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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ16/Φ51020/οικ.28691/831
Έγκριση του Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ - Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α.-Ε.Θ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του ν.3029/2002 «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄160).
2. Τον ν.4680/2020 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των
Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών
(Ι.Ε.Σ.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 72).
3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168).
6. Την υπό στοιχεία οικ.32081/Δ1.10120 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β΄3314).
7. Την υπό στοιχεία Φ.51020/οικ.1893/15 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών
Πρακτικών λειτουργίας των ΤΕΑ» (Β΄ 178).
8. Το υπ΄ αρ. οικ. 261/29.06.2020 έγγραφο της Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής.
9. Το υπ΄ αρ. 1451/10.07.2020 έγγραφο της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
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10. Το υπ’ αρ. 8.542/18.06.2020 συμβολαιογραφικό
έγγραφο.
11. Την εκπονηθείσα αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας.
12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την έγκριση του Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ - Ν.Π.Ι.Δ.
(Τ.Ε.Α.-Ε.Θ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ)», το οποίο καταρτίσθηκε με το υπ’
αρ. 8.542/18.06.2020 συμβολαιογραφικό έγγραφο, το
οποίο συνέταξε και υπέγραψε ο Συμβολαιογράφος Αθηνών ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ.
Aριθμ. 8.542
Σύσταση και καταστατικό Ταμείου Επαγγελματικής
Ασφάλισης - Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα - με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ - Ν.Π.Ι.Δ.», ν. 3029/2002, όπως ισχύει
σήμερα.
Στην Αθήνα Αττικής, σήμερα, στις δέκα οκτώ (18) του
μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και στο συμβολαιογραφείο
μου, που βρίσκεται στον τρίτο (Γ΄) όροφο του επί της
οδού Ακαδημίας αρ. 33 κειμένου κτιρίου, συνιδιοκτησίας εμού και της Ασπασίας Μάλλιου-Ματσανιώτη, παρουσιάσθηκαν σε μένα το Συμβολαιογράφο ΑΘΗΝΩΝ
ΣΩΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗ που κατοικώ και έχω
έδρα στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας αρ. 33), οι ικανοί και
μη εξαιρούμενοι από το Νόμο:
I) Δέσποινα Χαρακοπούλου, η οποία δήλωσε ότι παρίσταται και ενεργεί, στην προκειμένη περίπτωση, ως
ειδικά εξουσιοδοτηθείσα πληρεξούσια, αντιπρόσωπος
και αντίκλητος, εν ονόματι και δια λογαριασμόν των:
1) Δημητρίου Κουτσούκη
2) Παναγιώτη Χρήστου Καραχρήστου
3) Γεωργίου Οικονομέα, δυνάμει του υπ’ αρ. 8.461/
25-05-2020 πληρεξουσίου μου, δι’ άπαντες τους ως άνω,
υπό 1, 2 και 3, εντολείς αυτής, το οποίο, κατά ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει η ισχύς
αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
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4) Κωνσταντίνου Τσουρινάκη, δυνάμει του υπ’ αρ.
8.462/25-05-2020 πληρεξουσίου μου, το οποίο, κατά
ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει
η ισχύς αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
5) Βιολέτας Σπυροπούλου, δυνάμει του υπ’ αρ.
8.463/25-05-2020 πληρεξουσίου μου, το οποίο, κατά
ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει
η ισχύς αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
6) Παναγιώτη Μητρόπουλου, δυνάμει του υπ’ αρ.
8.464/25-05-2020 πληρεξουσίου μου, το οποίο, κατά
ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει
η ισχύς αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
7) Γεώργιου Βανασίκα, δυνάμει του υπ’ αρ. 8.465/
25-05-2020 πληρεξουσίου μου, το οποίο, κατά ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει η ισχύς
αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
8) Γεωργίου Βαπορίδη,
9) Εμμανουέλας Ρούσσου, δυνάμει του υπ’ αρ.
8.466/25-05-2020 πληρεξουσίου μου, δι’ αμφότερους
τους ως άνω, υπό 8 και 9, εντολείς αυτής, το οποίο, κατά
ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει
η ισχύς αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
10) Κωνσταντίνας Μπελογιάννη,
11) Γεωργίου Παπαδόπουλου,
12) Ιωάννη Χαβελέ, δυνάμει του υπ’ αρ. 8.467/
25-05-2020 πληρεξουσίου μου, δι’ άπαντες τους ως άνω,
υπό 10, 11 και 12, εντολείς αυτής, το οποίο, κατά ρητή
δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει η ισχύς
αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
13) Αχιλλέα Στογιόγλου, δυνάμει του υπ’ αρ. 8.468/
25-05-2020 πληρεξουσίου μου, το οποίο, κατά ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει η ισχύς
αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
14) Δημητρίου Παναγιώτου, δυνάμει του υπ’ αρ.
8.469/25-05-2020 πληρεξουσίου μου, το οποίο, κατά
ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει
η ισχύς αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
15) Αικατερίνης Μαρμαρά, δυνάμει του υπ’ αρ.
8.470/25-05-2020 πληρεξουσίου μου, το οποίο, κατά
ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει
η ισχύς αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
16) Δημητρίου Κοσσόρα, δυνάμει του υπ’ αρ. 8.471/
25-05-2020 πληρεξουσίου μου, το οποίο, κατά ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει η ισχύς
αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
17) Ελένης Αλεξανδρή, δυνάμει του υπ’ αρ. 8.472/
25-05-2020 πληρεξουσίου μου, το οποίο, κατά ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει η ισχύς
αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
18) Μαρίνας Καλαρίτη,
19) Ασημίνας Πλουμίδη,
20) Θεοδώρας Ροκά,
21) Παρασκευής Σγουρού, δυνάμει του υπ’ αρ.
8.473/25-05-2020 πληρεξουσίου μου, δι’ άπασες τις ως
άνω, υπό 18, 19, 20 και 21, εντολίδες αυτής, το οποίο,
κατά ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει
παύσει η ισχύς αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι
σήμερα,
22) Αναστασίας Κόντη,
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23) Άννας Κυρίτση,
24) Σοφίας Παπαστεφάνου,
25) Αγγελικής Ρετίκα,
26) Κωνσταντίνου Χρυσαφίδη
27) Χριστίνας Μανιάτη,
28) Θεόδωρου Λιζάρδου,
29) Παύλου Κορομπόκη, δυνάμει του υπ’ αρ. 8.475/
26-05-2020 πληρεξουσίου μου, δι’ άπαντες τους ως άνω,
υπό 27, 28 και 29, εντολείς αυτής, το οποίο, κατά ρητή
δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει η ισχύς
αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
30) Κίμωνος Βολίκα, δυνάμει του υπ’ αρ. 8.476/
26-05-2020 πληρεξουσίου μου, το οποίο, κατά ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει η ισχύς
αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
31) Μαρίνου Κουτσιουμάρη,
32) Αλέξιου Μπαλλιάν,
33) Ελένης Παππά,
34) Χρήστου Μποσόλη,
35) Βασιλικής Μακρή,
36) Χριστίνας Σεβαστάκη, δυνάμει του υπ’ αρ. 8.477/
26-05-2020 πληρεξουσίου μου, δι’ άπαντες τους ως άνω,
υπό 31, 32, 33, 34, 35 και 36, εντολείς αυτής, το οποίο,
κατά ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει
παύσει η ισχύς αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι
σήμερα,
37) Μαρίας Θεοδωροπούλου,
38) Αγγελικής Μπινάκη,
39) Σταυρούλας-Αγλαΐας Δεριζιώτη,
40) Δημητρίου Κορτέση,
41) Εμμανουήλ Δροσατάκη, δυνάμει του υπ’ αρ. 8.478/
26-05-2020 πληρεξουσίου μου, δι’ άπαντες τους ως άνω,
υπό 37, 38, 39, 40 και 41, εντολείς αυτής, το οποίο, κατά
ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει
η ισχύς αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
42) Μαρίας Πυλαρινού-Λουκάτου,
43) Κωνσταντίνου Αϋφαντόπουλου,
44) Αχιλλέως Κοντογούρη, δυνάμει του υπ’ αρ.
8.479/26-05-2020 πληρεξουσίου μου, δι’ άπαντες τους
ως άνω, υπό 42, 43 και 44, εντολείς αυτής, το οποίο, κατά
ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει
η ισχύς αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
45) Κωνσταντίνου Αδάμ,
46) Δημητρίου Νταλίπη, δυνάμει του υπ’ αρ. 8.480/
26-05-2020 πληρεξουσίου μου, δι’ αμφότερους τους ως
άνω, υπό 45 και 46, εντολείς αυτής, το οποίο, κατά ρητή
δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει η ισχύς
αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
47) Θεοφάνη Μυλωνά, δυνάμει του υπ’ αρ. 8.481/2605-2020 πληρεξουσίου μου, το οποίο, κατά ρητή δήλωσή
της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει η ισχύς αυτού,
με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
48) Αθανασίου Τούλη,
49) Αλέξανδρου Μαγκλάρα, δυνάμει του υπ’ αρ.
8.482/26-05-2020 πληρεξουσίου μου, δι’ αμφότερους
τους ως άνω, υπό 48 και 49, εντολείς αυτής, το οποίο,
κατά ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει
παύσει η ισχύς αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι
σήμερα,
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50) Άννας-Μαρίας Αυθίνου, δυνάμει του υπ’ αρ.
8.483/26-05-2020 πληρεξουσίου μου, το οποίο, κατά
ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει
η ισχύς αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
51) Παναγιώτας Αποστολάκη,
52) Δωροθέας Βαφειάδου,
53) Μαρίας Σαλαμούρα, δυνάμει του υπ’ αρ. 8.484/
26-05-2020 πληρεξουσίου μου, δι’ άπασες τις ως άνω,
υπό 51, 52 και 53, εντολίδες αυτής, το οποίο, κατά ρητή
δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει η ισχύς
αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
54) Άννας Μαργαρίτη, δυνάμει του υπ’ αρ. 8.485/
26-05-2020 πληρεξουσίου μου, το οποίο, κατά ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει η ισχύς
αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
55) Αγγελικής Ανδριοπούλου,
56) Αντωνίου Βουρνουξουζή,
57) Δήμητρας Διδασκάλου,
58) Αγλαΐας Θωμά,
59) Κωνσταντίνας Καραλή,
60) Πολυξένης Μπλέτσα,
61) Βασιλικής Παπαντώνη, δυνάμει του υπ’ αρ. 8.486/
26-05-2020 πληρεξουσίου μου, δι’ άπαντες τους ως
άνω, υπό 55, 56, 57, 58, 59, 60 και 61, εντολείς αυτής,
το οποίο, κατά ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί,
ούτε έχει παύσει η ισχύς αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο,
μέχρι σήμερα,
62) Αγγελικής Ασλάνογλου, δυνάμει του υπ’ αρ. 8.487/
27-05-2020 πληρεξουσίου μου, το οποίο, κατά ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει η ισχύς
αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
63) Ρωμύλου Μάρα,
64) Γεωργίου Μάρκου,
65) Στυλιανής Ντάφα,
66) Ιωάννη Σίμο,
67) Νικολάου Καραθανάση, δυνάμει του υπ’ αρ. 8.488/
27-05-2020 πληρεξουσίου μου, δι’ άπαντες τους ως άνω,
υπό 63, 64, 65, 66 και 67, εντολείς αυτής, το οποίο, κατά
ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει
η ισχύς αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
68) Γεωργίου Κουφόπουλου,
69) Θεώνης Παναγιωτάκη,
70) Αικατερίνης Μαντζιάρα,
71) Γεωργίου Λιόντου, δυνάμει του υπ’ αρ. 8.489/
27-05-2020 πληρεξουσίου μου, δι’ άπαντες τους ως άνω,
υπό 68, 69, 70 και 71, εντολείς αυτής, το οποίο, κατά ρητή
δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει η ισχύς
αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
72) Ιωάννη Μουρίκη, δυνάμει του υπ’ αρ. 8.490/
27-05-2020 πληρεξουσίου μου, το οποίο, κατά ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει η ισχύς
αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
73) Γεράσιμου Βασιλείου, δυνάμει του υπ’ αρ. 8.491/
27-05-2020 πληρεξουσίου μου, το οποίο, κατά ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει η ισχύς
αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
74) Χαραλάμπους Σαρρή, δυνάμει του υπ’ αρ. 8.492/
27-05-2020 πληρεξουσίου μου, το οποίο, κατά ρητή δή-
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λωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει η ισχύς
αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
75) Φαίδωνος-Θεοδώρου Ταμβακάκη,
76) Χριστόδουλου Αίσωπου, δυνάμει του υπ’ αρ.
