείου.

δ. Παραπλανά το Ταμείο ως προς τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων θεμελίωσης δικαιώματος σε παροχές 
από το παρόν Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Ταμείου.

3. Η διαγραφή από το Ταμείο επέρχεται στις περιπτώ-
σεις των προηγούμενων παραγράφων από την ημερο-
μηνία που καθορίζεται στη σχετική απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Ταμείου περί διαγραφής.

4.Το μέλος που διαγράφεται, δικαιούται να λάβει την 
παροχή του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών, εφό-
σον συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 30 «Προϋποθέσεις θεμελίωσης 
δικαιώματος σε παροχή από τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών 
Παροχών» του Καταστατικού ή να μεταφέρει τα δικαιώ-
ματα του σε άλλο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης που 
λειτουργεί στο χώρο απασχολήσεως του. Εφόσον και για 
όσο χρόνο δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 
30, ισχύουν όσα ορίζονται παρακάτω για τις περιπτώσεις 
μη καταβολής των εισφορών.

5. Το μέλος που έχει διαγραφεί λόγω της διακοπής της 
σχέσης εργασίας με την Εργοδότρια Εταιρία έχει δικαί-
ωμα επανεγγραφής, όταν επαναπροσληφθεί στην ίδια 
ή άλλη εκ των εργοδοτριών εταιρειών, εφόσον δεν έχει 
λάβει την εφάπαξ παροχή.

ΑΡΘΡΟ 6
Δικαιώματα των μελών

Τα μέλη του Ταμείου έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
1. Δικαιώματα ίσης μεταχείρισης και ενημέρωσης.
2. Τα αναφερόμενα δικαιώματα στις παραγράφους 9, 

10, 20 του άρθρου 7 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α' 160).
3. Τα αναφερόμενα δικαιώματα, που προβλέπονται 

στον Κανονισμό Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών 
(ΦΕΚ Β' 178 τ.Β΄, Φ.51010/οικ.1893/15/16-1-2015 «Εκ-
δοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών 
λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης)» 
και όπως αυτός ισχύει κάθε φορά και τις τροποποιήσεις 
αυτών, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται 
σε ό,τι αφορά στη Διαχείριση κινδύνων, στον Εσωτερικό 
Έλεγχο, στην Αναλογιστική Λειτουργία, στην Οικονομική 
και Λογιστική Οργάνωση και στη Διοίκηση του Ταμείου.

4. Τα δικαιώματα στην πρόσβαση σε έγγραφα του Τα-
μείου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, 
κάθε ασφαλισμένος, δικαιούται να λαμβάνει με δαπάνες 
του αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων:

α. του Ισολογισμού
β. Λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως
γ. της Ετήσιας Έκθεσης Διοικήσεως
δ. της Αναλογιστικής Μελέτης και
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ε. της Έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
5. Δικαίωμα οικειοθελούς διαγραφής: Κάθε μέλος του 

Ταμείου δικαιούται να ζητήσει οικειοθελώς τη διαγραφή 
του από το Ταμείο, εφόσον έχει ελάχιστο χρόνο ασφάλι-
σης σε αυτό τουλάχιστον ενός έτους και προειδοποιήσει 
εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου περί της 
ασκήσεως του δικαιώματος του αυτού ένα μήνα πριν.

Σε μια τέτοια περίπτωση δικαιούται να λάβει τη συσ-
σωρευμένη παροχή του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παρο-
χών που του αναλογεί, σε σχέση με το χρόνο παραμονής 
του στο Ταμείο, όταν συμπληρώσει τις απαιτούμενες 
προϋποθέσεις για τη θεμελίωση του δικαιώματος σε 
παροχή που ορίζονται στο άρθρο 30 «Προϋποθέσεις 
θεμελίωσης δικαιώματος σε παροχή από τον Κλάδο Συ-
νταξιοδοτικών Παροχών» του παρόντος καταστατικού.

6. Δικαίωμα διαγραφής λόγω αλλαγής επαγγελματι-
κής δραστηριότητας: Σε περίπτωση που μέλος παύει 
να πληροί τις προϋποθέσεις του μέλους του Ταμείου, 
σύμφωνα με αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 
«Μέλη του Ταμείου - Όροι εγγραφής» λόγω αλλαγής της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας, δικαιούται, είτε να 
μεταφέρει τα δικαιώματα του σε άλλο ταμείο επαγγελμα-
τικής ασφάλισης που λειτουργεί στο χώρο της απασχο-
λήσεως του, είτε να λάβει τη συσσωρευμένη παροχή του 
Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών που του αναλογεί, 
σε σχέση με το χρόνο παραμονής του στο Ταμείο, όταν 
συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη θε-
μελίωση του δικαιώματος σε παροχή, που ορίζονται στο 
άρθρο 30 «Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος σε 
παροχή από τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών» του 
παρόντος καταστατικού. Επί αλλαγής της επαγγελματι-
κής του δραστηριότητας ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα 
διαγραφής χωρίς τον χρονικό περιορισμό παραμονής 
στην ασφάλιση του Ταμείου επί ένα έτος και χωρίς την 
προϋπόθεση της προειδοποίησης του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Ταμείου ένα μήνα πριν.

7. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι: Οι ενεργοί 
εργαζόμενοι - ασφαλισμένοι του Ταμείου έχουν το δι-
καίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ΑΡΘΡΟ 7
Υποχρεώσεις των μελών

Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου έχουν τις ακόλουθες 
υποχρεώσεις:

1. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της σχετικής 
Νομοθεσίας, του Καταστατικού και των Κανονισμών του 
Ταμείου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

2. Να φροντίζουν για την έγκαιρη τακτοποίηση των 
οικονομικών τους υποχρεώσεων προς το Ταμείο.

3. Να σέβονται και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις της 
Διοίκησης του Ταμείου, εφόσον αυτές λαμβάνονται σύμ-
φωνα με τη σχετική νομοθεσία, το Καταστατικό και τους 
Κανονισμούς του Ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 8
Υποχρεώσεις του Ταμείου

1. Το Ταμείο υποχρεούται να τηρεί όλες τις υποχρεώ-
σεις της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και τις αναγραφό-
μενες στο Καταστατικό του Ταμείου, τόσο για την ενημέ-

ρωση των ασφαλισμένων τους όσο και των Εποπτικών 
Αρχών. Επίσης, υποχρεούται να εφαρμόζει τις αποφάσεις 
της Διοίκησης του Ταμείου και των Κανονισμών αυτού, 
ως εκάστοτε ισχύουν.

2. Το Ταμείο έχει υποχρέωση να ενημερώνει τους 
ασφαλισμένους για τις οικονομικές, τεχνικές και άλλες 
παραμέτρους της ασφαλιστικής σχέσης, για τα δικαιώμα-
τα και τις υποχρεώσεις τους έναντι του Ταμείου και, εν-
δεικτικά, για τις αλλαγές των κανόνων του ασφαλιστικού 
καθεστώτος, για το επιδιωκόμενο επίπεδο παροχών, την 
πραγματική χρηματοδότηση των παροχών, το επίπεδο 
των παροχών σε περίπτωση τερματισμού της απασχό-
λησης και τις οφειλόμενες παροχές.

3. Το Ταμείο έχει υποχρέωση ετησίως τουλάχιστον, με 
δαπάνη του, να χορηγεί βεβαίωση στους ασφαλισμένους 
για τις καταβληθείσες εισφορές και τα δικαιώματα τους 
για παροχές.

4. Μετά το κλείσιμο κάθε οικονομικής χρήσης να χορη-
γεί σε κάθε μέλος για φορολογική χρήση βεβαίωση για 
τις εισφορές που έχει καταβάλει ως μέρος των αποδο-
χών του, όπως επίσης και ενημερωτικό σημείωμα για το 
χρόνο ασφάλισης του και το κεφάλαιο που έχει σωρευτεί 
στον ατομικό συνταξιοδοτικό του λογαριασμό.

5. Μετά το κλείσιμο της κάθε οικονομικής χρήσης 
δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του Ταμείου ή αποστέλλει 
σε Ασφαλισμένο, σε έντυπη μορφή, κατόπιν σχετικής 
αιτήσεως του, ειδικό ενημερωτικό δελτίο

6. Στην ιστοσελίδα του Ταμείου, στο πλαίσιο της τήρη-
σης της αρχής της διαφάνειας και της διαφύλαξης των 
δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, 
αναρτώνται υποχρεωτικώς ή όπου κρίνεται σκόπιμο:

α. Το Καταστατικό του Ταμείου
β. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με τα πα-

ραρτήματα του
γ. Ο Κανονισμός Επενδύσεων
δ. Ο Κανονισμός Λειτουργίας Επενδυτικής Επιτροπής
ε. Ο Κανονισμός Παροχών
στ. Ο Κανονισμός Οικονομικής και Λογιστικής Λειτουρ-

γίας
ζ. Το Οργανόγραμμα και η σύνθεση των ατομικών και 

συλλογικών Οργάνων του Ταμείου, καθώς και τα βιογρα-
φικά των μελών του Δ.Σ.

η. Η Αναλογιστική Έκθεση
θ. Αναλυτική Εικόνα του Χαρτοφυλακίου
ι. Συνοπτικός Προϋπολογισμός και Δαπάνες
κ. Όλες οι αποφάσεις για προμήθειες αγαθών ή υπη-

ρεσιών, σε ειδική διαμορφωμένη στήλη με χρονολογική 
σειρά και περιληπτική αναφορά

λ. Κάθε άλλη πράξη του Δ.Σ. ή άλλου οργάνου που 
κρίνεται χρήσιμη η γνωστοποίηση της

μ. Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής
ν. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
7. Για την ικανοποίηση του κάθε παραπάνω δικαιώ-

ματος ενημέρωσης των μελών του το Ταμείο μπορεί να 
χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα, όπως ηλεκτρονικό τα-
χυδρομείο ή την ιστοσελίδα του Ταμείου, με δυνατότητες 
και προσωποποιημένης πληροφόρησης (περιοχή μελών) 
ή, εάν το μέλος ειδικώς ζητήσει, άλλα μέσα, όπως την τα-
χυδρομική αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων, κ.λπ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΙΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 9
Διοικητικό Συμβούλιο, Σύνθεση, Θητεία, Εκλογή

1. Το Ταμείο διοικείται από Δ.Σ., αποτελούμενο από 
επτά (7) μέλη και απαρτίζεται από τέσσερεις (4) εκπρο-
σώπους εκ των Εργοδοτριών Εταιρειών και τρείς (3) εκ-
προσώπους των εργαζομένων - ασφαλισμένων.