8.493/27-05-2020 πληρεξουσίου μου, δι’ αμφότερους
τους ως άνω, υπό 75 και 76, εντολείς αυτής, το οποίο,
κατά ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει
παύσει η ισχύς αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι
σήμερα,
77) Παναγιώτας Ζαγάρη, δυνάμει του υπ’ αρ. 8.494/
27-05-2020 πληρεξουσίου μου, το οποίο, κατά ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει η ισχύς
αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
78) Δαυΐδ-Κωνσταντίνου-Ελευθερίου Παπαϊωάννου,
δυνάμει του υπ’ αρ. 8.495/27-05-2020 πληρεξουσίου
μου, το οποίο, κατά ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει η ισχύς αυτού, με οποιοδήποτε
τρόπο, μέχρι σήμερα,
79) Καλλιόπης Παλαιοκαστρίτου,
80) Ιωσήφ Παπαδογιάννη,
81) Νικολάου Παπαδόπουλου,
82) Νικολάου Τζανέτου, δυνάμει του υπ’ αρ. 8.496/
27-05-2020 πληρεξουσίου μου, δι’ άπαντες τους ως άνω,
υπό 79, 80, 81 και 82, εντολείς αυτής, το οποίο, κατά ρητή
δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει η ισχύς
αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
83) Μαρίας-Μαρίνας Βασιλικού,
84) Ευθυμίας Μπούρμπουλα,
85) Μαρίας Τσιμερίκα,
86) Μαρίας Θωμαδάκη, δυνάμει του υπ’ αρ. 8.497/
27-05-2020 πληρεξουσίου μου, δι’ άπασες τις ως άνω,
υπό 83, 84, 85 και 86, εντολείς αυτής, το οποίο, κατά
ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει
η ισχύς αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
87) Κωνσταντίνου Φωτεινόπουλου, δυνάμει του υπ’
αρ. 8.498/27-05-2020 πληρεξουσίου μου, το οποίο, κατά
ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει
η ισχύς αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
88) Διονυσίου Μαγγανά, δυνάμει του υπ’ αρ. 8.499/
27-05-2020 πληρεξουσίου μου, το οποίο, κατά ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει η ισχύς
αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
89) Μαρίας Κατσούλη,
90) Αργυρίου Καψαμπέλη,
91) Αλεξίου-Ελευθερίου Μπαλτά,
92) Ιωάννη Μπίμπα,
93) Γεωργίου Γιοβά,
94) Μαρίας Πανταζοπούλου, δυνάμει του υπ’ αρ. 8.500/
27-05-2020 πληρεξουσίου μου, δι’ άπαντες του ως άνω,
υπό 89, 90, 91, 92, 93 και 94, εντολείς αυτής, το οποίο,
κατά ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει
παύσει η ισχύς αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι
σήμερα,
95) Ηρακλή Μπαμπλέκου, δυνάμει του υπ’ αρ. 8.514/
29-05-2020 πληρεξουσίου μου, το οποίο, κατά ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει η ισχύς
αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
96) Αριστοτέλη Καρυτινού,
97) Θηρεσίας Μεσσάρη,
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98) Αθανασίου Καραγιάννη,
99) Άννας Χαλκιαδάκη, δυνάμει του υπ’ αρ. 8.518/
02-06-2020 πληρεξουσίου μου, δι’ άπαντες του ως άνω,
υπό 96, 97, 98 και 99, εντολείς αυτής, το οποίο, κατά ρητή
δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει η ισχύς
αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
100) Αλέξιου Σουλτογιάννη, δυνάμει του υπ’ αρ.
8.521/03-06-2020 πληρεξουσίου μου, το οποίο, κατά
ρητή δήλωσή της, δεν έχει ανακληθεί, ούτε έχει παύσει
η ισχύς αυτού, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα,
αφ’ ετέρου δε οι κάτωθι εταιρίες, οι οποίες θα καλούνται, χάριν συντομίας, και “εργοδότριες εταιρίες”, ήτοι:
1) ο Χριστόδουλος Αίσωπος, ο οποίος δήλωσε ότι παρίσταται και ενεργεί, στην προκειμένη περίπτωση, ως
ειδικά εξουσιοδοτηθείς νόμιμος εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ALPHA TRUST Ανώνυμη
Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” και τον διακριτικό
τίτλο “ALPHA TRUST”.
Η εταιρία αυτή συστάθηκε νόμιμα και εξακολουθεί,
κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση του εδώ εμφανισθέντος
νομίμου εκπροσώπου της, να υφίσταται, χωρίς να έχει
λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση, κηρυχθεί σε κατάσταση
πτωχεύσεως, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή σε
διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, ούτε υφίσταται
αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση με ανάλογο περιεχόμενο, καθώς και δεν έχει ανακληθεί η άδεια σύστασης
ή η άδεια λειτουργίας αυτής, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά και όπως προκύπτει από το υπ’ αρ.
944888.1375033/22-11-2019 Γενικό Πιστοποιητικό του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή - Γενική
Διεύθυνση Αγοράς - Διεύθυνση Εταιρειών - Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών
Ιδρυμάτων), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, αρχικά με την επωνυμία “ALPHA TRUST Οικονομικοί
Σύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρεία” και έδρα τον Δήμο Αθηναίων, δυνάμει του υπ’ αρ. 3.377/28-12-1999 καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Πειραιά Νυμφοδώρας Παπαδοπούλου-Παρασκευοπούλου, που
εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 90/15-01-1991 απόφαση του
Νομάρχη Αθηνών, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών και ούτω αυτή έλαβε αριθμό μητρώου 23491/01/Β/91/024 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 133/17-01-1991
(τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο
παρόν, το καταστατικό της οποίας, εν συνεχεία, τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων: 1) ως προς τα άρθρα 1, που
αφορά την επωνυμία, η οποία έγινε “ALPHA TRUST ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και ο διακριτικός τίτλος της “ALPHA TRUST A.E.Π.Ε.Υ”, 2, 5 παρ. 1, 28
και με την κατάργηση των άρθρων 35, 36, 37 και 38,
σύμφωνα με τις από 05-09-1996 και 10-02-1997
αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της,
η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 3503/18-04-1997 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, που καταχωρήθηκε στο
Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών την
18-04-1997 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο
υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 1785/29-04-1997 (τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο
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του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 2) με την από
28-07-1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της, δια της οποίας αποφασίσθηκε η εκχώρηση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου που καταχωρήθηκε στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών την
11-12-1998 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’
αρ. Φ.Ε.Κ. 9594/16-12-1998 (τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του
οποίου προσαρτάται στο παρόν, 3) ως προς το άρθρο 5,
που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, με την από 07-12-1998
απόφαση της Έκτακτης/Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. απόφαση
34969/27-04-1999 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, που
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών, την 27-04-1999 και σχετική ανακοίνωση
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 2378/ 04-05-1999 (τ. Α.Ε.
και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,
4) ως προς τα άρθρα 2, που αφορά τον σκοπό της εταιρίας και 5, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, με την από
29-03-1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ.
7787/11-05-1999 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, που
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών, την 11-05-1999 και σχετική ανακοίνωση
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 2687/18-05-1999 (τ. Α.Ε.
και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,
5) ως προς τα άρθρα 35, 36 37 και 38, με την από
29-11-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. απόφαση 34656/11-02-1999 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών,
που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της
Νομαρχίας Αθηνών, την 11-02-2000 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 1353/21-02-2000
(τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο
παρόν, 6) εκ νέου ως προς το άρθρο 5, που αφορά το
μετοχικό κεφάλαιο, με την από 10-05-2000 απόφαση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία
εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. απόφαση 12626/ 2000 απόφαση
του Νομάρχη Αθηνών, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών, την
30-06-2000 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο
υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 6189/04-07-2000 (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 7) εκ νέου ως
προς το άρθρο 5, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, με
την από 16-10-2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’
αρ. απόφαση 32472/2000 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών, την 13-12-2000 και σχετική
ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 11413/
14-12-2000 (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 8) εκ νέου ως προς το άρθρο 5,
που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, με την από 30-05-2001
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η
οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. απόφαση 18332/
21-12-2001 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών, την 21-12-2001 και σχετική ανακοίνωση
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 11488/27-12-2001 (τ. Α.Ε.
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και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,
9) ως προς το άρθρο 3, που αφορά την έδρα της εταιρίας,
η οποία μεταφέρθηκε στον Δήμο Κηφισιάς, με την από
26-06-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. απόφαση
21517/29-10-2002 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, που
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών, την 29-10-2002 και σχετική ανακοίνωση
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 11125/01-11-2002 (τ. Α.Ε.
και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,
10) εκ νέου ως προς το άρθρο 5, που αφορά το μετοχικό
κεφάλαιο, κατόπιν της από 25-05-2005 απόφασης της
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε
με την υπό στοιχεία ΕΜ-11206/19-07-2005 απόφαση του
Νομάρχη Αθηνών, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών, την 19-07-2005
και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ.
8161/22-07-2005 (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου
προσαρτάται στο παρόν, 11) εκ νέου ως προς το άρθρο 5,
που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, με την από
24-09-2007απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία ΕΜ23913/2007 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της
Νομαρχίας Αθηνών, την 15-10-2007 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 12086/17-10-2007
(τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο
παρόν, 12) εκ νέου ως προς το άρθρο 5, που αφορά το
μετοχικό κεφάλαιο, με το από 31-12-2007 πρακτικό του
Διοικητικού Συμβουλίου της, που καταχωρήθηκε στο
Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης,
την 16-01-2008 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε
στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 399/18-01-2008 (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 13) ως προς το
άρθρα 1, που αφορά την επωνυμία, η οποία έγινε, “ALPHA
TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ’’ και ο διακριτικός τίτλος της “ALPHA TRUST
A.Ε.Π.Ε.Υ.” και 2, που αφορά τον σκοπό, με την από
06-02-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. απόφαση Κ2-3793/28-03-2008 απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 28-03-2008
και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ.
1811/31-03-2008 (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου
προσαρτάται στο παρόν, 14) ως προς τα άρθρα 5 παρ. 1,
που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο και 6, που αφορά τις
μετοχές, με την από 11-07-2008 απόφαση της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. απόφαση Κ2-10083/29-07-2008 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 29-07-2008 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 8564/31-07-2008 (τ. Α.Ε. και
Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,
15) εκ νέου ως προς το άρθρο 2, που αφορά τον σκοπό,
με την από 24-11-2008 απόφασης της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την
υπ’ αρ. απόφαση Κ2-14340/19-12-2008 απόφαση του
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Υφυπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης,
την 19-12-2008 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε
στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 14045/23-12-2008 (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),
αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 16) εκ
νέου ως προς το άρθρο 5, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, με την από 23-07-2010 απόφαση της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. απόφαση Κ2-7198/03-08-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, την 03-08-2010 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 9187/5-08-2010
(τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο
παρόν, 17) εκ νέου ως προς το άρθρο 5, που αφορά το
μετοχικό κεφάλαιο, με την από 25-07-2013 απόφαση της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία
εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. απόφαση Κ2-5405/14-08-2013
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 14-08-2013,
με Kωδικό Aριθμό Kαταχώρισης 88703 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 5125/16-08-2013
(τ. Α.Ε, Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 18) εκ νέου ως προς το άρθρο 2, που
αφορά τον σκοπό, με την από 12-09-2013 απόφαση της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία
εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. απόφαση Κ2-6154/20-12-2013
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 20-12-2013,
με Kωδικό Aριθμό Kαταχώρισης 139274 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 9141/23-12-2013
(τ. Α.Ε., Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 19) εκ νέου ως προς τα άρθρα 1, που
αφορά την επωνυμία, η οποία έγινε “ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ”
και 2, που αφορά τον σκοπό, με την από 12-09-2013
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. απόφαση Κ2-7751/
31-12-2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ.
την 31-12-2013, με Kωδικό Aριθμό Kαταχώρισης 142838
και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ.
3/02-01-2014 (τ. Α.Ε., Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του
οποίου προσαρτάται στο παρόν, 20) εκ νέου ως προς το
άρθρο 5 που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, με την από
29-05-2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. απόφαση Κ2-3574/16-07-2014 απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 17-07-2014, με Kωδικό Aριθμό Kαταχώρισης 223430 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε
στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 7532/18-07-2014 (τ. Α.Ε., Ε.Π.Ε και
Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,
21) εκ νέου ως προς τα άρθρα 1, που αφορά την επωνυμία, η οποία έγινε “ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία
Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών
Εναλλακτικών Επενδύσεων”, με διακριτικό τίτλο “ALPHA
TRUST” και το άρθρο 2, που αφορά τον σκοπό, με την
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από 29-5-2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ.
απόφαση 3790/14-01-2015 απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 14-01-2015, με Kωδικό Aριθμό Kαταχώρισης 292906 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε
στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 153/19-01-2015 (τ. Α.Ε., Ε.Π.Ε και
Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,
22) ως προς τα άρθρα 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32 και 33, με την από
30-05-2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. απόφαση 78717/26-07-2019 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Αγοράς,
Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων
Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων), που
καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 26-07-2019, με Kωδικό
Aριθμό Kαταχώρισης 1803248, ως προκύπτει εκ της υπ’
αρ. πρωτοκόλλου 1567009/26-07-2019 ανακοινώσεως
της ως άνω Υπηρεσίας, που αναρτήθηκε στη μερίδα της
εταιρίας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο
της οποίας προσαρτάται στο παρόν, ο οποίος έχει ειδικά
εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει της από 20-05-2020 αποφάσεως του Διοικητικού
Συμβουλίου αυτής, επίσημο αντίγραφο του πρακτικού
της οποίας προσαρτάται παρόν. Το δε Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, που του έδωσε το δικαίωμα αυτό, εξελέγη
από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της
07-06-2017 και συγκροτήθηκε σε σώμα και έγινε παροχή εξουσιών, με την από 07-06-2017 απόφασή του, τα
πρακτικά αμφοτέρων των οποίων καταχωρίσθηκαν στο
Γ.Ε.ΜΗ., μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Διεύθυνση Αγοράς, Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων), την
20-06-2017, με Kωδικό Aριθμό Kαταχώρισης 1080925
και 1080926, αντίστοιχα, ως προκύπτει εκ της υπ’ αρ.
πρωτοκόλλου 824472/20-06-2017 ανακοινώσεως της
άνω Υπηρεσίας, που αναρτήθηκε στη μερίδα της εταιρίας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο της
οποίας προσαρτάται στο παρόν, όπως αυτό επανασυγκροτήθηκε σε σώμα με την από 08-10-2019 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, το πρακτικό της
οποίας καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσω της αυτής ως
άνω Υπηρεσίας, την 16-10-2019, με Kωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1927751, ως προκύπτει εκ της υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 1819491/16-10-2019 ανακοινώσεως της άνω
Υπηρεσίας, που αναρτήθηκε στη μερίδα της εταιρίας
στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν και εν συνεχεία, τροποποιήθηκε η παροχή εξουσιών, με την από 04-11-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, το πρακτικό
της οποίας καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσω της αυτής
ως άνω Υπηρεσίας, την 19-11-2019, με Kωδικό Αριθμό
Καταχώρισης 1978662, ως προκύπτει εκ της υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 1851873/19-11-2019 ανακοινώσεως της άνω
Υπηρεσίας, που αναρτήθηκε στη μερίδα της εταιρίας
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στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν,
2) ο Γεράσιμος Βασιλείου, ο οποίος δήλωσε ότι παρίσταται και ενεργεί, στην προκειμένη περίπτωση, ως
ειδικά εξουσιοδοτηθείς νόμιμος εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “3Κ Investment Partners
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων” και τον διακριτικό τίτλο “3Κ Investment
Partners”.