2. Τα μέλη του ΔΣ έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες:
α. Πρόεδρος
β. Αντιπρόεδρος
γ. Γραμματέας
δ. Ταμίας
ε. Μέλη
Τα καθήκοντα του Γραμματέα ορίζονται στον Εσωτε-

ρικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου.
3. Οι Εκπρόσωποι εκ των Εργοδοτριών Εταιρειών ορί-

ζονται με τους αναπληρωτές τους από αυτές, με από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους, με την οποία 
διασφαλίζεται επαρκώς η αντιπροσωπευτικότητά τους, 
ενώ οι εκπρόσωποι εκ των εργαζομένων εκλέγονται με 
τους αναπληρωτές τους από τους ασφαλισμένους - μέλη 
του Ταμείου, μέσω αρχαιρεσιών που διεξάγονται στο σύ-
νολο των μελών του Ταμείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην επόμενη παράγραφο.

4. Πρόσκληση για τη διενέργεια των εν λόγω αρχαι-
ρεσιών κοινοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ταμείου στα μέλη του Ταμείου, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την 
διεξαγωγή τους. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται στην έδρα 
του Ταμείου σε καθορισμένη ώρα και ημέρα.

Οι υποψηφιότητες για την ανάδειξη των Εφορευτικής 
Επιτροπής και εκπροσώπων των μελών του Ταμείου, κα-
τατίθενται στο Δ.Σ. του Ταμείου μέχρι τρεις (3) ημέρες 
πριν τις αρχαιρεσίες. Το Δ.Σ. προβαίνει στην εκτύπωση 
των ψηφοδελτίων για την Εφορευτική Επιτροπή και για 
την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών του Ταμείου 
στο Διοικητικό Συμβούλιο του.

Την καθορισμένη ώρα και ημέρα των αρχαιρεσιών 
προηγείται η εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής. 
Μετά την εκλογή της εκλέγει τον Πρόεδρο της και μερι-
μνά για τη διεξαγωγή των εκλογών και τηρεί πρακτικά, 
τα οποία καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο του Ταμείου.

Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για την ανά-
δειξη αντιπροσώπων έχουν άπαντες οι εργαζόμενοι - 
ασφαλισμένοι, εφόσον είναι μέλη στο Ταμείο.

Οι εκλογές για την ανάδειξη των ως άνω μελών γί-
νονται με άμεση και μυστική ψηφοφορία. Επιτυχόντες 
ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τις 
περισσότερες ψήφους των ψηφισάντων μελών και ανα-
πληρωτές τους οι αμέσως επόμενοι σε αριθμό ψήφων 
υποψήφιοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

5. Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου 
δύναται να προβλέπεται κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία 
για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου η οποία θα πα-
ρέχει εχέγγυα περί της μυστικότητας και της διαφάνειας 
της διαδικασίας.

6. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραε-
τής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι έξη (6) μήνες μετά 
τη λήξη της.

7. Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος, το τακτικό 
μέλος δύναται να εξουσιοδοτεί ένα και μόνον άλλο τα-
κτικό μέλος για την εκπροσώπηση του.

8. Σε περίπτωση μόνιμου κωλύματος, θανάτου ή 
παραίτησης εκπροσώπου των εργοδοτριών εταιριών 
η θέση καταλαμβάνεται, για το υπόλοιπο της θητείας 
του, από τον αναπληρωτή του και σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει, από πρόσωπο που υποδεικνύεται από τη 
διοίκηση της εταιρίας που τον υπέδειξε.

9. Σε περίπτωση μόνιμου κωλύματος, θανάτου, παραί-
τησης ή εφόσον συντρέχει λόγος ανάκλησης, εκλεγμέ-
νου από τους εργαζομένους μέλους, η θέση καταλαμβά-
νεται από τον επόμενο κατά σειρά αναδειχθέντα από τις 
αρχαιρεσίες, για το υπόλοιπο της θητείας του.

10. Η αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών πρέπει 
να γίνει στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. και σε διά-
στημα όχι μεγαλύτερο του ενός εξαμήνου και οπωσδή-
ποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας θητείας του Διοικη-
τικού Συμβουλίου.

11. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου θα πρέπει να 
πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στον Κα-
νονισμό Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργί-
ας των Ταμείων.

12. Τα οριζόμενα από την κάθε εταιρεία μέλη του Δ.Σ. 
μπορούν να ανακληθούν, είτε να αντικατασταθούν από 
την Εταιρεία που τα υπέδειξε με σχετική αιτιολογημένη 
απόφαση της.

ΑΡΘΡΟ 10
Συγκρότηση σε σώμα - Παράδοση - Παραλαβή

1. Με έγγραφη πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμ-
βούλου της εταιρείας «ΑΤΗΕΧ», στην οποία αναγρά-
φεται η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος και το θέμα της 
συνεδρίασης, το Δ.Σ. του Ταμείου συνέρχεται σε πρώτη 
συνεδρίαση εντός είκοσι (20) ημερών από την ανάδειξη 
του και εκλέγει, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, με απλή 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, τον Πρόεδρο, 
τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα αυτού.

2. Εφόσον κατά την εκλογή των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου για την κατάληψη των ως άνω αξιωμάτων, 
δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απλή πλειοψηφία, ο σύμ-
βουλος που έλαβε τις λιγότερες ψήφους αποσύρει την 
υποψηφιότητα του και η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται 
μεταξύ των υπόλοιπων υποψηφίων. Εάν και πάλι, κατά 
την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απλή πλειοψηφία, ο σύμ-
βουλος που έλαβε τις λιγότερες ψήφους αποσύρει την 
υποψηφιότητα του και η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται 
μεταξύ των υπόλοιπων υποψηφίων.

3. Επί ισοψηφίας, ο σύμβουλος που αποσύρει την υπο-
ψηφιότητα του επιλέγεται κατόπιν κληρώσεως.

4. Η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να επι-
τευχθεί η απαιτούμενη απλή πλειοψηφία και ολοκληρώ-
νεται σε μία συνεδρίαση.

5. Ειδικότερα δε τα καθήκοντα των μελών του Δ.Σ. 
καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας 
του Ταμείου.
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6. Δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο 
περισσότερο από ένα από τα ανωτέρω αξιώματα των 
μελών Δ.Σ. του Ταμείου.

7. Το νέο Δ.Σ. του Ταμείου παραλαμβάνει από το προη-
γούμενο Δ.Σ., μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
τη συγκρότηση του σε σώμα, τα βιβλία, τη διοίκηση και 
τη διαχείριση του Ταμείου και συντάσσεται πρωτόκολλο 
παράδοσης - παραλαβής.

8. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, μέχρι τη συγκρό-
τηση του νέου Δ.Σ. του Ταμείου σε σώμα και την παρά-
δοση σε αυτό της διοίκησης και της διαχείρισης, παρα-
τείνεται αυτοδίκαια η θητεία του απερχόμενου Δ.Σ. Για το 
διάστημα αυτό το Δ.Σ. δεν δύναται να λάβει τις εξής απο-
φάσεις: α. μεταβολής και αναπροσαρμογής των εισφο-
ρών και των ποσοστών των εισφορών των άρθρων 21-25
του παρόντος, β. κάθε αμφισβήτησης ως προς την ερ-
μηνεία του παρόντος και του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας του Ταμείου, γ, για κάθε αναγκαία λεπτομέ-
ρεια εσωτερικής φύσης που δεν προβλέπεται από αυτά 
και δ. αποφάσεις των άρθρων 26, 37 - 42 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 11
Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, μετά 
από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ή, εάν αυτός 
κωλύεται, του Αντιπροέδρου, τουλάχιστον μια φορά 
το μήνα και εκτάκτως εφόσον συντρέχει λόγος. Επίσης, 
συνεδριάζει εκτάκτως, όταν υπάρχει ανάγκη, κατά την 
κρίση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου που τον ανα-
πληρώνει ή όταν το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) τουλά-
χιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αίτηση τους 
προς τον Πρόεδρο, στην οποία πρέπει να αναφέρονται 
επί ποινή απαραδέκτου τα θέματα που θα συζητηθούν 
στη συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος 
υποχρεούται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών από την υποβολή της αίτησης να ορίσει ημε-
ρομηνία συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου με τα 
θέματα που αναγράφονται σε αυτήν. Εάν δεν υπάρχει 
απαρτία, τα θέματα αυτά αναγράφονται πρώτα στην 
ημερήσια διάταξη της επόμενης τακτικής συνεδρίασης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του, μπορεί 
να ορίζει συγκεκριμένες ημέρες για τις τακτικές συνε-
δριάσεις του.

3. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη πέντε (5) του-
λάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Σύντμη-
ση της προθεσμίας αυτής επιτρέπεται μόνο σε περίπτω-
ση επείγουσας ανάγκης, η οποία αιτιολογείται από τον 
Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει. Στην 
πρόσκληση σε συνεδρίαση αναγράφονται ο τόπος, η 
ημερομηνία και η ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης. Λήψη αποφάσεων για 
θέματα, που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάτα-
ξη, επιτρέπεται, μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπρο-
σωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
και κανένα δεν αντιλέγει.

4. Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύεται να 
παραστεί σε συνεδρίαση, οφείλει να ειδοποιεί εγγρά-
φως ή με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
κλπ) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, διαφο-

ρετικά θεωρείται αδικαιολογήτως απόν. Το μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει αδικαιολόγητα 
από τρεις (3) ή δικαιολογημένα από πέντε (5) διαδοχι-
κές τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, 
εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφό-
σον παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται σε αυτό τουλά-
χιστον τα τέσσερα (4) μέλη του και αποφασίζει με απλή 
πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπούντων μελών 
του. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιον-
δήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους, τα 
υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διοίκηση και 
εκπροσώπηση του Ταμείου και χωρίς την αντικατάσταση 
των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
υπάρχουν αναπληρωτές, σύμφωνα με τις παραγράφους 
8 και 9 του άρθρου 9 και τα εναπομείναντα μέλη δεν θα 
είναι λιγότερα από τα πέντε (5) μέλη.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμ-
βάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν πρόκειται 
για προσωπικά ζητήματα ή αν, εκ των προτέρων, το Δι-
οικητικό Συμβούλιο καθορίζει ότι η ψηφοφορία είναι 
μυστική, κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας 
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

7. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βι-
βλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου. Ύστερα από 
αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος 
υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή πε-
ρίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται 
επίσης κατάλογος των παραστάντων και τυχόν αντιπρο-
σωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητι-
κού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παραστάθηκαν 
στη συνεδρίαση κατά την ημέρα της συνεδρίασης ή το 
αργότερο πριν από την επόμενη συνεδρίαση. Με ευθύνη 
του Προεδρείου του Δ.Σ. υπάρχει η δυνατότητα μαγνη-
τοφώνησης των συζητήσεων του Δ.Σ.

8. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεν 
εκτελούνται πριν από την επικύρωση των πρακτικών, 
τουλάχιστον από την πλειοψηφία των μελών του Διοικη-
τικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επί 
επείγουσας, κατά τη κρίση του, ανάγκης, να αποφασίζει 
την άμεση επικύρωση των πρακτικών.

9. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιού-
νται αμοιβής. Με απόφαση ωστόσο του Δ.Σ. μπορεί να 
καθορίζονται αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. σε ειδι-
κές περιπτώσεις, όπως έξοδα μετακίνησης, διατροφής 
και διαμονής.

10. Λοιπά θέματα διοίκησης του Ταμείου, που αφο-
ρούν στις συνεδριάσεις, αποφάσεις, πρακτικά ή στην 
εκπροσώπηση του, στις αρμοδιότητες για την εσωτερική 
του λειτουργία, στη μεταβίβαση εξουσιών, στα σχετικά 
με τη διοίκηση λειτουργικά έξοδα, στις άδειες διευκο-
λύνσεων των μελών της διοίκησης κ.λπ., καθορίζονται 
περαιτέρω στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του 
Ταμείου.

11. Άλλα πρόσωπα δύνανται να παρίστανται κατά τις 
συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετά από 
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έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, που παρέχεται 
κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 12
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στη γενική αρμοδιότητα του Δ.Σ. του Ταμείου υπάγε-
ται κάθε θέμα διοίκησης, εποπτείας, ελέγχου και διαχεί-
ρισης αυτού, είτε ρητά αναφέρεται στον ισχύοντα κάθε 
φορά Νόμο, είτε όχι, εκτός εκείνων των θεμάτων που 
έχουν ανατεθεί στην ειδική αρμοδιότητα άλλου οργάνου 
από τη σχετική νομοθεσία ή τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Ταμείου.

2. Η διοίκηση του Ταμείου γίνεται από το Δ.Σ., στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που ορίζονται 
από το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας.

3. Το Δ.Σ. έχει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις ακό-
λουθες αρμοδιότητες:

α. Μεριμνά για το σχηματισμό του Αποθεματικού 
Εφάπαξ Παροχών του Ταμείου και την κάλυψη τους με 
ασφαλιστική τοποθέτηση.

β. Το Δ.Σ. αποφασίζει επί της επενδυτικής πολιτικής, 
ύστερα από εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομο-
θεσία.

γ. Αποφασίζει για την εγγραφή και διαγραφή των με-
λών του Ταμείου.

δ. Αποφασίζει για τη μεταβολή και αναπροσαρμογή 
των εισφορών και των ποσοστών των εισφορών των άρ-
θρων 21 - 25, και με αιτιολογημένη αναλογιστική έκθεση 
και με τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής 
Αρχής.

ε. Αποφασίζει την καταβολή τυχόν έκτακτων εργοδο-
τικών εισφορών.

στ. Κρίνει την αδυναμία είσπραξης των πόρων και 
αποφασίζει για την αποδοχή των έκτακτων εισφορών.

ζ. Κρίνει για την τυχόν αδυναμία καταβολής εισφορών.
η. Μεριμνά για την εμπρόθεσμη καταβολή των εισφο-

ρών.
θ. Απονέμει τις προβλεπόμενες παροχές στους ασφα-

λισμένους του Ταμείου.
ι. Αποφασίζει ως προς τα ειδικότερα θέματα, που 

αφορούν τη μεταφορά των δικαιωμάτων των μελών 
του Ταμείου και παρέχει στα μέλη του κάθε αναγκαία 
πληροφορία.

ια. Αποφασίζει τη μεταφορά των δικαιωμάτων των με-
λών του Ταμείου, σύμφωνα με το Νόμο και τις εκάστοτε 
ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις.

ιβ. Συντάσσει κάθε χρόνο τον Προϋπολογισμό της νέας 
οικονομικής χρήσης, αναφέροντας αναλυτικά κατ' είδος 
τα έσοδα και τις δαπάνες.

ιγ. Συντάσσει κάθε χρόνο και εγκρίνει τον Ισολογισμό 
και τους λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσεων.

Ιδ. Δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κα-
θώς και στην ιστοσελίδα του Ταμείου, τα πιστοποιητικά 
ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών της Εθνικής Αναλογιστι-
κής Αρχής, και κάθε άλλη πληροφορία που προβλέπεται 
από την ισχύουσα νομοθεσία.

ιε. Υποβάλλει ετήσια στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή 
τα έγγραφα και τα στοιχεία που προβλέπονται από την 
παρ. 18 του άρθ. 7 του ν.3029/2002 (ΦΕΚ Α΄160), την 
Φ.Επαγγ. Ασφ./οικ. 16/9-4-2003, ΦΕΚ Β' 178, απόφαση 
του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 
όπως ισχύει και την υπουργική απόφαση Φ.51010/
οικ.1893/15/23-1-2015 (ΦΕΚ Β΄178), «Έκδοση Κανονι-
σμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας 
των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης», όπως ισχύ-
ουν.

ιστ. Χορηγεί μια φορά τουλάχιστο κάθε έτος, με δα-
πάνη του Ταμείου, βεβαίωση στα μέλη του για τις κατα-
βληθείσες εισφορές και τα δικαιώματα τους για παροχές.

Ιζ. Ασκεί τις αξιώσεις του Ταμείου κατά του μέλους του 
Δ.Σ. ή τρίτου που το ζημίωσε.

ιη. Επιβάλλει πειθαρχικές κυρώσεις κατά μελών του 
Ταμείου.

ιθ. Διορίζει ορκωτούς ελεγκτές, στους οποίους αναθέ-
τει τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
του Ταμείου.

κ. Προσλαμβάνει και απολύει αναλογιστές, οικονομι-
κούς, νομικούς συμβούλους, λογιστές, φοροτεχνικούς 
κ.λπ. Επίσης, εξουσιοδοτεί με πράξη του τους εκπρο-
σώπους του Ταμείου, αναθέτοντας τους ειδικές αρμο-
διότητες.

κα. Αναθέτει την εκτέλεση έργων, εκπόνηση μελετών 
και παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, σύμφωνα με διαδι-
κασία που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας του Ταμείου.

κβ. Διορίζει το νομικό σύμβουλο του Ταμείου και πλη-
ρεξούσιους δικηγόρους, εφόσον τούτο απαιτείται κατά 
περίπτωση.

κγ. Ορίζει διαχειριστή επενδύσεων και θεματοφύλακα, 
καθώς και φορείς που παρέχουν εξωτερικές υπηρεσίες 
στο Ταμείο, σύμφωνα με διαδικασία που προβλέπεται 
στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου.

κδ. Παύει το Διαχειριστή επενδύσεων, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του 
Ταμείου, όπως εκάστοτε ισχύει.

κε. Ορίζει τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής
κστ. Συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη του Ταμείου 

ή και τρίτους για τη μελέτη, προώθηση και αντιμετώπιση 
των θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία του, καθορίζει 
τις ειδικότερες αρμοδιότητες των Επιτροπών αυτών και 
αποφασίζει επί των εισηγήσεων τους.

κζ. Αποφασίζει τα ποσά αποζημίωσης των μελών του 
Δ.Σ., όπως π.χ. πιθανά έξοδα μετακίνησης, διατροφής 
κ.λπ.

κη. Καθορίζει με απόφαση του τα απαραίτητα δικαι-
ολογητικά για την εγγραφή των μελών στο Ταμείο, τον 
τύπο του απογραφικού δελτίου και τα δικαιολογητικά 
για την απονομή των παροχών.

κθ. Αποφασίζει την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση 
των διατάξεων του Καταστατικού και του Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 37 «Τροποποίηση Καταστατικού».

λ. Μεριμνά για την εκκίνηση και διεξαγωγή των αρχαι-
ρεσιών για την ανάδειξη του επόμενου Δ.Σ. σε χρονικό 
διάστημα εντός της τρέχουσας θητείας του, σύμφωνα 
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με το άρθρο 9 «Διοικητικό Συμβούλιο, Σύνθεση, θητεία, 
Εκλογή».

λα. Αποφασίζει και λαμβάνει κάθε μέτρο για την καλύ-
τερη εκπλήρωση των σκοπών του Ταμείου.

λβ. Φροντίζει να ενημερώνει τις Εργοδότριες Εταιρεί-
ες για την κατάθεση αίτησης οικειοθελούς διαγραφής 
ασφαλισμένου και εργαζομένου τους.