Η εταιρία αυτή συστάθηκε νόμιμα και εξακολουθεί,
κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση του εδώ εμφανισθέντος
νομίμου εκπροσώπου της, να υφίσταται, χωρίς να έχει
λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση, κηρυχθεί σε κατάσταση
πτωχεύσεως, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή σε
διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, ούτε υφίσταται
αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση με ανάλογο περιεχόμενο, καθώς και δεν έχει ανακληθεί η άδεια σύστασης
ή η άδεια λειτουργίας αυτής, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά και όπως προκύπτει από το υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 1072697.1569347/18-05-2020 Γενικό Πιστοποιητικό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
(Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή - Γενική Διεύθυνση Αγοράς - Διεύθυνση Εταιρειών Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, αρχικά με την επωνυμία “NATIONALE
NEDERLANDEN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” και τον διακριτικό τίτλο
“NATIONALE NEDERLANDEN ΑΕΔΑΚ”, δυνάμει του υπ’
αρ. 10.516/17-09-1990 καταστατικού συμβολαίου της
Συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Φλώρα-Ψαρρή,
που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Κ2-7642/15-10-1990 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και καταχωρήθηκε στο
Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και ούτω αυτή έλαβε αριθμό μητρώου 22671/01/Β/90/27 και σχετική ανακοίνωση
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 3842/18-10-1990 (τ. Α.Ε.
και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,
το καταστατικό της οποίας, εν συνεχεία, τροποποιήθηκε:
1) ως προς το άρθρο 5, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο,
με την από 26-11-1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. απόφαση Κ2-11761/31-12-1996 απόφαση της Υπουργού
Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης, την
31-12-1996 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο
υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 159/14-01-1997 (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο
του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 2) εκ νέου ως προς
το άρθρο 5, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, με την
από 31-10-2000 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. απόφαση
Κ2-2590/09-03-2001 απόφαση της Υφυπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 09-03-2001
και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ.
1456/09-03-2001 (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου
προσαρτάται στο παρόν, 3) εκ νέου ως προς το άρθρο 5,
που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, με την από 28-06-2002
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η
οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. απόφαση Κ2-12874/2002
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απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου
Ανάπτυξης, την 01-11-2002 και σχετική ανακοίνωση
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 11216/05-11-2002 (τ. Α.Ε.
και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,
4) ως προς τα άρθρα 1, που αφορά την επωνυμία, η
οποία έγινε “ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης
Αμοιβαίων Κεφαλαίων”, με διακριτικό τίτλο “ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΔΑΚ”, και 19, που αφορά τη σύνθεση και θητεία
του Διοικητικού Συμβουλίου, με την από 21-11-2002
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η
οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Κ2-1113/2003 απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης,
την 31-01-2003 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε
στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 921/03-02-2003 (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 5) ως προς τα
άρθρα 2, 5, 6, 14, 19, 22, 23, 24 και 33, αναρίθμηση των
άρθρων και κατάργηση των άρθρων 35-38, με την από
20-01-2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Κ2-7973/2005
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου
Ανάπτυξης, την 30-06-2005 και σχετική ανακοίνωση
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 6467/01-07-2005 (τ. Α.Ε.
και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,
6) εκ νέου ως προς το άρθρο 1, που αφορά την επωνυμία,
η οποία έγινε “ING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” και ο διακριτικός τίτλος της
“ING Α.Ε.Δ.Α.Κ”, με την από 30-05-2006 απόφαση της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία
εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Κ2-9532/2006 απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης,
την 29-06-2006 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε
στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 6304/30-06-2006 (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),
αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 7) ως προς
το σύνολο των άρθρων, με τροποποίηση, κατάργηση,
και αναρίθμηση, προκειμένου να εναρμονισθεί το καταστατικό αυτής με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 “περί
Ανωνύμων Εταιρειών”, με την από 25-02-2008 απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Κ2-7256/09-06-2008 απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης,
την 09-06-2008 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε
στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 3968/10-06-2008 (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),
αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 8) ως προς
το άρθρο 3, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, με την
από 07-05-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. απόφαση
Κ2-5275/17-06-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, την
18-06-2010 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο
υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 5494/21-06-2010 (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 9) εκ νέου ως
προς το άρθρο 3, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, με

45967

την από 30-03-2012 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. απόφαση Κ2-3135/15-05-2012 απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, την 15-05-2012 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 3380/17-05-2012 (τ. Α.Ε. και
Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,
10) εκ νέου ως προς το άρθρο 1, που αφορά την επωνυμία, η οποία έγινε “3Κ Investment Partners Ανώνυμη
Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων” και ο διακριτικό τίτλος “3Κ Investment Partners”, καθώς και τα
άρθρα 2, 3 παρ. 2, 5 παρ. 3, 8, 10 παρ. 1 και 15 και διαμορφώθηκε σε ενιαίο κείμενο, με την από 02-12-2014
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ.
8165/23-01-2015 (ΑΔΑ: ΩΔΖΝΦ-ΛΘΒ) απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που
καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 23-01-2015, με κωδικό
αριθμό καταχώρισης 296427, ως προκύπτει εκ της υπ’
αρ. πρωτοκόλλου 8264/23-01-2015 ανακοίνωσης του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή - Γενική Διεύθυνση Αγοράς - Διεύθυνση Εταιρειών - Τμήμα
Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων), αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο
παρόν, 11) εκ νέου ως προς τα άρθρα 2 και 15, με την
από 02-03-2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’
αρ. 97417/12-09-2017 (ΑΔΑ: 65ΑΖ465ΧΙ8-ΝΑΒ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Γενική Δ/νση Αγοράς - Διεύθυνση Εταιρειών και Γενικού
Εμπορικού Μητρώου - Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων), που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., την 12-09-2017,
με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1166241, ως προκύπτει
εκ της υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 786257/12-09-2017 ανακοίνωσης της άνω Υπηρεσίας, που αναρτήθηκε στη μερίδα
της εταιρίας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, τέλος, επειδή
η αυτή εταιρία είναι μονοπρόσωπη, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 4548/2018, με την υπ’ αρ. 554/
03-12-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της,
προστέθηκε στην επωνυμία της η λέξη “Μονοπρόσωπη”
και ούτω αυτή έγινε “3Κ Investment Partners Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων”, το πρακτικό της οποίας δημοσιεύθηκε νόμιμα, ο
οποίος έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του
παρόντος δυνάμει της από 20-05-2020 αποφάσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, επίσημο αντίγραφο του
πρακτικού της οποίας προσαρτάται παρόν. Το νυν δε
Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, που τους έδωσε το δικαίωμα αυτό, εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση
των μετόχων της 20-04-2018, με διάρκεια θητείας μέχρι
την 20-04-2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα και αρχικά
έγινε παροχή εξουσιών, με την από 20-04-2018 απόφασή του, τα πρακτικά αμφοτέρων των οποίων καταχωρίσθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του
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Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή - Γενική
Δ/νση Αγοράς - Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων), την 15-05-2018, με Kωδικό Aριθμό Kαταχώρισης
1386090 και 1386091, αντίστοιχα, ως προκύπτει εκ της
υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 1175663/15-05-2018 ανακοινώσεως της άνω Υπηρεσίας, που αναρτήθηκε στη μερίδα της
εταιρίας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο
της οποίας προσαρτάται στο παρόν, ισχύουσα σε συνδυασμό: α) με την από 01-10-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, το πρακτικό της οποίας
καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
της αυτής ως άνω Υπηρεσίας, την 24-10-2018, με Kωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1537185, ως προκύπτει εκ της
υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 1426038/24-10-2018 ανακοινώσεως της άνω Υπηρεσίας, που αναρτήθηκε στη μερίδα της
εταιρίας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο
της οποίας προσαρτάται στο παρόν, β) με την από
15-11-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, το πρακτικό της οποίας καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ.,
μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. της αυτής ως άνω Υπηρεσίας, την 09-01-2020, με Kωδικό Αριθμό Καταχώρισης
2047696, ως προκύπτει εκ της υπ’ αρ. πρωτοκόλλου
1867497/09-01-2020 ανακοινώσεως της άνω Υπηρεσίας,
που αναρτήθηκε στη μερίδα της εταιρίας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν και γ) με το από 27-11-2019 απόσπασμα
πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
αυτής, που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. της αυτής ως άνω Υπηρεσίας, την
13-01-2020, με Kωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2049664,
ως προκύπτει εκ της υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 1883625/
13-01-2020 ανακοινώσεως της άνω Υπηρεσίας, που
αναρτήθηκε στη μερίδα της εταιρίας στον διαδικτυακό
τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο της οποίας προσαρτάται
στο παρόν,
3) Αθανάσιος Τούλης, ο οποίος δήλωσε ότι παρίσταται και ενεργεί, στην προκειμένη περίπτωση, ως ειδικά
εξουσιοδοτηθείς νόμιμος εκπρόσωπος της ανώνυμης
εταιρίας με την επωνυμία “ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ”, και τον διακριτικό τίτλο “ΤΡΙΤΟΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.”.
Η εταιρία αυτή συστάθηκε νόμιμα και εξακολουθεί,
κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση του εδώ εμφανισθέντος
νομίμου εκπροσώπου της, να υφίσταται, χωρίς να έχει
λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση, κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή σε
διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, ούτε υφίσταται
αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση με ανάλογο περιεχόμενο, καθώς και δεν έχει ανακληθεί η άδεια σύστασης ή η άδεια λειτουργίας αυτής, από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, αλλά και όπως προκύπτει από το υπ’ αρ.
πρωτοκόλλου 962984.1403086/19-12-2019 Γενικό Πιστοποιητικό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
(Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή - Γενική Διεύθυνση Αγοράς - Διεύθυνση Εταιρειών Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματο-
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πιστωτικών Ιδρυμάτων), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, αρχικά με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ”, δυνάμει του υπ’ αρ. 3.409/1991 καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας
Ρωμανού-Λασκαράτου, όπως διορθώθηκε με την υπ’ αρ.
3420/1991 διορθωτική πράξη της ανωτέρω Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Ρωμανού-Λασκαράτου, που
εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Κ2-3119/5-6-1991 απόφαση
του Υπουργού Εμπορίου και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και ούτω αυτή έλαβε αριθμό
μητρώου 24222/06/Β/91/37 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 1903/06-06-1991 (τ. Α.Ε.
και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,
το καταστατικό της οποίας, εν συνεχεία, τροποποιήθηκε:
1) ως προς τα άρθρα 1, που αφορά την επωνυμία, η οποία
έγινε “MIDLAND-ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ”, 3, 5, 7,
9, 12, 17, 18, 26, 27, 28, 29 και 30, με την από 30-08-1995
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η
οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Κ2-6528/22-08-1995
απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου
Εμπορίου, την 22-08-1995 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 5017/25-08-1995 (τ. Α.Ε. και
Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 2)
εκ νέου ως προς τα άρθρα 1, που αφορά την επωνυμία,
η οποία έγινε “MIDLAND ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ”, 9, 12, 25, 26 και 30,
με την από 11-01-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την
υπ’ αρ. Κ2-2914/23-03-1999 απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 23-03-1999 και
σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ.
1816/2-04-1999 (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου
προσαρτάται στο παρόν, 3) εκ νέου ως προς το άρθρο 1,
που αφορά την επωνυμία, η οποία έγινε “HSBC (ΕΛΛΑΣ)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” και ο διακριτικός τίτλος της “HSBC (HELLAS)
ΑΕΔΑΚ”, με την από 02-08-1999 απόφαση της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Κ2-11074/22-10-1999 απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης την
22-10-1999 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο
υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 8624/27-10-1999 (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 4) ως προς το
άρθρο 5, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, με την από
07-12-2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. απόφαση Κ2901/26-01-2001 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών
του Υπουργείου Ανάπτυξης την 26-01-2001 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 573/
29-01-2001 (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 5) εκ νέου ως προς το άρθρο 5, που
αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, με την από 14-06-2002
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η
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οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. απόφαση Κ2-10456/2002
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου
Ανάπτυξης την 06-09-2002 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 9286/09-09-2002 (τ. Α.Ε.
και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,
6) εκ νέου ως προς το άρθρο 1, 3, 5, 6, 9, 12, 25, 28, και 29,
ενώ καταργήθηκαν τα άρθρα 37, 38, 39, 40 και 41, με τις
από 24-11-2004 και 12-10-2005 αποφάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων των μετόχων της, οι οποίες εγκρίθηκαν
με την υπ’ αρ. Κ2-918/2006 απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 01-02-2006 και
σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ.
979/3-02-2006 (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου
προσαρτάται στο παρόν, 7) εκ νέου ως προς το άρθρο
1, που αφορά την επωνυμία, η οποία έγινε “ΤΡΙΤΩΝ
ΑSSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” και ο διακριτικός τίτλος της
“TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.”, και τα άρθρα
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 και 17, καταργήθηκαν τα άρθρα 18, 30, 31, 33, 34, 35 και 36, ενώ έγινε
αναρίθμηση των υπολοίπων άρθρων του καταστατικού
και τροποποίηση των νέων αναριθμημένων άρθρων
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, καθώς και προσθήκη
νέου άρθρου 30, με την από 05-04-2013 απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που εγκρίθηκαν
με την υπ’ αρ. Κ2-3368/07-06-2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, η οποία καταχωρίσθηκε στο
Γ.Ε.ΜΗ. την 11-06-2013, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
62477 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’
αρ. Φ.Ε.Κ. 3588/18-06-2013 (τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.),
αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 8) εκ
νέου ως προς το άρθρο 1, που αφορά την επωνυμία, η
οποία έγινε “ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” και ο διακριτικός τίτλος της “ΤΡΙΤΟΝ ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.”, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3
του ν. 4548/2018, με το από 02-07-2019 πρακτικό του
Διοικητικού Συμβουλίου της, το οποίο καταχωρίσθηκε
στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή - Γενική Διεύθυνση Αγοράς - Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων), την
20-12-2019, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2023328,
ως προκύπτει εκ της υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 133058/
20-12-2019 ανακοίνωσης της αυτής ως άνω Υπηρεσίας,
που αναρτήθηκε στη μερίδα της εταιρίας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, ο οποίος έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για
την υπογραφή του παρόντος δυνάμει της αποφάσεως
του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που ελήφθη δια του
υπ’ αρ. 430/27-12-2019 πρακτικού του, επίσημο αντίγραφο του πρακτικού της οποίας προσαρτάται παρόν.