λγ. Φροντίζει για την κανονική είσπραξη των πόρων 
του Ταμείου.

λδ. Το Δ.Σ. αποφασίζει επί της επενδυτικής πολιτικής 
ύστερα από εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής.

λε. Μεριμνά ώστε κάθε αμφισβήτηση ως προς την ερ-
μηνεία του παρόντος και του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας του Ταμείου, καθώς και για κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια εσωτερικής φύσης που δεν προβλέπεται 
από αυτά, να επιλύεται καλή τη πίστη.

λστ. Αποφασίζει την αγορά και την εκποίηση περιουσι-
ακών στοιχείων του Ταμείου και την υποθήκευση αυτών 
σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη η λήψη δανείου για 
λόγους ρευστότητας και σε προσωρινή βάση.

λζ. Αποφασίζει για δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό 
και παραίτηση από δικόγραφο ή δικαίωμα.

λη. Αποφασίζει για την ενοποίηση του Ταμείου με άλλα 
ομοειδή Ταμεία, σύμφωνα με το άρθρο 38 «Ενοποίηση» 
του παρόντος και την κείμενη νομοθεσία, λθ. Αποφασίζει 
για τη διάσπαση του Ταμείου σε περισσότερα Ταμεία 
Επαγγελματικής Ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 39 
«Διάσπαση» του παρόντος, και την κείμενη νομοθεσία.

μ. Αποφασίζει για τη συνεργασία του Ταμείου με άλλα 
ομοειδή Ταμεία ή και ομοσπονδίες ομοειδών Ταμείων, 
σε επιχειρησιακό, κλαδικό ή άλλο επίπεδο, καθώς και 
για τη συμμετοχή του Ταμείου σε ομοσπονδίες ομοει-
δών Ταμείων, σύμφωνα με το άρθρο 40 «Συνεργασία 
ή συμμετοχή σε Ομοσπονδίες» του παρόντος, και την 
κείμενη νομοθεσία.

μα. Αποφασίζει για τη διάλυση του Ταμείου, σύμφωνα 
με το άρθρο 41 «Διάλυση του Ταμείου» του παρόντος, 
και την κείμενη νομοθεσία.

μβ. Αποφασίζει για τη μεταφορά της άσκησης μέρους 
των αρμοδιοτήτων του σε Επιτροπές, σε μέλη του Δ.Σ.

μγ. Υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα έγ-
γραφα και τα στοιχεία, όπως αυτά ορίζονται από τις κεί-
μενες διατάξεις.

μδ. Καταρτίζει και υποβάλλει στις αρμόδιες Αρχές, 
τα προβλεπόμενα από το άρθρο 2 του κεφαλαίου Δ', 
της Υπουργικής Απόφασης αρ. Φ. 51010/οικ. 1893/15/
23-1-2015 (ΦΕΚ 178 Β΄) ή σύμφωνα με την εκάστοτε οι-
κεία νομοθεσία, ιδίως τον Κανονισμό Επενδύσεων και 
τον Κανονισμό Λειτουργίας Επενδυτικής Επιτροπής, με. 
Επίσης, καταρτίζει και υποβάλλει στις αρμόδιες Αρχές 
τη Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία:

μστ. Οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται από το 
Δ.Σ. στα πλαίσια των ρυθμίσεων των σχετικών διατά-
ξεων του παρόντος Καταστατικού και του Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου, τον οποίο οφείλει 
να καταρτίσει το πρώτο Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία τεσ-
σάρων (4) μηνών από τη συγκρότηση του σε σώμα. μζ. 
Φροντίζει για την εφαρμογή συστήματος διακυβέρνη-

σης (διαχείριση κινδύνων, αναλογιστική λειτουργία και 
εσωτερικό έλεγχο).

ΑΡΘΡΟ 13
Αρμοδιότητες Προέδρου

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τα προσόντα που ανα-
γράφονται στην υπουργική απόφαση αρ. Φ.51010/
οικ.1893/15/23-1-2015, όπως εκάστοτε ισχύει και έχει 
τις κάτωθι αρμοδιότητες:

α. Εκπροσωπεί το Ταμείο ενώπιον κάθε διοικητικής 
και δικαστικής αρχής ή δικαστηρίου κάθε βαθμού και 
δικαιοδοσίας, μηδέ του Αρείου Πάγου και του Συμβου-
λίου Επικρατείας εξαιρουμένων, καθώς και σε όλες τις 
σχέσεις και συναλλαγές του Ταμείου με οποιοδήποτε τρί-
το, φυσικό και νομικό πρόσωπο, και υπογράφει παντός 
είδους συμβολαιογραφικά έγγραφα για λογαριασμό του.

β. Εκπροσωπεί το Ταμείο ως προς τις έξω σχέσεις του, 
ειδικά, όμως, για την κατάθεση αίτησης ακυρώσεως στο 
ΣτΕ ή αγωγής στα Πολιτικά Δικαστήρια ή σχετικού δικο-
γράφου στα Ποινικά Δικαστήρια, καθώς επίσης και για 
παραίτηση από το σχετικό δικόγραφο ή δικαίωμα και 
για το διορισμό δικηγόρων για τις παραπάνω ενέργειες 
απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. Ο παραπάνω 
περιορισμός της έγκρισης του Δ.Σ. κάμπτεται σε επεί-
γουσες κατά την κρίση του Προέδρου περιπτώσεις, το δε 
Δ.Σ. επικυρώνει εκ των υστέρων τις παραπάνω πράξεις 
του Προέδρου. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 14 «Ευθύνη των μελών του Δ.Σ. του ταμείου» του 
παρόντος περί της ευθύνης των Μελών του Δ.Σ., η κρίση 
του Δ.Σ. για το εάν ο Πρόεδρος έπραξε σύμφωνα με τα 
συμφέροντα του Ταμείου, δεν επιδρά επί των γενομένων 
πράξεων του, οι οποίες δεσμεύουν το Ταμείο μέχρι την 
ακύρωση της με δικαστική απόφαση.

2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις εξής υποχρεώσεις:
α. Συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει των συνεδριάσεων και 

ελέγχει την σύνταξη των πρακτικών.
β. Ορίζει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 14
Ευθύνη των μελών του Δ.Σ. του ταμείου

1. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου υποχρεούνται να 
επιδεικνύουν κάθε επιμέλεια και εντιμότητα. Ευθύνο-
νται έναντι του Ταμείου για κάθε πταίσμα τους κατά τη 
διοίκηση των υποθέσεων του. Κατ' εξαίρεση, τα μέλη 
του Δ.Σ. δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για αποφάσεις που 
λήφθηκαν σε συνεδρίαση που δεν παραστάθηκαν, δεν 
αντιπροσωπεύθηκαν ή παραστάθηκαν και διαφώνησαν, 
εφόσον η διαφωνία τους καταγράφηκε στα σχετικά πρα-
κτικά συνεδρίασης του Δ.Σ.

2. Για τις εξωσυμβατικές αξιώσεις του Ταμείου ισχύ-
ουν οι σχετικές διατάξεις περί παραγραφής του Αστικού 
Κώδικα.

3. Αν μέλος οργάνου του Ταμείου ζημίωσε το Ταμείο 
με δόλο, το Δ.Σ. υποχρεούται να ασκήσει τις αξιώσεις 
του Ταμείου κατά τούτου. Αν μέλος οργάνου ζημίωσε το 
Ταμείο από αμέλεια, το Δ.Σ. δύναται να ασκήσει τις αξι-
ώσεις του Ταμείου κατά τούτου, υποχρεούται δε εφόσον 
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το ζητήσει εγγράφως, με αίτηση του προς τον Πρόεδρο 
ένα (1) τουλάχιστον μέλος του Δ.Σ.

4. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου έχουν υποχρέωση εχε-
μύθειας απέναντι στο Ταμείο. Υποχρεούνται σε αυστηρή 
τήρηση εχεμύθειας ως προς τα απόρρητα του Ταμείου, 
τα οποία κατέστησαν σε αυτά γνωστά εξ οιουδήποτε 
λόγου. Η μη τήρηση της υποχρέωσης εχεμύθειας έχει 
ως αποτέλεσμα τη παύση του μέλους του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 15
Ασυμβίβαστα των μελών του Δ.Σ. του Ταμείου

1. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. του Ταμείου είναι 
ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, 
του μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης, του υπαλ-
λήλου, του προμηθευτή ή του πελάτη επιχείρησης που 
διαχειρίζεται την περιουσία του Ταμείου και των συνδε-
δεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια των 
άρθρων 42ε παρ. 5 και 106 του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανω-
νύμων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α' 37/30-3-1963), όπως ισχύει 
καθώς και με την ιδιότητα του/της συζύγου ή συγγενούς 
μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστεί-
ας προσώπου που έχει αυτές τις ιδιότητες. Η ιδιότητα του 
μέλους Δ.Σ. του Ταμείου είναι επίσης ασυμβίβαστη με 
την ιδιότητα προσώπου, το οποίο, μέσω χρηματοδότη-
σης ή συμφωνίας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ελέγχει 
ή ασκεί επιρροή στη λήψη αποφάσεων ή έχει οποια-
δήποτε συμβατική σχέση ή εν γένει συμφέροντα στην 
επιχείρηση που διαχειρίζεται την περιουσία του Ταμείου. 
Επιπλέον, η ιδιότητα του μέλους Δ.Σ. του Ταμείου είναι 
ασυμβίβαστη με την ιδιότητα προσώπων, όταν έχουν 
στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, έχουν καταδικαστεί ως αυτουργοί ή 
συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για 
παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαί-
ωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, 
απάτη, παράβαση καθήκοντος κ.λπ., έχουν κηρυχθεί σε 
πτώχευση, όσοι τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτη-
ση από το Ταμείο οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, 
εφόσον πωλητές είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
ή σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ 
αίματος ή εξ αγχιστείας των προσώπων αυτών, καθώς και 
εταιρείες, στις οποίες τα ως άνω πρόσωπα είναι ιδρυτές, 
μέτοχοι ή εταίροι που εκπροσωπούν το 1/20 του κεφα-
λαίου των εν λόγω εταιριών. Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής 
απέκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από 
τα ως άνω πρόσωπα εντός των προηγούμενων δώδεκα 
(12) μηνών από τη μεταβίβαση.