Το νυν δε Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, που τους έδωσε
το δικαίωμα αυτό, εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28-06-2019, με διάρκεια θητείας
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μέχρι την 30-06-2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα και
έγινε παροχή εξουσιών εκπροσώπησης αυτής, με το από
01-07-2019 πρακτικό του, τα πρακτικά αμφοτέρων των
οποίων καταχωρίσθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
(Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή - Γενική Διεύθυνση Αγοράς - Διεύθυνση Εταιρειών,
Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων), την 23-12-2019, με Kωδικό
Aριθμό Kαταχώρισης 2065507 και 2026508, αντίστοιχα, ως προκύπτει εκ της υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 1597875/
23-12-2019 ανακοινώσεως της άνω Υπηρεσίας, που
αναρτήθηκε στη μερίδα της εταιρίας στο διαδικτυακό
τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο της οποίας προσαρτάται
στο παρόν,
4) α) Αριστοτέλης Καρυτινός, και 2) Θηρεσία Μεσσάρη,
οι οποίοι δήλωσαν ότι παρίστανται και ενεργούν, στην
προκειμένη περίπτωση, από κοινού, ως ειδικά εξουσιοδοτηθέντες νόμιμοι εκπρόσωποι της ανώνυμης εταιρίας
με την επωνυμία “Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία” και τον διακριτικό τίτλο
“Prodea Investments”.
Η εταιρία αυτή συστάθηκε νόμιμα και εξακολουθεί,
κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση των εδώ εμφανισθέντων
νομίμων εκπροσώπων της, να υφίσταται, χωρίς να έχει
λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση, κηρυχθεί σε κατάσταση
πτωχεύσεως, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή σε
διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, ούτε υφίσταται
αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση με ανάλογο περιεχόμενο, καθώς και δεν έχει ανακληθεί η άδεια σύστασης
ή η άδεια λειτουργίας αυτής, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά και όπως προκύπτει από το υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 1060231.1551571/12-05-2020 Γενικό Πιστοποιητικό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
(Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή - Γενική Διεύθυνση Αγοράς - Διεύθυνση Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε.),
αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, αρχικά με
την επωνυμία “ΑΤΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διαχειρίσεως και Εκμεταλλεύσεως Ακινήτων - Τεχνική
Κατασκευαστική - Εμπορική - Ξενοδοχειακή - Τουριστική Αγροτική - Λατομική” και τον διακριτικό τίτλο “ΑΤΤΙΚΑ
ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.”, δυνάμει του υπ’ αρ. 9.720/30-09-1999 καταστατικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών
Γεωργίου Στεφανάκου, όπως διορθώθηκε με την υπ’ αρ.
9.873/01-11-1999 πράξη του αυτού Συμβολαιογράφου
Αθηνών Γεωργίου Στεφανάκου, που εγκρίθηκε με την
υπ’ αρ. 28945/04-11-1999 απόφαση της Νομάρχου Αθηνών, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών
της Νομαρχίας Αθηνών και έλαβε αριθμό μητρώου
44270/01/Β/99/595 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 8890/05-11-1999 (τ. Α.Ε. και
Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, το
καταστατικό της οποίας, εν συνεχεία, τροποποιήθηκε:
1) ως προς τα άρθρα 1, που αφορά την επωνυμία, η
οποία έγινε “MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και
ο διακριτικός τίτλος της “MIG Real Estate A.E.” και 6, που
αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, με την από 27-08-2007
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η
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οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 30655/2007 απόφαση
του Νομάρχη Αθηνών, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών την
02-10-2007 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο
υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 11465/03-10-2007 (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 2) εκ νέου ως
προς τα άρθρα 1, που αφορά την επωνυμία, η οποία
έγινε “MIG Real Estate Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων
Ακίνητης Περιουσίας” και ο διακριτικός τίτλος της “Real
Estate Α.Ε.Ε.Α.Π.”, 3, 5, 6, 14, 23, 24, 34, 36, 42 και 44, ενώ
καταργήθηκαν τα άρθρα 45, 46, 47, 48 και προστέθηκαν
τα άρθρα 8α, 37α και 45, με την από 03-10-2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία
εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 34956/2007 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Αθηνών, την 14-12-2007
και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ.
14309/20-12-2007 (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 3) ως προς το άρθρο 6, που
αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, με την από 10-04-2013
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Κ2-2691/28-05-2013
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Δ/νση Α.Ε.
και Πίστεως - ΑΔΑ: ΒΕΧ4Φ-ΖΕ3), η οποία καταχωρίσθηκε
στο Γ.Ε.ΜΗ. την 29-05-2013, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 56504 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο
υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 3131/31-05-2013 (τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.),
αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 4) ως προς
τα άρθρα 3 και 23 παρ. 2, με την από 26-06-2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της,
η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 94846/16-09-2015
(ΑΔΑ: Ω6ΛΕ465ΦΘΘ-44Κ) απόφαση του Υπουργείου
Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Γενική
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή - Γενική Δ/νση Αγοράς - Δ/ση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. - Τμήμα
Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε.), που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., μαζί με το κωδικοποιημένο κείμενο του
καταστατικού της, την 16-09-2015, με Κωδικό Αριθμό
Καταχώρισης 413927, ως προκύπτει εκ της υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 95122/16-09-2015 ανακοίνωσης της άνω Υπηρεσίας, που αναρτήθηκε στη μερίδα της εταιρίας στον
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο της οποίας
προσαρτάται στο παρόν, 5) ως προς τα άρθρα 1, που
αφορά την επωνυμία, η οποία έγινε “ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ’’ και 5, καθώς και τα υπόλοιπα άρθρα και διαμόρφωση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, με την από
25-09-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ.
100104/01-10-2015 (ΑΔΑ: 7Π6Ζ465ΦΘΘ-3Ψ2) απόφαση
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
(Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή - Γενική Δ/νση Αγοράς - Διεύθυνση Εταιρειών και
Γ.Ε.ΜΗ. - Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε.),
που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., την 01-10-2015, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 426849, ως προκύπτει εκ της
υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 100279/01-10-2015 ανακοίνωσης
της άνω Υπηρεσίας, που αναρτήθηκε στη μερίδα της
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εταιρίας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο
της οποίας προσαρτάται στο παρόν, 6) ως προς το άρθρο
12, με την από 18-06-2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την
υπ’ αρ. 68242/28-06-2019 απόφαση (ΑΔΑ: Ω6ΕΨ465ΧΙ8Ι7Λ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Γενική Δ/νση Αγοράς - Δ/νση Εταιρειών - Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε.), που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., μαζί με το κωδικοποιημένο κείμενο
του καταστατικού της, την 28-06-2019, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1775908, ως προκύπτει εκ της υπ’ αρ.
πρωτοκόλλου 1575850/28-06-2019 ανακοίνωσης της
άνω Υπηρεσίας, που αναρτήθηκε στη μερίδα της εταιρίας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο της
οποίας προσαρτάται στο παρόν, 7) εκ νέου ως προς τα
άρθρα 1, που αφορά την επωνυμία, η οποία έγινε “ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ” και ο διακριτικός τίτλος της “Prodea
Investments”, 2, που αφορά την έδρα, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
και 13, στο πλαίσιο εναρμόνισής του με τον
ν. 4548/2018, με την από 11-09-2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 98162/01-10-2019 απόφαση (ΑΔΑ:
ΩΙΧ4465ΧΙ8-ΚΡ9) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή - Γενική Δ/νση Αγοράς - Δ/νση Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε.),
που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., μαζί με το κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού της, την 01-10-2019,
με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1891166, ως προκύπτει
εκ της υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 1695248/01-10-2019 ανακοίνωσης της άνω Υπηρεσίας, που αναρτήθηκε στη μερίδα της εταιρίας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και
αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, 8) ως προς
το άρθρο 11, με την από 13-04-2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία
εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 44469/06-05-2020 απόφαση
(ΑΔΑ: 9ΑΖΡ46ΜΤΛΡ-432) του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή - Γενική Δ/νση Αγοράς - Δ/νση Εταιρειών - Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών
Α.Ε.), που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., μαζί με το κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού της, την
06-05-2020, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2128179,
ως προκύπτει εκ της υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 1971543/
06-05-2020 ανακοίνωσης της άνω Υπηρεσίας, που αναρτήθηκε στη μερίδα της εταιρίας στον διαδικτυακό τόπο
του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο
παρόν, ενώ, δυνάμει του από 28-02-2020 πρακτικού του
Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, αποφασίσθηκε η μεταφορά των γραφείων αυτής στην οδό Χρυσοσπηλιωτίσσης αρ. 9, στον Δήμο Αθηναίων και το οποίο καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., την 06-04-2020, με Κωδικό Αριθμό
Καταχώρισης 2115604, ως προκύπτει εκ της υπ’ αρ.
πρωτοκόλλου 1953764/06-04-2020 ανακοίνωσης του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή - Γενική
Δ/νση Αγοράς - Δ/νση Εταιρειών - Τμήμα Εποπτείας Ει-
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σηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε.), που αναρτήθηκε στη
μερίδα της εταιρίας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
και αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, οι οποίοι έχουν ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του
παρόντος δυνάμει του από 01-06-2020 πρακτικού του
Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, επίσημο αντίγραφο του
οποίου προσαρτάται παρόν. Το νυν δε Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, που τους έδωσε το δικαίωμα αυτό, εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της
18-06-2019, με διάρκεια θητείας μέχρι την 18-06-2022
και συγκροτήθηκε σε σώμα και έγινε παροχή εξουσιών
εκπροσώπησης αυτής, με το από 18-06-2019 πρακτικό
του, τα πρακτικά αμφοτέρων των οποίων καταχωρίσθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή - Γενική Δ/νση
Αγοράς - Δ/νση Εταιρειών - Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων
Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε.), την 27-06-2019, με Kωδικό Aριθμό Kαταχώρισης 1775413 και 1775414, αντίστοιχα, ως
προκύπτει εκ της υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 1575902/
27-06-2019 ανακοινώσεως της άνω Υπηρεσίας, που
αναρτήθηκε στη μερίδα της εταιρίας στο διαδικτυακό
τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο της οποίας προσαρτάται
στο παρόν, γεγονός που πιστοποιείται με το υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 1060231.1551573/12-05-202 πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή - Γενική Δ/νση Αγοράς - Δ/νση Εταιρειών - Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών
Α.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,
5) Κίμων Βολίκας, ο οποίος δήλωσε ότι παρίσταται και
ενεργεί, στην προκειμένη περίπτωση, ως ειδικά εξουσιοδοτηθείς νόμιμος εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρίας με
την επωνυμία “ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ’’ και τον
διακριτικό τίτλο “ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.”.
Η εταιρία αυτή συστάθηκε νόμιμα και εξακολουθεί,
κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση του εδώ εμφανισθέντος
νομίμου εκπροσώπου της, να υφίσταται, χωρίς να έχει
λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση, κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή σε
διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, ούτε υφίσταται
αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση με ανάλογο περιεχόμενο, καθώς και δεν έχει ανακληθεί η άδεια σύστασης ή η άδεια λειτουργίας αυτής, από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, αλλά και όπως προκύπτει από το υπ’
αρ. πρωτοκόλλου 1077869.1576694/22-05-2020 Γενικό
Πιστοποιητικό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή - Γενική Διεύθυνση Αγοράς - Δ/νση Εταιρειών - Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και
Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων), αντίτυπο του οποίου
προσαρτάται στο παρόν, αρχικά με την επωνυμία “ΑΛΦΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, δυνάμει του υπ’ αρ. 8.659/06-09-1989
καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Σαξώνη-Βλασσάκη, όπως διορθώθηκε με
την υπ’ αρ. 8.724/25-29-1989 πράξη της αυτής Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Σαξώνη-Βλασσάκη, κατα-
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χωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Εμπορίου, μαζί με την υπ’ αρ. Κ2-6250/05-10-1989
εγκριτική απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και έλαβε
αριθμό μητρώου 20267/06/B/89/05 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 3593/06-10-1989
(τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), κατόπιν της υπ’ αρ. 27210/B/755/
07-08-1989 απόφασης περί παροχής άδειας ίδρυσης Α.Ε.
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 590/10-08-1989 (τ.Β΄),
το καταστατικό της οποίας, εν συνεχεία, τροποποιήθηκε:
1) ως προς τα άρθρα 1, που αφορά την επωνυμία, η οποία
έγινε “ΑΛΦΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” και με τον διακριτικό τίτλο της “ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ”, 6, 21, 23, 27 και 30, με την από 23-03-1998
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η
οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Κ2-9901/05-11-1998
απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 05-11-1998 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 8601/06-11-1998
(τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο
παρόν, 2) ως προς το άρθρο 5, που αφορά το μετοχικό
κεφάλαιο, με την από 16-03-2001 απόφαση της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε
με την υπ’ αρ. Κ2-13635/2001 απόφαση της Υφυπουργού
Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιριών της άνω Υπηρεσίας, την 18-10-2001 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 9340/
22-10-2001 (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 3) ως προς τα άρθρα 1, που αφορά
την επωνυμία, η οποία έγινε “ΑΛΦΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” και ο
διακριτικός τίτλος της“ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ”και 5,
που αφορά τα μετοχικό κεφάλαιο, με την από 05-04-2004
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η
οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Κ2-10114/2004 απόφαση
του Υφυπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο
Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της άνω Υπηρεσίας, την
16-08-2004 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο
υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 10363/18-08-2004 (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 4) εκ νέου
ως προς τα άρθρα 1, που αφορά την επωνυμία της, η
οποία έγινε “ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” και
ο διακριτικός τίτλος της “ALPHA ASSET MANAGEMENT
ΑΕΔΑΚ”, 3, που αφορά τον σκοπό και 5, που αφορά το
μετοχικό κεφάλαιο, με την από 29-05-2006 απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε
με την υπ’ αρ. Κ2-12786/2006 απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της άνω Υπηρεσίας την 19-09-2006 και
σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ.