3. Τα μέλη του ΔΣ τηρούν τις προϋποθέσεις του Κανο-
νισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών, όπως αυτός 
εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 16 
Γενική Συνέλευση, Αρμοδιότητες, Απαρτία,
Πλειοψηφία, Αποφάσεις

1. Στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των Με-
λών ανήκουν τα ακόλουθα θέματα:

α. Η τροποποίηση του Καταστατικού, εκτός από το 
ΑΡΘΡΟ 12 - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Η ενοποίηση του Ταμείου.
γ. Η διάσπαση του Ταμείου.
δ. Η διάλυση του Ταμείου
2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συ-

νεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της εφόσον παρα-
βρίσκονται τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του Ταμείου.

3. Εάν δεν υπάρχει απαρτία στην Α' Γενική Συνέλευση, 
καλείται νέα, με τα ίδια ακριβώς θέματα της Ημερήσιας 
Διάταξης μετά από μία (1) εβδομάδα το λιγότερο, και 
μετά δύο (2) εβδομάδες το αργότερο, βρίσκεται δε σε 
απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της 
εφόσον παραβρίσκεται το ένα δεύτερο (1/2) των μελών 
του Ταμείου.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται 
με πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων με-
λών του Ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 17
Γενική Συνέλευση, Σύγκληση, Πρακτικά

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του συγκαλεί 
Γενική Συνέλευση στις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στο παραπάνω ΑΡΘΡΟ 16 - Γενική Συνέλευση, Αρμοδι-
ότητες, Απαρτία, Πλειοψηφία, Αποφάσεις.

2. Η Πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση αναρτάται 
στην ιστοσελίδα του Ταμείου και αποστέλλεται ηλεκτρο-
νικά στα μέλη τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την 
ημέρα συνεδρίασης. Η Πρόσκληση περιλαμβάνει υπο-
χρεωτικά τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τον τόπο, 
την ημερομηνία σύγκλησης, και τα απαραίτητα ποσοστά 
απαρτίας και έγκρισης.

3. Τα μέλη του Ταμείου παρίστανται και ψηφίζουν στις 
Γενικές Συνελεύσεις αυτοπροσώπως.

4. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συ-
νέλευσης τα μέλη που παρίστανται εκλέγουν Πρόεδρο 
και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της Γε-
νικής Συνέλευσης μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της 
Γενικής Συνέλευσης, ο δε Γραμματέας τηρεί τα Πρακτικά 
της Γενικής Συνέλευσης. Τα Πρακτικά περιλαμβάνουν 
υποχρεωτικά κατάλογο των παριστάμενων στην Γενική 
Συνέλευση μελών του Ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 18
Επενδυτική Επιτροπή

Για τη χάραξη της επενδυτικής πολιτικής λειτουργεί 
στο Ταμείο Επενδυτική Επιτροπή, βάσει του Κανονισμού 
Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών, όπως αυτός εκά-
στοτε ισχύει.

Το Δ.Σ. του Ταμείου διορίζει Επενδυτική Επιτροπή, της 
οποίας τα μέλη πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα για τη 
θέση προσόντα, πιστοποιήσεις και επιπλέον ικανότητα, 
εμπειρία και ήθος.

Το Ταμείο κάθε φορά που διορίζει Επενδυτική Επι-
τροπή υποβάλλει άμεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
στοιχεία των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής (βιογρα-
φικό σημείωμα, σχετική εμπειρία κ.λπ.) για έγκριση κατά 
τα οριζόμενα στην Υπουργική απόφαση Φ.51010/οικ. 
1893/15/16-1-2015, (ΦΕΚ Β΄ 178).

Τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής πρέπει να έχουν 
λευκό ποινικό μητρώο και να μην έχουν καταδικασθεί 
για πειθαρχικά παραπτώματα.
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Η Επενδυτική Επιτροπή έχει όλες τις αρμοδιότητες 
που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Δ΄ άρθρο 1.2.δ. της 
υπουργικής απόφασης Φ.51010/οικ.1893/15/16-1-2015. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κατωτέρω αρμοδιότητες:
α. Χαράσσει την επενδυτική πολιτική του Ταμείου.
β. Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατευθύνσεις 

για τη διαμόρφωση της επενδυτικής πολιτικής του Τα-
μείου.

γ. Παρακολουθεί τη διαχείριση της περιουσίας του Τα-
μείου και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ. Προβαίνει αυτεπάγγελτα ή κατόπιν εντολής του Δι-
οικητικού Συμβουλίου σε μελέτες και έρευνες για κάθε 
θέμα σχετικό με τη διαχείριση της περιουσίας του Τα-
μείου.

ε. Προτείνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την αποδοτι-
κότερη και ασφαλέστερη διαχείριση της περιουσίας του 
Ταμείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΟΡΟΙ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΑΡΘΡΟ 19
Πόροι του Ταμείου

Πόροι του Ταμείου είναι:
α. τακτικές και επιπλέον τακτικές εργοδοτικές εισφο-

ρές
β. προαιρετικές και έκτακτες εργατικές εισφορές
γ. έκτακτες εργοδοτικές εισφορές
δ. οι πρόσοδοι της περιουσίας του
ε. κάθε είδους χαριστικές ή μη καταβολές προς το 

Ταμείο
στ. κάθε άλλο νόμιμο έσοδο

ΑΡΘΡΟ 20
Είδη Εισφορών και Βάση Υπολογισμού αυτών 

1. Οι εισφορές στον κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών 
του Ταμείου από τις Εργοδότριες Εταιρείες και τα Μέλη 
διακρίνονται σε:

α. Τακτικές Εργοδοτικές Εισφορές
β. Επιπλέον Τακτικές Εργοδοτικές Εισφορές
γ. Προαιρετικές Εργατικές Εισφορές
δ. Έκτακτες Εργοδοτικές Εισφορές
ε. Έκτακτες Εργατικές Εισφορές
Οι ως άνω (α) και (β) εισφορές είναι μηνιαίες, καταβαλ-

λόμενες από την επιμέρους Εργοδότρια Εταιρεία για τα 
Μέλη που απασχολούνται σε αυτήν και καταβάλλονται 
με την εκκαθάριση της μηνιαίας μισθοδοσίας, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στα ακόλουθα άρθρα του καταστατικού, 
ο δε υπολογισμός τους γίνεται βάσει των μικτών αποδο-
χών (στο εξής Αποδοχές) που λαμβάνει κάθε μέλος του 
Ταμείου από τις Εργοδότριες Εταιρείες.

Οι Έκτακτες Εργοδοτικές Εισφορές καταβάλλονται 
κατά το χρόνο και με τον τρόπο που ορίζεται σε σχετι-
κή δήλωση της Εργοδότριας Εταιρείας προς το Ταμείο.

Οι Έκτακτες Εργατικές Εισφορές καταβάλλονται με 
σχετική δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26
«Τρόπος καταβολής της εισφοράς - Συνέπειες μη κατα-
βολής των εισφορών». 

2. Για τον υπολογισμό των εισφορών στο Ταμείο θεω-
ρούνται ως αποδοχές το σύνολο των πάσης φύσεως μι-
κτών αποδοχών που λαμβάνει το μέλος από τις Εργοδό-
τριες Εταιρείες, συμπεριλαμβανομένου και του συνόλου 
των αμοιβών που τυχόν λαμβάνουν τα μέλη του Ταμείου 
ως μέλη των διοικητικών συμβουλίων των Εργοδοτριών 
Εταιρειών. Οι αποδοχές κάθε μέλους υπολογιζόμενες 
σύμφωνα με τα ανωτέρω ορίζονται για τους σκοπούς 
του παρόντος ως «Αποδοχές».

ΑΡΘΡΟ 21
Τακτικές Εργοδοτικές Εισφορές 

1. Οι Εργοδότριες Εταιρείες καταβάλλουν για τους 
ασφαλισμένους στο Ταμείο Τακτικές Εργοδοτικές Ει-
σφορές. 

2. Το ποσό της μηνιαίας Τακτικής Εισφοράς, που κατα-
βάλλεται από κάθε Εργοδότρια Εταιρεία για τους εργα-
ζομένους της - μέλη του Ταμείου, ανέρχεται σε ποσοστό 
δύο τοις εκατό (2%) επί των μηνιαίων Αποδοχών του 
εργαζομένου.

ΑΡΘΡΟ 22
Επιπλέον Τακτικές Εργοδοτικές Εισφορές 

1. Οι Εργοδότριες Εταιρείες με απόφασή τους έχουν 
την δυνατότητα να καταβάλλουν στο Ταμείο Επιπλέον 
Τακτικές Εργοδοτικές Εισφορές, που υπολογίζονται ως 
εξής:

2. Για κάθε Μέλος που καταβάλλει προαιρετική εργα-
τική εισφορά σύμφωνα με το άρθρο 23, η αντίστοιχη 
Επιπλέον Τακτική Εργοδοτική Εισφορά θα διαμορφώ-
νεται ως εξής:

Προαιρετική
Εργατική Εισφορά

Επιπλέον Τακτική
Εργοδοτική Εισφορά

0% 0% 

1% 0% 

2% 1%  

3% 1,5% 

4% 1,5% 

5% και άνω 2% 

3. Η Εργοδότρια Εταιρεία μπορεί να λάβει τη σχετική 
απόφαση είτε κατά την ένταξή της στο Ταμείο είτε στο 
χρονικό διάστημα που τα μέλη τροποποιούν τα ποσο-
στά της προαιρετικής εργατικής εισφοράς, σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 26 «Τρόπος καταβολής της 
εισφοράς - Συνέπειες μη καταβολής των εισφορών». Στο 
ίδιο χρονικό διάστημα η Εργοδότρια Εταιρεία μπορεί και 
να παύσει με σχετική απόφασή της την καταβολή της 
Επιπλέον Τακτικής Εργοδοτικής Εισφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 23
Προαιρετικές Εργατικές Εισφορές 

Στο μέλος του Ταμείου παρέχεται η δυνατότητα να κα-
ταβάλει προαιρετική εργατική εισφορά, η οποία δύναται 
να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο του ενός τοις 
εκατό (1%) επί των μηνιαίων Αποδοχών. Η προαιρετική 
εργατική εισφορά εκφράζεται σε ακέραιο ποσοστό επί 
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των αποδοχών του μέλους και δεν δύναται να υπερβαίνει 
το 25% των ετήσιων Αποδοχών του μέλους.