10111/19-09-2006 (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 5) ως προς το άρθρο 18 με
την από 16-04-2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Κ214331/2007 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, που
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της
άνω Υπηρεσίας την 09-10-2007 και σχετική ανακοίνω-
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ση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 11785/10-10-2007
(τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο
παρόν, 6) ως προς τα άρθρα 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15,
16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 και 30, με την από
26-05-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Κ2-10679/
18-08-2008 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, που
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της
άνω Υπηρεσίας την 18-08-2008 και σχετική ανακοίνωση
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 9383/19-08-2008 (τ. Α.Ε.
και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,
7) ως προς τα άρθρα 5 και 20, με την από 23-11-2009
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η
οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Κ2-12430/23-12-2009
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιριών της άνω Υπηρεσίας την 23-12-2009
και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ.
14721/24-12-2009 (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου
προσαρτάται στο παρόν, 8) εκ νέου ως προς το άρθρο 5,
που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, με την από 26-06-2014
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Κ2-4258/02-09-2014
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσω της
Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. της άνω Υπηρεσίας την 05-09-2014,
με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 245013 και σχετική
ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 9415/
10-09-2014 (τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 9) εκ νέου ως προς το άρθρο 5,
που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, με την από 26-06-2014
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το πρακτικό της οποίας καταχωρίσθηκε στο
Γ.Ε.ΜΗ., μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία
Εμπορίου - Γενική Δ/νση Εσωτ. Εμπορίου - Διεύθυνση
ΑΕ και Πίστεως, Τμήμα Α΄), την 05-09-2014, με Κωδικό
Αριθμό Καταχώρισης 245013, ως προκύπτει εκ της υπ’
αρ. πρωτοκόλλου Κ2-4258/05-09-2014 ανακοίνωσης
της αυτής ως άνω Υπηρεσίας, που αναρτήθηκε στη μερίδα της εταιρίας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
και αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν και
10) το καταστατικό αυτής εναρμονίσθηκε με τις διατάξεις του ν. 4548/2019, με την από 20-12-2019 απόφαση
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το
πρακτικό της οποίας καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσω
της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή- Γενική Δ/νση Αγοράς - Διεύθυνση
Εταιρειών - Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών
και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων), την 11-06-2020,
με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2150028, ως προκύπτει εκ της υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 1914576/11-06-2020
ανακοίνωσης της αυτής ως άνω Υπηρεσίας, που αναρτήθηκε στη μερίδα της εταιρίας στον διαδικτυακό
τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, ο οποίος έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για
την υπογραφή του παρόντος δυνάμει του υπ’ αρ. 391/
20-01-2020 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αυ-
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τής, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο
παρόν. Το νυν δε Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, που τους
έδωσε το δικαίωμα αυτό, εξελέγη από την Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της 11-06-2018, με διάρκεια θητείας μέχρι την 11-06-2023 και συγκροτήθηκε σε σώμα
και έγινε παροχή εξουσιών εκπροσώπησης αυτής, με
το από 12-06-2018 πρακτικό του, τα πρακτικά αμφοτέρων των οποίων καταχωρίσθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσω
της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή - Γενική Διεύθυνση Αγοράς - Διεύθυνση
Εταιρειών, Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών
και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων), την 24-08-2018,
με Kωδικό Aριθμό Kαταχώρισης 1450677 και 1450678,
αντίστοιχα, ως προκύπτει εκ της υπ’ αρ. πρωτοκόλλου
1202482/24-08-2018 ανακοινώσεως της άνω Υπηρεσίας,
που αναρτήθηκε στη μερίδα της εταιρίας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο της οποίας προσαρτάται
στο παρόν και όπως η παροχή εξουσιών εκπροσώπησης
αυτής τροποποιήθηκε: α) με το από 18-10-2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, απόσπασμα του
οποίου καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσω της Υπηρεσίας
Γ.Ε.ΜΗ. της αυτής ως άνω Υπηρεσίας, την 17-01-2019, με
Kωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1632392, ως προκύπτει εκ
της υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 1442305/17-01-2019 ανακοινώσεως της άνω Υπηρεσίας, που αναρτήθηκε στη μερίδα της εταιρίας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και
αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν και β) με το
από 28-01-2019 πρακτικό αυτού, απόσπασμα του οποίου
καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
της αυτής ως άνω Υπηρεσίας, την 14-03-2019, με Kωδικό
Αριθμό Καταχώρισης 1694410, ως προκύπτει εκ της υπ’
αρ. πρωτοκόλλου 1508669/14-03-2019 ανακοινώσεως
της άνω Υπηρεσίας, που αναρτήθηκε στη μερίδα της
εταιρίας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο
της οποίας προσαρτάται στο παρόν,
6) Αχιλλεύς Κοντογούρης, ο οποίος δήλωσε ότι παρίσταται και ενεργεί, στην προκειμένη περίπτωση, ως ειδικά εξουσιοδοτηθείς νόμιμος εκπρόσωπος της ανώνυμης
εταιρίας με την επωνυμία “IOLCUS INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” και τον διακριτικό τίτλο “IOLCUS
INVESTMENTS ΑΕΔΟΕΕ”.
Η εταιρία αυτή συστάθηκε νόμιμα και εξακολουθεί,
κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση του εδώ εμφανισθέντος
νομίμου εκπροσώπου της, να υφίσταται, χωρίς να έχει
λυθεί και 11-06-2018, με διάρκεια θητείας μέχρι την
11-06-2023 και συγκροτήθηκε σε σώμα και έγινε παροχή
εξουσιών εκπροσώπησης αυτής, με το από 12-06-2018
πρακτικό του, τα πρακτικά αμφοτέρων των οποίων καταχωρίσθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή - Γενική
Διεύθυνση Αγοράς - Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών
Ιδρυμάτων), την 24-08-2018, με Kωδικό Aριθμό Kαταχώρισης 1450677 και 1450678, αντίστοιχα, ως προκύπτει εκ της υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 1202482/24-08-2018
ανακοινώσεως της άνω Υπηρεσίας, που αναρτήθηκε στη
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μερίδα της εταιρίας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
και αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν και
όπως η παροχή εξουσιών εκπροσώπησης αυτής τροποποιήθηκε: α) με το από 18-10-2018 πρακτικό του
Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, απόσπασμα του οποίου καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσω της Υπηρεσίας
Γ.Ε.ΜΗ. της αυτής ως άνω Υπηρεσίας, την 17-01-2019,
με Kωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1632392, ως προκύπτει
εκ της υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 1442305/17-01-2019 ανακοινώσεως της άνω Υπηρεσίας, που αναρτήθηκε στη
μερίδα της εταιρίας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
και αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν και β)
με το από 28-01-2019 πρακτικό αυτού, απόσπασμα του
οποίου καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσω της Υπηρεσίας
Γ.Ε.ΜΗ. της αυτής ως άνω Υπηρεσίας, την 14-03-2019, με
Kωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1694410, ως προκύπτει
εκ της υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 1508669/14-03-2019 ανακοινώσεως της άνω Υπηρεσίας, που αναρτήθηκε στη
μερίδα της εταιρίας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
και αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, τεθεί
υπό εκκαθάριση, κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως,
τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, ούτε υφίσταται αίτηση, αγωγή
ή δικαστική απόφαση με ανάλογο περιεχόμενο, καθώς
και δεν έχει ανακληθεί η άδεια σύστασης ή η άδεια
λειτουργίας αυτής, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
αλλά και όπως προκύπτει από το υπ’ αρ. πρωτοκόλλου
1034670.1513019/27-03-2020 Γενικό Πιστοποιητικό του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή - Γενική
Διεύθυνση Αγοράς - Διεύθυνση Εταιρειών - Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών
Ιδρυμάτων), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο
παρόν, αρχικά με την επωνυμία “IOLCUS INVESTMENTS
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” και τον διακριτικό τίτλο της “IOLCUS INVESTMENTS
Α.Ε.Π.Ε.Υ.”, δυνάμει του υπ’ αρ. 13.443/31-08-2011 καταστατικού συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών
Χρίστου Σπανόπουλου, όπως συμπληρώθηκε με την υπ’
αρ. 13.450/13-09-2011 πράξη του αυτού Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρίστου Σπανόπουλου, που εγκρίθηκε με
την υπ’ αρ. Κ2-7777/15-09-2011 απόφαση της Διεύθυνσης Α.Ε. και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου,
καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας την 19-09-2011, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 72 και ούτω αυτή έλαβε αριθμό μητρώου Γ.Ε.ΜΗ.
117631101000 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε
στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 10429/30-09-2011 (τ. Α.Ε. Ε.Π.Ε και
Γ.Ε.ΜΗ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,
το καταστατικό της οποίας, εν συνεχεία, τροποποιήθηκε:
1) ως προς το άρθρο 5, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την από 24-07-2012 απόφαση της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία
εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Κ2-5413/27-07-2012 απόφαση
της Διεύθυνσης Α.Ε. και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που
καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο-
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δομών, Μεταφορών και Δικτύων, την 30-07-2012, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 13679, ως προκύπτει εκ της
υπ’ αρ. πρωτοκόλλου Κ5-116/30-07-2012 ανακοινώσεως
της άνω Υπηρεσίας, που αναρτήθηκε στη μερίδα της
εταιρίας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο
της οποίας προσαρτάται στο παρόν, 2) εκ νέου ως προς
το άρθρο 5, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, με την
από 17-12-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’
αρ. Κ2-8719/09-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦ2Φ-ΖΙ2) απόφαση της
Γενικής Δ/νσης Εσωτ. Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, την 10-01-2013, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 27667, ως προκύπτει εκ της υπ’
αρ. πρωτοκόλλου Κ5-81/10-01-2013 ανακοινώσεως της
άνω Υπηρεσίας, που αναρτήθηκε στη μερίδα της εταιρίας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο της
οποίας προσαρτάται στο παρόν, 3) ως προς τα άρθρα 1,
που αφορά την επωνυμία της, η οποία έγινε “IOLCUS
INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” και ο διακριτικός τίτλος της “IOLCUS INVESTMENTS ΑΕΔΟΕΕ”, 2, 5 και 6,
καθώς και η κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων
των άρθρων 28, 29, 30 και 31 με την από 14-12-2017
απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία καταχωρίσθηκε
στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή - Γενική Διεύθυνση Αγοράς Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων
Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων), την
01-02-2018, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1320346, ως
προκύπτει εκ της υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 12872/01-02-2018
ανακοινώσεως της άνω Υπηρεσίας, που αναρτήθηκε στη
μερίδα της εταιρίας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
και αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, 4) ως
προς τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 και η προσθήκη νέων
άρθρων 28, 29, 30, 31, 32, 33, για την εναρμόνιση με
τον ν. 4548/2018, με την από 03-12-2019 απόφαση της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία
εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 238/21-01-2020 απόφαση της
Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, η
οποία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσω της Υπηρεσίας
Γ.Ε.ΜΗ. του “E.B.E.A.”, την 21-01-2020, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2060422, ως προκύπτει εκ της υπ’ αρ.
πρωτοκόλλου 1892835/22-01-2020 ανακοινώσεως της
άνω Υπηρεσίας, που αναρτήθηκε στη μερίδα της εταιρίας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο
της οποίας προσαρτάται στο παρόν, ο οποίος έχει ειδικά
εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει της από 19-05-2020 αποφάσεως του Διοικητικού
Συμβουλίου αυτής, επίσημο αντίγραφο του πρακτικού
της οποίας προσαρτάται παρόν. Το νυν δε Διοικητικό
Συμβούλιο αυτής, που τους έδωσε το δικαίωμα αυτό,
εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 04-01-2019, με διάρκεια θητείας μέχρι την
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04-01-2025 και συγκροτήθηκε σε σώμα και έγινε παροχή
εξουσιών εκπροσώπησης αυτής, με το από 04-01-2019
πρακτικό του, τα πρακτικά αμφοτέρων των οποίων καταχωρίσθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
του “Ε.Β.Ε.Α.”, την 11-01-2019, με Kωδικό Aριθμό Kαταχώρισης 1628998 και 1628999, αντίστοιχα, ως προκύπτει
εκ της υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 1490662/15-01-2019 ανακοινώσεως της άνω Υπηρεσίας, που αναρτήθηκε στη
μερίδα της εταιρίας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και
αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν και όπως η
παροχή εξουσιών εκπροσώπησης αυτής τροποποιήθηκε
με το από 27-12-2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, το οποίο καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσω
της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του “Ε.Β.Ε.Α.”, την 31-12-2019, με
Kωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2041790, ως προκύπτει
εκ της υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 1912955/03-01-2020 ανακοινώσεως της άνω Υπηρεσίας, που αναρτήθηκε στη
μερίδα της εταιρίας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
και αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν,
7) οι: α) Θεοφάνης Μυλωνάς και β) Τζανής Κορκολής,
οι οποίοι δήλωσαν ότι παρίστανται και ενεργούν, στην
προκειμένη περίπτωση, από κοινού, ως ειδικά εξουσιοδοτημένοι νόμιμοι εκπρόσωποι της ανώνυμης εταιρίας
με την επωνυμία “Εurobank Asset Management Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων
Κεφαλαίων” και τον διακριτικό τίτλο “Eurobank Asset
Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.”.
Η εταιρία αυτή συστάθηκε νόμιμα και εξακολουθεί,
κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση των εδώ εμφανισθέντων
νομίμων εκπροσώπων της, να υφίσταται, χωρίς να έχει
λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση, κηρυχθεί σε κατάσταση
πτωχεύσεως, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή σε
διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, ούτε υφίσταται
αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση με ανάλογο περιεχόμενο, καθώς και δεν έχει ανακληθεί η άδεια σύστασης
ή η άδεια λειτουργίας αυτής, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά και όπως προκύπτει από το υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 1047912.1533707/30-04-2020 Γενικό Πιστοποιητικό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
(Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή - Γενική Διεύθυνση Αγοράς - Διεύθυνση Εταιρειών Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, αρχικά με την επωνυμία “HANWHA
HELLAS Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων” και με τον διακριτικό τίτλο της “HANWHA HELLAS
ΑΕΔΑΚ”, δυνάμει του υπ’ αρ. 7.686/26-08-1996 καταστατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Καλλιθέας Ιορδάνας Μορφονιού, όπως διορθώθηκε με την υπ’ αρ. 7.732/
12-09-1996 πράξη της αυτής Συμβολαιογράφου Καλλιθέας Ιορδάνας Μορφονιού, που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ.
Κ2-8012/16-09-1996 απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών
του Υπουργείου Ανάπτυξης και ούτω αυτή έλαβε αριθμό
μητρώου 36494/06/B/96/40 και σχετική ανακοίνωση
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 6459/25-09-1996 (τ. Α.Ε.
και Ε.Π.Ε.), το καταστατικό της οποίας, εν συνεχεία, τροποποιήθηκε: 1) ως προς το άρθρο 16, που αφορά το
Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 10-04-1997 απόφαση

Τεύχος B’ 4188/29.09.2020

της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Κ2-3554/1998 απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης, την
15-04-1998 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο
υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 1927/15-04-1998 (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 2) ως προς το
άρθρο 1, που αφορά την επωνυμία, η οποία έγινε “EFG
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων”
και ο διακριτικός τίτλος “EFG A.E.Δ.A.K.”, με την από
18-10-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Κ212908/29-11-1999 απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης,
που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών
του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 29-11-1999 και σχετική
ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 9590/
01-12-1999 (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 3) ως προς το άρθρο 5, που αφορά
το μετοχικό κεφάλαιο, με την από 12-12-2000 απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Κ2-902/26-01-2001 απόφαση της
Υφυπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της άνω Υπηρεσίας, την
26-01-2001 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο
υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 692/31-01-2001 (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο
του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 4) εκ νέου ως προς
το άρθρο 5, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, με την
από 15-11-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Κ216823/2001 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της
άνω Υπηρεσίας, την 17-12-2001 και σχετική ανακοίνωση
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 11324/20-12-2001 (τ.
Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο
παρόν, 5) ως προς το άρθρο 22 που αφορά Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου, με την από 21-04-2008
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η
οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Κ2-10218/19-08-2008
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της άνω Υπηρεσίας, την 19-08-2008 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 9577/22-08-2008 (τ. Α.Ε. και
Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,
6) εκ νέου ως προς τα άρθρα 1, που αφορά την επωνυμία,
η οποία έγινε “EUROBANK EFG Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων” και ο διακριτικός της
τίτλος “EUROBANK EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ.”, 3 και 16, καθώς και
τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση του συνόλου
των άρθρων αυτού, με την από 05-06-2009 απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Κ2-6961/17-07-2009 απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της άνω Υπηρεσίας, την
17-07-2009 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο
υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 8778/21-07-2009 (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο
του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 7) εκ νέου ως προς
το άρθρο 5, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, με την από
08-12-2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Κ2-13106/
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23-12-2009 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που καταχωρήθηκε
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της άνω Υπηρεσίας,
την 23-12-2009 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε
στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 14720/24-12-2009 (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),
αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 8) ως προς
τα άρθρα 3, που αφορά τον σκοπό και 7, που αφορά την
εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την από
22-07-2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Κ2-8601/
31-10-2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που καταχωρήθηκε στο
Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της άνω Υπηρεσίας, την
31-10-2011 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο
υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 11675/04-11-2011 (τ. Α.Ε. -Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.),
αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 9) εκ νέου
ως προς το άρθρο 1, που αφορά την επωνυμία της εταιρίας, η οποία έγινε “Eurobank EFG Asset Management
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων”
και ο διακριτικός της τίτλος “Eurobank EFG ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.”, με την από 04-11-2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία
εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Κ2-9325/24-11-2011 απόφαση
του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιριών της άνω Υπηρεσίας, την 24-11-2011 και σχετική
ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 12520/
25-11-2011 (τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 10) εκ νέου ως προς το άρθρο 1, που αφορά την επωνυμία της εταιρίας, η οποία
έγινε “Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία
Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων” και ο διακριτικός
της τίτλος “Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.”, με
την από 14-09-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’
αρ. Κ2-6683/05-10-2012 απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της άνω Υπηρεσίας, την 09-10-2012 και
σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ.
11150/10-10-2012 (τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε και Γενικού Εμπορικού
Μητρώου), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 11) εκ νέου ως προς το άρθρο 5, που αφορά το
μετοχικό κεφάλαιο, με την από 25-10-2013 απόφαση της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία
εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Κ2-6824/13-11-2013 απόφαση
(ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΦ-5ΗΜ) του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ.
την 14-11-2013 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε
στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 8123/19-11-2013 (τ. Α.Ε. -Ε.Π.Ε. και
Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν,
12) εκ νέου ως προς τα άρθρα 3,5 και 14, με την από
31-12-2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Κ2935/06-03-2014 (ΑΔΑ: Β1Κ3Φ-77Ξ) του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 10-03-2014 και σχετική ανακοίνωση
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 2361/13-03-2014 (τ. Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο
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παρόν, 13) εκ νέου ως προς το άρθρο 5, που αφορά το
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με την από 27-06-2014
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Κ2-4356/
05-09-2014 απόφαση (ΑΔΑ: ΒΣΨ8Φ-ΙΥΕ) του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 08-09-2014 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 9468/11-09-2014
(τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.E.MH.), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, 14) εκ νέου ως προς τα άρθρα 3 και 14,
με την ως άνω από 27-06-2014 απόφαση της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 22459/27-02-2015 απόφαση (ΑΔΑ:
6ΨΩ1465ΦΘΘ-ΡΟΟ) του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, που καταχωρίσθηκε στο
Γ.Ε.ΜΗ. την 02-03-2015, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
335419 και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’
αρ. Φ.Ε.Κ. 1310/05-03-2015 (Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο
παρόν, 15) εκ νέου ως προς το άρθρο 3, που αφορά τον
σκοπό, με την από 23-09-2015 απόφαση της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 32557/23-03-2016 (ΑΔΑ: ΩΡΩΠ46530722Σ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και
Τουρισμού, που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., την
23-03-2016, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 587372, ως
προκύπτει εκ της υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 216560/
23-03-2016 ανακοίνωσης του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανάπτυξης, και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Αγοράς,
Διεύθυνση Εταιρειών και Γενικού Εμπορικού Μητρώου,
Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων), που αναρτήθηκε στη μερίδα της εταιρίας στον διαδικτυακό τόπο του
Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν,
16) ως προς το άρθρο 7, με την από 04-09-2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της,
η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 95978/07-09-2017
(ΑΔΑ: Ω4ΖΥ465ΧΙ8-Δ6Ε) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Δ/νση
Αγοράς, Διεύθυνση Εταιρειών και Γενικού Εμπορικού
Μητρώου, Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων), που
καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., την 07-09-2017, με Κωδικό
Αριθμό Καταχώρισης 1159791, ως προκύπτει εκ της υπ’
αρ. πρωτοκόλλου 918239/07-09-2017 ανακοίνωσης του
άνω Υπηρεσίας, που αναρτήθηκε στη μερίδα της εταιρίας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο της
οποίας προσαρτάται στο παρόν και 17) ως προς τα άρθρα 1, 6, 7, 9, 11, 12, 13 και 14, με την από 05-12-2019
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 35951/06-04-2020
(ΑΔΑ: 61ΓΚ46ΜΤΛΡ-ΤΣΛ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία
Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Αγοράς, Διεύθυνση Εταιρειών και Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων),
που καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., την 06-04-2020, με
Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2115433, ως προκύπτει εκ
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της υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 1897299/06-04-2020 ανακοίνωσης της άνω Υπηρεσίας, που αναρτήθηκε στη μερίδα
της εταιρίας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, οι οποίοι έχουν
ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του παρόντος
δυνάμει του από 25-05-2020 πρακτικού του Διοικητικού
Συμβουλίου αυτής, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται παρόν. Το νυν δε Διοικητικό Συμβούλιο αυτής,
που τους έδωσε το δικαίωμα αυτό, εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 08-09-2017, με
διάρκεια θητείας μέχρι την 08-09-2020 και συγκροτήθηκε σε σώμα και έγινε παροχή εξουσιών εκπροσώπησης
αυτής, με το από 08-09-2017 πρακτικό του, τα πρακτικά
αμφοτέρων των οποίων καταχωρίσθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ.
την 01-12-2017, με Kωδικό Aριθμό Kαταχώρισης
1266099 και 1266100, αντίστοιχα, ως προκύπτει εκ της
υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 1101083/01-12-2017 ανακοινώσεως του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Αγοράς, Διεύθυνση Εταιρειών και Γενικού
Εμπορικού Μητρώου, Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων), που αναρτήθηκε στη μερίδα της εταιρίας στον
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο της οποίας
προσαρτάται στο παρόν και όπως η παροχή εξουσιών
εκπροσώπησης αυτής τροποποιήθηκε: α) με το από
26-04-2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής,
το οποίο καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 26-04-2018,
με Kωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1374282, ως προκύπτει
εκ της υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 1170106/26-04-2018 ανακοινώσεως του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
(Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Αγοράς, Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα
Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων), που αναρτήθηκε στη μερίδα της εταιρίας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο της
οποίας προσαρτάται στο παρόν, β) με το από 04-07-2018
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, το οποίο
καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 04-07-2018 με Kωδικό
Αριθμό Καταχώρισης 1416631, ως προκύπτει εκ της υπ’
αρ. πρωτοκόλλου 1203272/4-07-2018 ανακοινώσεως
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική
Δ/νση Αγοράς, Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων), που αναρτήθηκε στη μερίδα της εταιρίας στον
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο της οποίας
προσαρτάται στο παρόν και γ) με το από 07-02-2019
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, απόσπασμα του οποίου καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την
13-02-2019, με Kωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1672929,
ως προκύπτει εκ της υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 1510057/
13-02-2019 ανακοινώσεως του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Αγοράς, Διεύθυνση
Εταιρειών, Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών
και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων), που αναρτήθηκε
στη μερίδα της εταιρίας στον διαδικτυακό τόπο του
Γ.Ε.ΜΗ. και αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο
παρόν.
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8) η Μαρία-Μαρίνα Βασιλικού, η οποία δήλωσε ότι παρίσταται και ενεργεί, στην προκειμένη περίπτωση, ως ειδικά εξουσιοδοτηθείσα νόμιμη εκπρόσωπος της αστικής
μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ” και τον διακριτικό τίτλο “ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ”.
Η εταιρία αυτή συστάθηκε νόμιμα και εξακολουθεί,
κατά ρητή υπεύθυνη δήλωση της εδώ εμφανισθείσας
νομίμου εκπροσώπου της, να υφίσταται, χωρίς να έχει
λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση, κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή σε
διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, ούτε υφίσταται
αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση με ανάλογο περιεχόμενο, καθώς και δεν έχει ανακληθεί η άδεια σύστασης
ή η άδεια λειτουργίας αυτής, αρχικά με την επωνυμία
“ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” και έδρα την Αθήνα, δυνάμει του από
30-01-1985 ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου
Αθηνών, την 20-05-1985, με αύξοντα αριθμό 8672/1985,
επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο
παρόν και ούτω έλαβε Αριθμό Μητρώου Α.Μ. 265690,
αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, το καταστατικό της οποίας, εν συνεχεία, τροποποιήθηκε δια
διαφόρων αποφάσεων της Συνέλευσης των εταίρων
αυτής, που καταχωρίσθηκαν στο βιβλίο εταιριών του
Πρωτοδικείου Αθηνών: 1) με Α.Κ. 16605/1994, 2) με Α.Κ.
15088/2000, 3) με Α.Κ. 10867/2001, 4) με Α.Κ. 2179/2006,
5) με Α.Κ. 12819/2006, 6) με Α.Κ. 12819/2006, 7) με Α.Κ.
18735/2008, 8) με Α.Κ. 18999/2010, 9) με Α.Κ. 1664/2013,
10) με Α.Κ. 260/2019, όπως προκύπτει και από το υπ’
αρ. 1487/05-6-2020 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου
Αθηνών (Τμήμα Εταιριών και Σωματείων), επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, η οποία
έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του παρόντος δυνάμει της από 29-05-2020 αποφάσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, επίσημο αντίγραφο του
πρακτικού της οποίας προσαρτάται παρόν. Το νυν δε
Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, που της έδωσε το δικαίωμα
αυτό, εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
μετόχων της 31-01-2020, με διάρκεια θητείας μέχρι την
31-01-2023 και συγκροτήθηκε σε σώμα και έγινε παροχή
εξουσιών εκπροσώπησης αυτής, με το από 03-02-2020
πρακτικό του, αποσπάσματα των πρακτικών αμφοτέρων
των οποίων προσαρτώνται στο παρόν, σε επικυρωμένα
αντίγραφα.
Οι εδώ εμφανισθέντες, αφού προηγουμένως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 “περί
ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος” και
με γνώση των ποινικών κυρώσεών του, βεβαίωσαν την
ακρίβεια της μόνιμης κατοικίας τους και των εδρών των
από αυτούς, αντίστοιχα, εκπροσωπουμένων εταιριών,
στην Ελλάδα, που δηλώθηκαν από αυτούς πιο πάνω,
αντίστοιχα, ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το οποίο και υπό τις ιδιότητες υπό τις οποίες
παρίσταται έκαστος αυτών στο παρόν, δήλωσαν, συμφώνησαν και απεδέχθησαν, αμοιβαία, τα εξής:
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Οι εδώ συμβαλλόμενοι, όπως εδώ αντιπροσωπεύεται
και εκπροσωπείται έκαστος, δηλώνουν ότι συνιστούν, με
το παρόν, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης - Νομικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3029/2002,
όπως ισχύει σήμερα, το καταστατικό του οποίου έχει
ως εξής:
“ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ - Ν.Π.Ι.Δ.»
και τον διακριτικό τίτλο «Τ.Ε.Α.-Ε.Θ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ»
Κεφάλαιο Α: Γενικές Διατάξεις
Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα
1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ - Ν.Π.Ι.Δ.» και με διακριτικό τίτλο «Τ.Ε.Α.Ε.Θ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ», το οποίο, προς διευκόλυνση και μόνο, θα
αποκαλείται στη συνέχεια απλά ως «Ταμείο».