ΑΡΘΡΟ 24
Έκτακτες Εργοδοτικές Εισφορές

Οι Εργοδότριες Εταιρείες έχουν την δυνατότητα να 
καταβάλλουν στο Ταμείο έκτακτες εργοδοτικές εισφορές 
σε μετρητά.

ΑΡΘΡΟ 25
Έκτακτες Εργατικές Εισφορές

Στο μέλος του Ταμείου παρέχεται η δυνατότητα να κα-
ταβάλει, εφόσον το επιθυμεί, έκτακτη εργατική εισφορά 
είτε ως ποσοστό των Αποδοχών του είτε ως απόλυτο 
ποσό.

ΑΡΘΡΟ 26
Τρόπος καταβολής της εισφοράς - 
Συνέπειες μη καταβολής των εισφορών

1. Οι Τακτικές Εργοδοτικές Εισφορές καταβάλλονται 
από τις Εργοδότριες Εταιρείες προς το Ταμείο έως την 
15η ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα.

2. Οι προαιρετικές εργατικές εισφορές παρακρατού-
νται από την Εργοδότρια Εταιρεία κάθε εργαζομένου 
από τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του και αποδίδονται 
μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές προς το Ταμείο.

3. Τα ποσοστά της προαιρετικής εργατικής εισφοράς, 
δηλώνονται από τον ασφαλισμένο προς το Ταμείο κατά 
την υποβολή της αίτησης εγγραφής του και έκτοτε δύο 
(2) φορές το χρόνο κατά τα χρονικά διάστημα από την 1η 
έως 31η Μαΐου και από την 1η έως 31η Δεκεμβρίου. Σε 
περίπτωση που κάποιο μέλος αμελήσει να προβεί στην 
ως άνω ετήσια δήλωση, θα ισχύει το ποσοστό εισφοράς 
που είχε δηλώσει την προηγούμενη περίοδο.

4. Κάθε Έκτακτη εργατική εισφορά δηλώνεται από τον 
ασφαλισμένο:

α. Προς την Εργοδότρια Εταιρία και το Ταμείο σε περί-
πτωση επιπλέον ποσοστού επί των Αποδοχών του εργα-
ζόμενου τρείς (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την 
καταβολή της μισθοδοσίας του εργαζομένου. Στην πε-
ρίπτωση αυτή η εισφορά παρακρατείται από την Εργο-
δότρια Εταιρεία από τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του 
και αποδίδεται μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές προς το 
Ταμείο, β. Προς το Ταμείο σε περίπτωση μετρητών, μετά 
την αντίστοιχη καταβολή από τον ασφαλισμένο του αντί-
στοιχου ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του Ταμείου, 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

5. Η Έκτακτη εργοδοτική εισφορά αποδίδεται από τις 
Εργοδότριες Εταιρείες στο Ταμείο μαζί με τις Τακτικές 
Εργοδοτικές Εισφορές και μαζί με τη σχετική ενημέρωση 
επιμερισμού της στους Ατομικούς Λογαριασμούς.

6. Το μέλος μπορεί να διακόψει την καταβολή της προ-
αιρετικής εργατικής εισφοράς οποτεδήποτε, μετά από 
σχετική γραπτή ειδοποίηση προς το Ταμείο.

7. Μετά την για οποιοδήποτε λόγο διαγραφή του 
μέλους, δεν υφίσταται υποχρέωση παρακράτησης και 
καταβολής από τις Εργοδότριες Εταιρείες στο Ταμείο οι-
ωνδήποτε εισφορών (εργοδοτικών, προαιρετικών κ.λπ.) 
επί των Αποδοχών του που τυχόν καταβάλλονται ή κα-

ταβληθούν εφεξής, ακόμα και αν σε αυτές περιλαμβάνο-
νται αποδοχές του μέλους για εργασία προ του χρόνου 
της διαγραφής, εφόσον μέχρι τον χρόνο αυτό οι εν λόγω 
αποδοχές δεν ήταν καταβλητέες ή εκκαθαρισμένες.

8. Η για οποιοδήποτε λόγο διακοπή καταβολής των 
εργατικών εισφορών του ασφαλισμένου δεν αποτελεί 
λόγο αποβολής ή διαγραφής του από το Ταμείο.

9. Σε περιπτώσεις όπου το μέλος δεν λαμβάνει μισθό 
από τον εργοδότη του («Μακροχρόνια Άδεια»), το μέ-
λος αυτό δεν θα χάνει την ιδιότητα του και θα παρα-
μένει ασφαλισμένο στο Ταμείο. Κατά τη διάρκεια της 
Μακροχρόνιας Άδειας και μέχρι τη λήξη αυτής δεν θα 
καταβάλλονται στο Ταμείο οι κάθε είδους εργοδοτικές 
και προαιρετικές εργατικές εισφορές των παραπάνω άρ-
θρων, εκτός των περιπτώσεων Μακροχρόνιας Άδειας 
λόγω μητρότητας, εργατικού ατυχήματος ή μακροχρό-
νιας ασθένειας. Οι ως άνω εισφορές θα αρχίσουν να 
καταβάλλονται και πάλι με την επιστροφή του μέλους 
στην εργασία του και την πληρωμή του μισθού του. Ο 
χρόνος απουσίας (Μακροχρόνια Άδεια), προσμετράται 
στο χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο, βάσει του οποίου υπο-
λογίζονται τα ποσοστά ωρίμανσης του άρθρου 31 «Ποσό 
εφάπαξ παροχής» του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 27
Ατομικός Λογαριασμός Εφάπαξ Παροχών

1. Για κάθε έναν από τους ασφαλισμένους του Ταμείου 
δημιουργείται Ατομικός Λογαριασμός Εφάπαξ Παροχών, 
ο οποίος, χάριν συντομίας, θα αποκαλείται «ο Λογαρια-
σμός».

2. Ο Λογαριασμός ρευστοποιείται, όταν πρόκειται να 
καταβληθεί η εφάπαξ παροχή.

ΑΡΘΡΟ 28
Μαθηματικό Απόθεμα, Τρόπος επένδυσης 
Μαθηματικού Αποθέματος, Περιθώριο 
Φερεγγυότητας, Κανόνες Επενδύσεων

Για τα θέματα αυτά το Ταμείο εφαρμόζει την κείμενη 
νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 29
Αντασφάλιση

Το Ταμείο δεν έχει υποχρέωση αντασφάλιση ς για τον 
Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30
Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος 
σε παροχή από τον Κλάδο 
Συνταξιοδοτικών Παροχών

1. Ο ασφαλισμένος ή οι κληρονόμοι του, κατά περίπτω-
ση, δικαιούνται εφάπαξ παροχή από το Ταμείο εφόσον 
συντρέχει στο πρόσωπο τους μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

α. Συνταξιοδότηση από φορέα κύριας ασφάλισης δη-
μοσίου δικαίου (κανονικής ή πρόωρης λόγω γήρατος, 
μόνιμης ή προσωρινής αναπηρίας κ.λπ.) ανεξαρτήτως 
ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης στο Ταμείο.
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β. Αλλαγή της επαγγελματικής δραστηριότητας του 
ασφαλισμένου (λύση ή λήξη της σχέσης εργασίας του), 
εφόσον έχει συμπληρώσει την ηλικία των πενήντα πέντε 
(55) ετών ή δεκαπέντε (15) έτη εργασίας στις Εργοδό-
τριες Εταιρείες ,σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 7 
του ν.3029/2002 και με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 «Σκο-
πός - Ασφαλισμένοι Κίνδυνοι», εκτός και εάν επιθυμεί το 
μέλος να μεταφέρει τα δικαιώματα του σε άλλο Ταμείο 
Επαγγελματικής Ασφάλισης που λειτουργεί στο χώρο 
της απασχολήσεως του, κατά τις ισχύουσες νομοθετικές 
διατάξεις.

γ. Οικειοθελής διαγραφή του από το Ταμείο, βάσει της 
παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 3029/2002, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα της παρ. 3 του άρθρου 31 «Ποσό εφάπαξ 
παροχής».

δ. Θάνατος του ασφαλισμένου, ανεξαρτήτως ηλικίας 
και ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης στο Ταμείο.

ΑΡΘΡΟ 31
Ποσό εφάπαξ παροχής

1. Ο Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών εφαρμόζει το 
κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκαθορισμένης εισφο-
ράς. Δεν εγγυάται το ύψος της εφάπαξ παροχής, ούτε 
το ύψος της επενδυτικής απόδοσης, ούτε το ύψος των 
επενδυτικών εξόδων.