2. Το Ταμείο ιδρύεται και διέπεται από τις διατάξεις της
εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, τις Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της νομοθεσίας αυτής, καθώς και από το ενσωματωμένο στην
έννομη τάξη δίκαιο της Ε.Ε., όπως ισχύει κάθε φορά και
από κάθε τροποποίηση της εσωτερικής νομοθεσίας, καθώς και της νομοθεσίας της Ε.Ε. και τέλος από το παρόν
Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας,
όπως εκάστοτε αυτός ισχύει. Το Ταμείο υπάγεται στην
εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στον έλεγχο αφενός της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και αφετέρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
3. Για τις σχέσεις του Ταμείου με την αλλοδαπή, η
επωνυμία μπορεί να μεταφράζεται και στη γλώσσα της
χώρας με την οποία συναλλάσσεται. Στην αγγλική, η επωνυμία του Ταμείου είναι «OCCUPATIONAL PENSION FUND
OF THE HELLENIC FUND AND ASSET MANAGEMENT
ASSOCIATION- PRIVATE LEGAL ENTITY», με διακριτικό
τίτλο «HE.F.A.M.A. PENSION FUND».
4. Η έδρα του Ταμείου βρίσκεται στην Αθήνα. Τα γραφεία του Ταμείου μπορούν να μεταφέρονται εντός των
ορίων του νομού Αττικής, με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου αυτού, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση
του Καταστατικού.
5. Το Ταμείο εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από
το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ότι ένα ή περισσότερα μέλη του,
νομιμοποιούνται να εκπροσωπούν το Ταμείο είτε γενικά
είτε για ορισμένες ενέργειες ή πράξεις.
6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Ταμείο μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία και
να διορίζει αντιπροσώπους του σε οποιαδήποτε πόλη
της Ελλάδος. Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται στις
εκάστοτε κατά το νόμο οριζόμενες ως «αρμόδιες αρχές».
7. Η σφραγίδα του Ταμείου φέρει την επωνυμία αυτού
και στο μέσο το έτος ίδρυσής του (2020).
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Άρθρο 2
Σκοπός
1. Σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση παροχών
στους ασφαλισμένους, επαγγελματικής ασφαλιστικής
προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας και του
θανάτου.
2. Προς επίτευξη αυτού του σκοπού ιδρύεται κλάδος
Συνταξιοδοτικών Παροχών για παροχή εφάπαξ ποσού,
χωρίς εγγύηση ως προς το ποσό της ή το ποσό της επενδυτικής απόδοσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με πλειοψηφία των μελών του, η οποία ορίζεται σε επόμενο άρθρο, μπορεί να
δημιουργήσει και άλλους κλάδους ασφάλισης, με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία. Κάθε κλάδος έχει οργανωτική,
λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.
Άρθρο 3
Διάρκεια
Το Ταμείο ιδρύεται για αόριστο χρόνο και διαλύεται
σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και το παρόν
καταστατικό.
Κεφάλαιο Β: Υπαγωγή στην Ασφάλιση - Δικαιώματα
Ασφαλισμένων
Άρθρο 4
Υπαγωγή στην ασφάλιση - Χρόνος ασφάλισης
1. Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται προαιρετικά
ως μέλη αυτού, και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ταμείου:
α.1. κάθε εργαζόμενος, που συνδέεται με οποιαδήποτε
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου
χρόνου με εταιρία - εργοδότη - μέλος, είτε τακτικό είτε
συνδεδεμένο, της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (εφεξής
Ε.Θ.Ε.), καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
των εταιριών αυτών.
α.2. κάθε απασχολούμενος σε εταιρία - εργοδότη μέλος, είτε τακτικό είτε συνδεδεμένο, της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (εφεξής Ε.Θ.Ε.) με σύμβαση ή σχέση
παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου.
β. κάθε εργαζόμενος, που συνδέεται με οποιαδήποτε
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου
χρόνου με την Ε.Θ.Ε.
γ. Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία: α) διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας, που έχει χορηγηθεί από
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή από την Τράπεζα της
Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018
(Α’ 14) και το άρθρο 3 της υπ’ αρ. 17/818/15.5.2018
(Β’ 1925) κοινής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος, β) δραστηριοποιούνται
στον ίδιο κλάδο με τα μέλη της Ε.Θ.Ε., και γ) διατηρούν
σχέση παραγωγικής συνεργασίας έστω με μια εταιρία
- εργοδότη - μέλος, τακτικό ή συνδεδεμένο της Ε.Θ.Ε.
Τα πιστοποιητικά καταλληλότητας αφορούν στις εξής
κατηγορίες:
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(i) Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες.
(ii) Παροχή επενδυτικών συμβουλών.
(iii) Διαχείριση χαρτοφυλακίων.
(iv) Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες.
(v) Διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.
2. Ειδικά για την περίπτωση των ενεργών εργαζομένων των περ. 1α.1, 1α.2 και 1β του παρόντος άρθρου, σε
περίπτωση αποχώρησής τους για οποιονδήποτε λόγο
(π.χ. παραίτηση, απόλυση ή συνταξιοδότηση από Φορέα Κύριας Ασφάλισης), εφόσον ο ασφαλισμένος δεν
έλαβε την εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή του ή δεν
μετέφερε τα δικαιώματά του σε άλλο Τ.Ε.Α., δύναται να
παραμείνει ασφαλισμένος κατόπιν υποβολής αίτησης για
προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής του και έγκρισης
αυτής από το Δ.Σ. του Ταμείου. Εφόσον η αίτησή του
εγκριθεί, παύει κάθε μορφή εργοδοτικής εισφοράς και
ο ασφαλισμένος αναλαμβάνει ο ίδιος την αποπληρωμή
των τακτικών εισφορών ασφαλισμένου, όπως αυτές ορίζονται σε επόμενο άρθρο. Το θέμα ρυθμίζεται ειδικότερα
στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου.
3. Για την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου υποβάλλονται σ’ αυτό, από τον ενδιαφερόμενο:
α) αίτηση, η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης περί ανεπιφύλακτης αποδοχής των διατάξεων του
παρόντος καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας και των αποφάσεων του Δ.Σ. και
β) συμπληρωμένο «δελτίο απογραφής ασφαλισμένου».
4. Ο τύπος της αίτησης και του «δελτίου απογραφής
ασφαλισμένου», τα αναγκαία δικαιολογητικά καθώς και
κάθε άλλο σχετικό διαδικαστικό θέμα καθορίζονται με
απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου και αναφέρονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου.
5. Για την υπαγωγή ή όχι των αιτούντων στην ασφάλιση
του Ταμείου αποφασίζει το Δ.Σ. Εφόσον η απόφασή του
είναι θετική, καθορίζεται δια αυτής και η ημερομηνία
έναρξης της εγκρινόμενης ασφάλισης, η οποία θα είναι η
πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα της απόφασης του Δ.Σ.
6. Η υπαγωγή στο Ταμείο είναι προαιρετική και δεν
εξαρτάται ούτε συνδέεται σε καμία περίπτωση με τη
συμμετοχή του ασφαλισμένου σε συνδικαλιστική οργάνωση ή σε επαγγελματική ένωση εργαζομένων.
7. Ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης στο Ταμείο,
λογίζεται ο χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί οι
προβλεπόμενες από το καταστατικό εισφορές. Κατ’ εξαίρεση, για ασφαλισμένους των περ. 1α.1, 1α.2 και 1β του
παρόντος άρθρου, σε περίπτωση απουσίας τους λόγω
άδειας άνευ αποδοχών (πχ κυοφορία - λοχεία ή ασθένεια), αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής τακτικών
ασφαλιστικών εισφορών για όσο διάστημα βρίσκονται
εκτός μισθοδοσίας. Ωστόσο, το διάστημα αυτό λογίζεται
κανονικά ως χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο.
Άρθρο 5
Μητρώο ασφαλισμένων
1. Το Ταμείο τηρεί Μητρώο Ασφαλισμένων σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τον ενιαίο τύπο μητρώου, που
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καθορίζεται για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Τα νέα μέλη, με την εγγραφή τους, λαμβάνουν τον
επόμενο αριθμό μητρώου, ανεξάρτητα εάν μέχρι τον
αριθμό αυτό αριθμούνται και διαγραφέντες ή αποβιώσαντες. Κάθε μέλος υποβάλλει στο Ταμείο μαζί με την
αίτηση εγγραφής και συμπληρωμένο απογραφικό δελτίο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του
Δ.Σ. του Ταμείου.
2. Στο παραπάνω Μητρώο καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, που αφορούν στους ασφαλισμένους,
και ιδίως τα ακόλουθα:
α) Τα στοιχεία ταυτότητας του ασφαλισμένου.
β) Ο κύριος φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισμένου, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(Α.Μ.Κ.Α.) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
γ) Η εταιρία στην οποία απασχολείται ο ασφαλισμένος,
καθώς και ο μοναδικός κωδικός αναφοράς στη μισθοδοσία του εργοδότη, εφόσον υφίσταται.
δ) Τα ποσά ή ποσοστά των εισφορών εργοδότη και
ασφαλισμένου που θα εισπράττει το Ταμείο για κάθε
ασφαλισμένο και ο χρόνος καταβολής τους.
ε) Το ύψος του κεφαλαίου που έχει σωρευθεί στον ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό κάθε ασφαλισμένου.
στ) Όποιο άλλο στοιχείο απαιτείται, προκειμένου να
υπάρχει ακρίβεια και επάρκεια για την εκπόνηση αναλογιστικών μελετών και την εκπλήρωση των απαιτήσεων
που έχουν για το μητρώο ασφαλισμένων μελών οι αντίστοιχες εποπτεύουσες αρχές.
3. Στο Ταμείο τηρείται Ατομικός Φάκελος Μέλους
(Α.Φ.Μ.), με αύξοντα αριθμό εκείνο του Μητρώου Μελών,
που αντιστοιχεί στο μέλος. Στον Ατομικό Φάκελο προβλέπεται 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.
Άρθρο 6
Απώλεια της ιδιότητας του ασφαλισμένου
1. Η ιδιότητα του ασφαλισμένου χάνεται σε περίπτωση
που:
1.1. Ο ασφαλισμένος ζητήσει τη διαγραφή του από το
Ταμείο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
1.2. Ο ασφαλισμένος μεταφέρει τα δικαιώματά του σε
άλλο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης σύμφωνα με
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
1.3. Ο ασφαλισμένος λάβει την εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή του. Στην περίπτωση αυτή απόλλυται και
η ιδιότητα μέλους.
1.4. Λόγω παραίτησης ή απόλυσης από κάποια από τις
εταιρίες της παρ. 1.α.1 του άρθρου 4, ή από την Ε.Θ.Ε.
(παρ. 1.β του άρθρου 4), ή λόγω συνταξιοδότησης από
Φορέα Κύριας Ασφάλισης.
1.5. Λόγω λήξης της σύμβασης ή της σχέσης παροχής
ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου με κάποια από τις εταιρίες της παρ. 1.α.2 του άρθρου 4.
1.6. Ο ασφαλισμένος αποβιώσει.
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1.7. Συντρέχει σπουδαίος λόγος, με απόφαση του Δ.Σ.
κατόπιν σχετικής ακροάσεως, ιδίως στις περιπτώσεις
που το μέλος:
i. Προκαλεί με δόλο τον ασφαλιστικό κίνδυνο
ii. Προβαίνει σε κλοπή, υπεξαίρεση ή δωροδοκία σε
βάρος του Ταμείου
iii. Παραπλανά το Ταμείο ως προς τη συνδρομή των
προϋποθέσεων θεμελίωσης δικαιώματος σε παροχές
2. Για την απώλεια της ιδιότητας του ασφαλισμένου
εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, η οποία διαπιστώνει την απώλεια της ιδιότητας και ορίζει την ημερομηνία κατά την οποία έχει επέλθει η απώλεια αυτή.
3. Για τις ως άνω περ. 1.4 και 1.5 ισχύουν τα οριζόμενα
στην παρ. 2 του άρθρου 4.
Άρθρο 7
Δικαιώματα των ασφαλισμένων
1. Όλοι οι ασφαλισμένοι στο Ταμείο έχουν τα εξής δικαιώματα:
1.1. Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης και ενημέρωσης.
1.2. Τα δικαιώματα που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
1.3. Τα δικαιώματα στην πρόσβαση σε έγγραφα του
Ταμείου. Κάθε ασφαλισμένος, δικαιούται να λαμβάνει
με δαπάνες του αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων:
α) του Ισολογισμού
β) του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως
γ) της Ετήσιας Έκθεσης Διοικήσεως
δ) της Αναλογιστικής Μελέτης και
ε) της Έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
1.4. Το δικαίωμα διαγραφής, σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, κάθε ασφαλισμένος
δικαιούται να ζητήσει τη διαγραφή του από το Ταμείο
με αίτησή του και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου οποτεδήποτε, εφόσον έχει ελάχιστο
χρόνο ασφάλισης σε αυτό τουλάχιστον ένα έτος και
έχει προειδοποιήσει εγγράφως ένα μήνα πριν το Δ.Σ.
για την άσκηση του δικαιώματός του. Επί αλλαγής της
επαγγελματικής 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 Δ.Σ. του
Ταμείου προ ενός μηνός.
1.5. Το δικαίωμα στην μη απώλεια των ασφαλιστικών
δικαιωμάτων. Ο ασφαλισμένος που διαγράφεται δικαιούται είτε να μεταφέρει τα δικαιώματά του σε άλλο Ταμείο
επαγγελματικής ασφάλισης της ημεδαπής ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λειτουργεί στον
χώρο απασχόλησής του, είτε να λάβει το ποσό που περιέχεται στον ατομικό λογαριασμό του, εφόσον βέβαια
πληρούνται στο πρόσωπό του οι αναφερόμενες στο
αντίστοιχο άρθρο του παρόντος προϋποθέσεις για τη
χορήγηση της παροχής αυτής και επιπρόσθετα οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Στην περίπτωση μεταφοράς
των δικαιωμάτων σε άλλο Επαγγελματικό Ταμείο, τότε θα
εφαρμοσθεί η αναφερόμενη μεθοδολογία στην Υπ. Απ.
Αριθμ. Φ. Επαγγ. Ασφ./43/13.11.2003 «Διαδοχική Ασφάλιση σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης» (Β’ 1703),
όπως εκάστοτε θα ισχύει αυτή ή όποια τυχόν άλλη εκδοθεί σε αντικατάστασή της.
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1.6. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για όλους
τους ενεργούς ασφαλισμένους.