2. Σε κάθε ασφαλισμένο, που πληροί τις προϋποθέ-
σεις που αναφέρονται στο άρθρο 30 «Προϋποθέσεις 
θεμελίωσης δικαιώματος σε παροχή από τον Κλάδο Συ-
νταξιοδοτικών Παροχών» του παρόντος Καταστατικού, 
απονέμεται εφάπαξ παροχή ίση με το κεφάλαιο που έχει 
σωρευθεί στον Ατομικό του Λογαριασμό από όλα τα είδη 
εισφορών, τυχόν έσοδα της παρ. 4 του παρόντος άρθρου 
και αναλογούντα επενδυτικά κέρδη ή απώλειες έως την 
ημέρα καταβολής της παροχής, με εξαίρεση τις περιπτώ-
σεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

3. Ειδικά στον ασφαλισμένο που αλλάζει επαγγελμα-
τική δραστηριότητα ή διαγράφεται οικειοθελώς από το 
Ταμείο πριν τη συμπλήρωση εννέα (9) ετών ασφάλισης, 
απονέμεται εφάπαξ παροχή, σύμφωνα με τις προϋπο-
θέσεις του άρθρου 30 β και γ, η οποία συνίσταται σε 
ποσοστό επί του κεφαλαίου (εξαιρουμένου του συσσω-
ρευμένου ποσού των άρθρων 23 «Προαιρετικές Εργα-
τικές Εισφορές» και 25 «Έκτακτες Εργατικές Εισφορές» 
του μέλους το οποίο σε κάθε περίπτωση συνίσταται σε 
100%) που έχει σωρευθεί στο Λογαριασμό του. Το ποσο-
στό αυτό για μεν τις εισφορές του άρθρου 24 «Έκτακτες 
Εργοδοτικές Εισφορές» συνίσταται σε 95%, ενώ για τις 
εισφορές του άρθρου 21 «Τακτικές Εργοδοτικές Εισφο-
ρές» και του άρθρου 22 «Επιπλέον Τακτικές Εργοδοτι-
κές Εισφορές» είναι ανάλογο του χρόνου ασφάλισης του 
ασφαλισμένου στο Ταμείο και καθορίζεται ως εξής:

Χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο Ποσοστό

έως 4 συμπληρωμένα έτη 50%

έως 5 συμπληρωμένα έτη 75%

έως 6 συμπληρωμένα έτη 80%

έως 7 συμπληρωμένα έτη 85%

έως 8 συμπληρωμένα έτη 90%

έως 9 συμπληρωμένα έτη 95%

Άνω των 9 συμπληρωμένων ετών 100%
Στα απαιτούμενα έτη ασφάλισης συνυπολογίζεται 

και ο χρόνος ασφάλισης του μέλους πριν την εγγραφή 
του στο Ταμείο σε ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
οποιασδήποτε εκ των Εργοδοτριών Εταιρειών. 

Το μέλος του Ταμείου που κατά τη συμπλήρωση του 
πεντηκοστού πέμπτου (55ου) έτους της ηλικίας του δεν 
έχει απωλέσει την ιδιότητα του ασφαλισμένου, βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 5 «Απώλεια ιδιότητας ασφαλισμέ-
νου» του παρόντος Καταστατικού, έχοντας συμπληρώσει 
ένα χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο ή δεκαπέντε (15) έτη 
εργασίας στις Εργοδότριες Εταιρίες, δικαιούται το 100% 
του κεφαλαίου που έχει σωρευθεί στο Λογαριασμό του. 

Η διάταξη αυτή ισχύει και για εκείνα τα μέλη, που κατά 
την ίδρυση του Ταμείου έχουν συμπληρώσει το πεντη-
κοστό πέμπτο (55ο) έτος της ηλικίας τους. 

4. Το ποσό του σωρευθέντος κεφαλαίου που δεν κατε-
βλήθη στον ασφαλισμένο διαμοιράζεται κατά τον χρόνο 
της αποχώρησης του ασφαλισμένου μεταξύ των λοιπών 
ασφαλισμένων στο λογαριασμό εκάστου ασφαλισμένου 
ως εξής:

α. το ήμισυ σε κάθε παραμένον μέλος και ανάλογα με 
τα έτη ασφάλισης του στο Ταμείο και

β. το έτερον ήμισυ σε κάθε παραμένον μέλος ανάλο-
γα με το πηλίκο που προκύπτει από το συσσωρευμένο 
μέχρι εκείνη τη στιγμή ποσό στο λογαριασμό του από 
τις εργατικές εισφορές του διά (/) των Μικτών Αποδοχών 
του τη συγκεκριμένη περίοδο.

5. Η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται στον ασφαλισμένο 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έπειτα από αί-
τηση του. Ο ατομικός συνταξιοδοτικός λογαριασμός του 
ασφαλισμένου ρευστοποιείται εντός δέκα (10) ημερών 
από την έκδοση της απόφασης του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Ταμείου περί καταβολής της εφάπαξ παροχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32
Λειτουργικά έξοδα Ταμείου

Τα ετήσια τακτικά ή έκτακτα λειτουργικά έξοδα του 
Ταμείου και ιδίως οι αμοιβές αναλογιστών, ορκωτών/
εσωτερικών ελεγκτών, νομικών και λοιπών συμβούλων, 
το κόστος δημιουργίας και συντήρησης μητρώου με-
λών, το κόστος ενημέρωσης των μελών, η λογιστική και 
ηλεκτρονική οργάνωση του Ταμείου, το κόστος θεμα-
τοφυλακής και διαχειριστή επενδύσεων, καλύπτονται 
εξ ολοκλήρου από τις Εργοδότριες Εταιρείες.

ΑΡΘΡΟ 33
Λογιστική Οργάνωση

1. Η λογιστική οργάνωση του Ταμείου γίνεται με βάση 
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και σε συνδυασμό με 
τον Εσωτερικό κανονισμό του Ταμείου.
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2. Κάθε οικονομική χρήση του Ταμείου συμπίπτει με 
το ημερολογιακό έτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ -
ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 34
Μεταφορά/καταβολή ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων επί αλλαγής επαγγελματικής
δραστηριότητας ή διαγραφής 
από το Ταμείο για άλλο λόγο

Σε περίπτωση που μέλος αλλάζει επαγγελματική δρα-
στηριότητα ή ασκεί το δικαίωμα διαγραφής του από το 
Ταμείο για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δικαιούται είτε να 
μεταφέρει τα δικαιώματα του σε άλλο ταμείο επαγγελ-
ματικής ασφάλισης που λειτουργεί στο χώρο της απα-
σχολήσεως του, είτε να λάβει την παροχή του Κλάδου 
Συνταξιοδοτικών Παροχών που του αναλογεί σε σχέση 
με το χρόνο παραμονής του στο Ταμείο, όταν συμπλη-
ρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη θεμελίωση 
του δικαιώματος σε παροχή, που ορίζονται στο άρθρο 
30 «Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος σε παροχή 
από τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών» του παρό-
ντος Καταστατικού, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της 
εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 35
Διαδοχική Ασφάλιση

Επί διαδοχικής ασφάλισης σε περισσότερα Ταμεία 
Επαγγελματικής Ασφάλισης της Ελλάδας ή κρατών με-
λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις 
των παρ. 10 και 11 του άρθρου 7 του ν. 3029/2002, των 
κατ' εξουσιοδότηση του ανωτέρω Νόμου Υπουργικών 
Αποφάσεων περί διαδοχικής ασφάλισης στα Ταμεία 
Επαγγελματικής Ασφάλισης, καθώς και των γενικότε-
ρων Νόμων και Οδηγιών ή Κανονισμών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπως εκάστοτε ενσωματώνονται στην ελληνική 
έννομη τάξη.

ΑΡΘΡΟ 36
Παραγραφή, Εκχώρηση, Κατάσχεση, 
Ενεχυρίαση, Κληρονομική διαδοχή
εφάπαξ συνταξιοδοτικών παροχών

1. Το δικαίωμα στην παροχή του Κλάδου Συνταξιοδο-
τικών Παροχών είναι απαράγραπτο.

2. Η εφάπαξ παροχή δεν εκχωρείται και δεν κατά-
σχεται, είναι δε αυτοδικαίως άκυρη κάθε εκχώρηση ή 
κατάσχεση της, με την επιφύλαξη των διατάξεων υπέρ 
του Δημοσίου.

3. Κατόπιν αίτησης του μέλους προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ταμείου επιτρέπεται η ενεχυρίαση του 
ποσού του Ατομικού Συνταξιοδοτικού Λογαριασμού του 
ασφαλισμένου για λήψη δανείου ή εγγυητικής επιστολής 
από Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Η ενεχυρίαση είναι 
επιτρεπτή μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 95% της 
αξίας εξαγοράς του Ατομικού Συνταξιοδοτικού Λογαρια-
σμού του κατά την ημερομηνία της ενεχυρίασης.

4. Η παροχή του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών 
κληρονομείται βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα 
περί κληρονομικής διαδοχής.

5. Σε περίπτωση που μέλος αλλάζει επαγγελματική 
δραστηριότητα ή ασκεί το δικαίωμα διαγραφής του 
από το Ταμείο για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δικαιούται 
είτε να μεταφέρει τα δικαιώματα του σε άλλο ταμείο 
επαγγελματικής ασφάλισης που λειτουργεί στο χώρο 
της απασχολήσεως του, είτε να λάβει την παροχή του 
Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών που του αναλογεί 
σε σχέση με το χρόνο παραμονής του στο Ταμείο, όταν 
συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη θε-
μελίωση του δικαιώματος σε παροχή, που ορίζονται στο 
άρθρο 30 «Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος σε 
παροχή από τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών» του 
παρόντος Καταστατικού, κατ' εφαρμογή των διατάξεων 
της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 37
Τροποποίηση Καταστατικού

1. Η τροποποίηση του Καταστατικού επιτρέπεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα 16 & 17 του πα-
ρόντος και με κατάρτιση σχετικού συμβολαιογραφικού 
εγγράφου, τηρουμένων και των λοιπών διαδικαστικών 
προϋποθέσεων που προβλέπει ο Νόμος για την ίδρυση 
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης.

2. Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμεί-
ου θα προβλέπεται κάθε αναγκαία διαδικασία για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 38
Ενοποίηση

1. Επιτρέπεται η ενοποίηση του Ταμείου με άλλα ομο-
ειδή Ταμεία που λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο 
κράτος και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την προ-
άσπιση και επίτευξη των στόχων του και την καλύτερη 
απόδοση της επενδυτικής του πολιτικής, τηρουμένων 
και των λοιπών προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 2, άρθρα 16 και 
17 του παρόντος Καταστατικού και με κατάρτιση σχετι-
κού συμβολαιογραφικού εγγράφου.

2. Η ενοποίηση συντελείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και μετά από κατα-
χώρηση του νέου Καταστατικού στο σχετικό μητρώο του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως ο 
Νόμος ορίζει. Από την καταχώρηση αυτή το νέο Ταμείο 
υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των Ταμείων που συγχωνεύτηκαν. Οι εκκρεμείς δίκες 
συνεχίζονται από το νέο Ταμείο χωρίς διακοπή.

3. Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμεί-
ου θα προβλέπεται κάθε αναγκαία διαδικασία για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 39
Διάσπαση

Με τους όρους και τις διαδικασίες του προηγούμενου 
άρθρου είναι δυνατή η διάσπαση του Ταμείου σε πε-
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ρισσότερα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Ν.Π.Ι.Δ 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), εφόσον πληρούνται οι 
σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις, κατόπιν έγκρισης από 
τις αρμόδιες αρχές.

ΑΡΘΡΟ 40
Συνεργασία ή συμμετοχή σε Ομοσπονδίες

1. Με απόφαση του Δ.Σ. επιτρέπεται η συνεργασία 
του Ταμείου με άλλα ομοειδή Ταμεία ή και Ομοσπονδί-
ες ομοειδών Ταμείων, σε επιχειρησιακό, κλαδικό ή άλλο 
επίπεδο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον τούτο 
κρίνεται σκόπιμο για την επίτευξη των στόχων του Τα-
μείου, τηρουμένων όλων των λοιπών προϋποθέσεων 
που προβλέπει ο νόμος.

2. Με τους ίδιους όρους είναι δυνατή η συμμετοχή του 
Ταμείου σε Ομοσπονδίες ομοειδών Ταμείων, στην ημε-
δαπή ή στην αλλοδαπή, ως και η πρωτοβουλία σύστα-
σης αντίστοιχης Ομοσπονδίας Ταμείων Επαγγελματικής 
Ασφάλισης, τηρουμένων όλων των λοιπών προϋποθέ-
σεων που προβλέπει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 41
Διάλυση του Ταμείου

1. Το Ταμείο διαλύεται:
α. Στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.
β. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 2, άρθρα 

16 και 17 του παρόντος Καταστατικού.
2. Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμεί-

ου θα προβλέπεται κάθε αναγκαία διαδικασία για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 42
Εκκαθάριση

1. Τη λύση του Ταμείου ακολουθεί η εκκαθάριση του.
2. Σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου, ο υπεύθυνος 

εκκαθάρισης, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του παρόντος 
άρθρου, προβαίνει στη σύνταξη ισολογισμού έναρξης 
εκκαθάρισης και τη συνακόλουθη αποτίμηση των Ατο-
μικών Συνταξιοδοτικών Παροχών των ασφαλισμένων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ωστόσο, μπορεί να αποφα-
σίσει αντί της διανομής του προϊόντος της εκκαθάρι-
σης, τη μεταβίβαση του σε άλλο Ταμείο επαγγελματικής 
ασφάλισης, κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. 
Σε κάθε περίπτωση πάντως τα παραπάνω πρόσωπα που 
επιθυμούν, δικαιούνται τη διανομή του προϊόντος της 
εκκαθάρισης, ανάλογα με την ασφαλιστική τους προσ-
δοκία - κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του παρόντος 
άρθρου.

3. Μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές, εκτελεί χρέη 
εκκαθαριστή ολόκληρο το Δ.Σ. Εκκαθαριστές μπορούν 
να διοριστούν δύο (2) μέλη του Δ.Σ., που ασκούν όλες τις 
αρμοδιότητες, τις συναφείς προς τη διαδικασία και τον 
τρόπο της εκκαθάρισης, τα οποία θα πρέπει να πληρούν 
τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία.

4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυ-
τοδικαίως την παύση εξουσίας των μελών του Δ.Σ. Ως 

προς τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται ανάλογα οι δι-
ατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των 
εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο 
πρακτικών του Δ.Σ.

5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν από την ανάληψη των 
καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της περιου-
σίας του Ταμείου και γενικότερα των απαιτήσεων και των 
υποχρεώσεων του, να συντάξουν Ισολογισμό και να προ-
βούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια, μεριμνώντας για την 
εφαρμογή του άρθρου 8 του ν. 3029/2002 παρ.3 και 6 και 
των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, όπως εκάστοτε 
ισχύουν. Εάν η εκκαθάριση διαρκεί περισσότερο από 
ένα (1) έτος, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται σε σύνταξη 
Ισολογισμού για κάθε έτος. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι 
εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

6. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να προβούν σε άμεση 
και ακώλυτη περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων του 
Ταμείου, σε μετατροπή σε χρήμα της περιουσίας του 
Ταμείου (ασφαλιστικές τοποθετήσεις του Κλάδου Συ-
νταξιοδοτικών Παροχών), σε εξόφληση των χρεών του 
και σε είσπραξη των απαιτήσεων του. Μπορούν δε να 
ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπη-
ρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον του Ταμείου. 
Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που οι εκκαθαριστές 
προβαίνουν σε εκποίηση ακινήτων του Ταμείου, η τιμή 
πώλησης καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νο-
μοθεσία για την αποτίμηση των ακινήτων. Η ρευστο-
ποίηση των Ατομικών Συνταξιοδοτικών Λογαριασμών 
των προσώπων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ήτοι 
της ασφαλιστικής τοποθέτησης, γίνεται με την καθαρή 
τιμή της ημέρας της ρευστοποίησης.

7. Κάθε ποσό, που προέρχεται από οποιαδήποτε ρευ-
στοποίηση, κατατίθεται εντόκως σε τραπεζικό λογαρια-
σμό. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται, όσα προβλέπονται 
στο ν.3029/2002 και στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές 
υπουργικές αποφάσεις.

8. Τα έξοδα εκκαθάρισης ή πιθανών αμοιβών εκκαθα-
ριστών καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις Εργοδότριες 
Εταιρείες.

9. Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του 
άρθρου 8 του ν. 3029/2002, από την ρευστοποιηθείσα 
περιουσία του Ταμείου (ασφαλιστική τοποθέτηση), ικα-
νοποιούνται προνομιακά και κατά προτεραιότητα έναντι 
κάθε άλλου γενικού ή ειδικού προνομίου τα πρόσωπα 
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου για τις απαιτήσεις τους 
σε εφάπαξ παροχή. Το ύψος των αξιώσεων των προσώ-
πων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου καθορίζεται από 
την αξία των Ατομικών Συνταξιοδοτικών Λογαριασμών 
τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 31 «Ποσό εφάπαξ 
παροχής» του παρόντος Καταστατικού (λαμβάνοντας 
όμως υπόψη για τους ασφαλισμένους κατά τη στιγμή 
της εκκαθάρισης ποσοστό 100% επί του κεφαλαίου που 
έχει σωρευθεί στο Λογαριασμό τους ανεξαρτήτως ετών 
ασφάλισης τους στο Ταμείο ή υπηρεσίας στις Εργοδό-
τριες Εταιρείες), ανεξάρτητα από την πλήρωση των προ-
ϋποθέσεων του άρθρου 30 «Προϋποθέσεις θεμελίωσης 
δικαιώματος σε παροχή από τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών 
Παροχών» του παρόντος Καταστατικού.
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10. Σε περίπτωση μεταβίβασης της περιουσίας του 
Ταμείου σε άλλο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης, η 
περάτωση της εκκαθάρισης με μεταβίβαση γίνεται βάσει 
των όσων ορίζονται στη σχετική συμφωνία, που συνά-
πτεται μεταξύ των ταμείων και της εκάστοτε ισχύουσας 
νομοθεσίας.

11 .Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί 
τα δύο (2) έτη, εκτός αν προκύψει δικαστική διένεξη, 
οπότε δύναται να παραταθεί για άλλα δύο (2) επιπρό-
σθετα έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 43
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου θα πρέ-
πει να συγκροτηθεί εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση 
του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι 
την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου το 
Ταμείο διοικείται από προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, 
που απαρτίζεται από τέσσερις (4) εκπροσώπους των Ερ-
γοδοτριών Εταιρειών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 
«Διοικητικό Συμβούλιο, Σύνθεση, Θητεία, Εκλογή» του 
παρόντος και τρείς (3) εκπροσώπους των ασφαλισμένων 
του Ταμείου, τα οποία θα υποδειχθούν από το/τα υφι-
στάμενο/α σωματείο/α εργαζομένων που λειτουργούν 
στον Όμιλο.

2. Τα μέλη του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι οι εξής:

1. Μαίρη Γεωργιάδου
2. Κωνσταντίνος Κοντομάρης
3. Στυλιανός Κωνσταντίνου

4. Αντώνιος Μαρίνος
5. Γεωργία Μουρλά
6. Καλλιόπη Παπασταύρου
7. Σμαράγδα Ρηγάκου
Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από 43 άρθρα, ανα-

γνώσθηκε, συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατ' άρθρο και στο 
σύνολο του και θα ισχύει από τη δημοσίευση του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος δεύτερο (τ.Β΄).

Οι ανωτέρω δηλώσεις των εμφανισθέντων καταχω-
ρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε είκοσι 
(20) φύλλα.

Τα τέλη και δικαιώματα με τρία (3) αντίγραφα με τον 
ΦΠΑ 24% είναι ευρώ πεντακόσια πενήντα επτά και πενή-
ντα έξι λεπτά (€ 557,56), μεγαρόσημο € 7,00, δικαιώματα 
€ 444,00 και ΦΠΑ € 106,56.

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους εμφανισθέντες, 
οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο 
περιεχόμενο του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ, ο συμ-
βολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ             Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Σωκράτης Λαζαρίδης  (Τ.Σ.) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ
Παναγιώτης Καράκος 
Ακριβές αντίγραφο. Αθήνα αυθημερόν. Ο συμβολαι-

ογράφος Αθηνών.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-

μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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