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις των ασφαλισμένων
Οι ασφαλισμένοι οφείλουν:
1.1. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της σχετικής
Νομοθεσίας, του Καταστατικού και των Κανονισμών του
Ταμείου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
1.2. Να φροντίζουν για την έγκαιρη τακτοποίηση των
οικονομικών τους υποχρεώσεων προς το Ταμείο.
1.3. Να σέβονται και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις
της Διοίκησης του Ταμείου, εφόσον αυτές λαμβάνονται
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, το Καταστατικό και
τους Κανονισμούς του Ταμείου.
Άρθρο 9
Υποχρεώσεις του Ταμείου
1. Το Ταμείο υποχρεούται να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις της σχετικής νομοθεσίας καθώς και τις αναγραφόμενες στο καταστατικό του Ταμείου, τόσο για την ενημέρωση των ασφαλισμένων του όσο και των εποπτικών
αρχών.
1.1. Υποχρέωση Ενημέρωσης: το Ταμείο έχει υποχρέωση να ενημερώνει τους ασφαλισμένους για τις οικονομικές, τεχνικές και άλλες παραμέτρους της ασφαλιστικής
σχέσης, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους έναντι του Ταμείου και ενδεικτικά 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 απασχόλησης και τις οφειλόμενες παροχές.
1.2. Υποχρέωση χορήγησης βεβαίωσης: το Ταμείο
έχει υποχρέωση ετησίως τουλάχιστον, με δαπάνη του,
να χορηγεί ενημερωτικό σημείωμα στους ασφαλισμένους για τις καταβληθείσες εισφορές και τα δικαιώματά
τους για παροχές. Επιπρόσθετα εκδίδεται βεβαίωση για
φορολογική χρήση για ληφθείσες παροχές ή καταβληθείσες εισφορές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν έχουν
βεβαιωθεί από τον εργοδότη που διενέργησε την παρακράτηση.
1.3. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ταμείου: στην ιστοσελίδα του Ταμείου στα πλαίσια της τήρησης 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 παραρτήματά του,
γ. ο Κανονισμός Επενδύσεων,
δ. ο Κανονισμός Λειτουργίας Επενδυτικής Επιτροπής,
ε. ο Κανονισμός Παροχών,
στ. ο Κανονισμός Οικονομικής και Λογιστικής Λειτουργίας,
ζ. το Οργανόγραμμα και η σύνθεση των ατομικών και
συλλογικών Οργάνων του Ταμείου,
η. η Αναλογιστική Έκθεση,
θ. αναλυτική Εικόνα του Χαρτοφυλακίου,
ι. συνοπτικός Προϋπολογισμός και Δαπάνες,
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ια. όλες οι αποφάσεις για προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών, σε ειδική διαμορφωμένη στήλη με χρονολογική
σειρά και περιληπτική αναφορά,
ιβ. κάθε άλλη πράξη του Δ.Σ. ή άλλου οργάνου που
κρίνεται χρήσιμη η γνωστοποίησή της ή που προβλέπεται από το νόμο,
ιγ. η Δήλωση Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής,
ιδ. οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.
Κεφάλαιο Γ: Διοίκηση του Ταμείου
Άρθρο 10
Όργανα διοίκησης του Ταμείου
Όργανο διοίκησης του Ταμείου είναι το Διοικητικό
Συμβούλιο (Δ.Σ.).
Άρθρο 11
Διοικητικό Συμβούλιο - Σύνθεση - Θητεία Αρχαιρεσίες
1. Το Ταμείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από:
1.1. Τέσσερα (4) τακτικά μέλη με τα αντίστοιχα τέσσερα (4) αναπληρωματικά τους, τα οποία επιλέγονται και
ορίζονται από το Δ.Σ. της Ε.Θ.Ε.
1.2. Ένα (1) τακτικό μέλος με το αντίστοιχο ένα (1) αναπληρωματικό του τα οποία εκλέγονται μέσω αρχαιρεσιών από τους ασφαλισμένους του Ταμείου.
Τα ως άνω μέλη φέρουν τις ακόλουθες ιδιότητες:
α) Πρόεδρος
β) Αντιπρόεδρος
γ) Γραμματέας
δ) Ταμίας
ε) Μέλος
2. Οι αρχαιρεσίες προκηρύσσονται τρεις (3) μήνες πριν
τη λήξη της θητείας της απερχόμενης κάθε φορά διοίκησης του Ταμείου και διενεργούνται σε τόπο που ορίζεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Πρόσκληση για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών
αναρτάται σε εμφανές σημείο στην έδρα του Ταμείου,
καθώς και στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν τη διεξαγωγή
τους. Η πρόσκληση δύναται να αποστέλλεται στα μέλη
του Ταμείου και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και ταχυδρομικά.
4. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για την
ανάδειξη των εκπροσώπων της παρ. 1.2 του παρόντος
έχουν άπαντες οι ενεργοί ασφαλισμένοι.
5. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του
Δ.Σ. της παρ. 1.2. είναι μυστική και γίνεται με ψηφοδέλτια και φακέλους που παραχωρεί υποχρεωτικά
στους εκλογείς η Εφορευτική Επιτροπή. Στα ψηφοδέλτια αναγράφονται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι.
Ο εκλογέας δύναται να σημειώσει μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίμησης. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται οι
υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους των ψηφισάντων μελών και αναπληρωτές τους
οι αμέσως επόμενοι σε αριθμό ψήφων υποψήφιοι. Σε
περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι αρχαιρεσίες
διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, τα μέλη
της οποίας επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ των μελών
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του Ταμείου που έχουν καταθέσει προς τούτο σχετική αίτηση. Την ευθύνη για τη διενέργεια της κλήρωσης φέρει
το Δ.Σ. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη της. Η εφορευτική επιτροπή μεριμνά για
τη διεξαγωγή των εκλογών, καταμετρά τις ψήφους και
ανακηρύσσει τους επιτυχόντες. Η εφορευτική επιτροπή
τηρεί πρακτικά για τις εκλογές, που καταγράφονται σε
ειδικό βιβλίο του Ταμείου.
6. Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου, που θα προβλέπει κάθε αναγκαία διαδικασία για την
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, δύναται να προβλεφθεί η δυνατότητα ψηφοφορίας για την ανάδειξη των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ή/και ηλεκτρονικής και
εξ αποστάσεως ψηφοφορίας η οποία θα παρέχει εχέγγυα
περί της μυστικότητας, αμεσότητας και προσωπικότητας
της ψήφου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών.
7. Αν κατά τις αρχαιρεσίες δεν προκύψουν οι αντιπρόσωποι της παρ. 1.2. του παρόντος, θα ακολουθεί νεότερη
επαναληπτική διαδικασία, κι εφόσον και πάλι δεν προκύψουν οι αντιπρόσωποι, αυτοί θα διορίζονται προσωρινά από τις εργοδότριες εταιρίες, μέχρι την εκλογή των
μελών Δ.Σ. από τις αμέσως επόμενες αρχαιρεσίες.
8. Σε περίπτωση μόνιμου κωλύματος ή παραίτησης
τακτικού υποδεικνυόμενου από τις εργοδότριες εταιρίες
μέλους, υποδεικνύεται από την ίδια εταιρία νέο τακτικό
μέλος για το υπόλοιπο της θητείας.
9. Σε περίπτωση μόνιμου κωλύματος ή παραίτησης
τακτικού εκλεγμένου με τη διαδικασία του παρόντος
άρθρου μέλους, η θέση του καταλαμβάνεται από τον
επόμενο κατά σειρά αναδειχθέντα από τις αρχαιρεσίες.
10. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Σε περίπτωση λήξης της τετραετίας, η θητεία του
Δ.Σ. παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ.
και πάντως όχι πέραν του εξαμήνου.
Άρθρο 12
Διοικητικό Συμβούλιο - Συγκρότηση σε Σώμα Παράδοση - Παραλαβή
1. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου συνέρχονται σε πρώτη
συνεδρίαση για τη συγκρότησή τους σε σώμα εντός δέκα
(10) ημερών από την εκλογή τους. Η πρώτη συνεδρίαση
πραγματοποιείται ύστερα από έγγραφη πρόσκληση από
έναν εκ των συμβούλων, που υποδείχθηκαν από το Δ.Σ.
της Ε.Θ.Ε., στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία, η ώρα,
ο τόπος και το θέμα της συνεδρίασης και εκλέγονται από
τα μέλη του Δ.Σ. ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του.
2. Δεν επιτρέπεται να εμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο
περισσότερα του ενός από τα παραπάνω αξιώματα των
μελών του Δ.Σ. του Ταμείου.
3. Το νέο Δ.Σ. παραλαμβάνει από το προηγούμενο Δ.Σ.,
μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συγκρότησή του σε σώμα, τα βιβλία, τη διοίκηση και τη διαχείριση του Ταμείου και υπογράφονται σχετικά πρωτόκολλα,
που φυλάσσονται στο αρχείο του Ταμείου. Σε περίπτωση
οποιουδήποτε κωλύματος ή καθυστέρησης, η παραλαβή
γίνεται με απογραφικό πρωτόκολλο παραλαβής.
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4. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, μέχρι τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. του Ταμείου σε σώμα και την
παράδοση σε αυτό της διοίκησης και της διαχείρισης,
παρατείνεται αυτοδίκαια η θητεία του απερχόμενου Δ.Σ..
Άρθρο 13
Προσόντα και κωλύματα για την ιδιότητα
του μέλους του Δ.Σ. - Ευθύνη μελών του Δ.Σ.
1. Τα μέλη του Δ.Σ. και όσοι ασκούν διαχειριστικά καθήκοντα ή έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες πρέπει να
έχουν τα απαιτούμενα για τη θέση τους και τα καθήκοντά
τους προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και περαιτέρω να μην έχουν τα
κωλύματα που ρητώς προκύπτουν εξ αυτών. Ειδικότερα,
οφείλουν να υπόκεινται σε πρότυπα καταλληλότητας, να
διαθέτουν τα προσόντα και τις απαιτήσεις ως προς το
ήθος, καθώς και να ενεργούν βάσει των υποχρεώσεων
που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
2. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου όσοι:
2.1. Έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους
με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
2.2. Έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
2.3. Έχουν καταδικαστεί ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε
κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη,
κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία,
εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, παράβαση
καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση,
παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των
ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία και για οποιοδήποτε συναφές με τα προηγούμενα αδίκημα.
2.4. Έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση.
2.5. Όσοι τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
2.6. Όσοι δεν τηρούν τις προϋποθέσεις της εκάστοτε
νομοθεσίας
3. Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να επιδεικνύουν κάθε
επιμέλεια και εντιμότητα. Ευθύνονται έναντι του Ταμείου
για κάθε πταίσμα τους κατά τη διοίκηση των υποθέσεων
του Ταμείου.
4. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για
αποφάσεις που λήφθηκαν σε συνεδρίαση που δεν παραστάθηκαν ή παραστάθηκαν και διαφώνησαν, εφόσον
η διαφωνία τους καταγράφηκε στα σχετικά πρακτικά
συνεδρίασης του Δ.Σ.
Άρθρο 14
Συνεδριάσεις Δ.Σ. - Απαρτία
1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια (1) φορά το μήνα,
εφόσον υφίσταται ανάγκη, και σε καμία περίπτωση λιγότερες από δέκα (10) φορές το έτος. Έκτακτα συνεδριάζει
όταν υπάρχει ανάγκη, κατά την κρίση του Προέδρου, ή
όταν το ζητήσουν εγγράφως, με αίτηση τους προς τον
Πρόεδρο, τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. για συγκεκριμένα θέματα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται επί
ποινή απαραδέκτου στην αίτηση. Ο Πρόεδρος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται μέσα σε προθεσμία τριών
(3) εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης να
ορίσει συνεδρίαση Δ.Σ. με τα θέματα που αναγράφονται
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σε αυτή. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας κατά την έκτακτη συνεδρίαση, τα υπό συζήτηση θέματα αναγράφονται
πρώτα στην ημερήσια διάταξη της επόμενης τακτικής
συνεδρίασης.
2. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του να ορίζει συγκεκριμένες ημέρες για τις τακτικές συνεδριάσεις του.
3. Κάθε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. προϋποθέτει έγγραφη και ενυπόγραφη πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναγράφονται η ημερομηνία, η ώρα,
ο τόπος της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης και η οποία κοινοποιείται απαραιτήτως στα
μέλη. Η κοινοποίηση της πρόσκλησης στα μέλη λαμβάνει
χώρα δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση.
Σύντμηση της προθεσμίας αυτής επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, η οποία αιτιολογείται από
τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει.
Λήψη αποφάσεων για θέματα που δεν περιλαμβάνονται
στην ημερήσια διάταξη επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κανένα δεν αντιλέγει.
4. Αν μέλος του Δ.Σ. κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση, οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως τον Πρόεδρο.
Αδικαιολόγητη απουσία μέλους Δ.Σ. από τρεις (3) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις ή δικαιολογημένη απουσία από δέκα (10) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις του
Δ.Σ., συνεπάγεται αυτοδικαίως την έκπτωσή του από την
ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ.
5. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται
σε αυτό τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του. Εάν κατά τη
διάρκεια της συνεδρίασης διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, τότε λύεται η συνεδρίαση και παραμένουν ισχυρές
μόνο οι μέχρι εκείνη τη στιγμή, εν απαρτία ληφθείσες
αποφάσεις του Δ.Σ. Οι συνεδριάσεις μπορούν να λαμβάνουν χώρα και με άλλους τρόπους, όπως ενδεικτικά με
τηλεδιάσκεψη (skype). H λήψη της απόφασης μπορεί να
γίνεται και με ηλεκτρονική ψηφοφορία και με επιστολική
ψηφοφορία, σύμφωνα με την εκάστοτε διαδικασία που
προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του
Ταμείου.
6. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με σχετική
πλειοψηφία των παρισταμένων μελών, εκτός αν στις
επιμέρους διατάξεις του παρόντος καταστατικού ορίζεται άλλως.
7. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με 4 τουλάχιστον ψήφους στις εξής περιπτώσεις:
(α) για την ίδρυση και άλλων κλάδων ασφαλιστικής
προστασίας.
(β) για τη μεταβολή των εισφορών ή/και τη μεταβολή
του τρόπου υπολογισμού των παροχών, κατόπιν σύνταξης σχετικής αναλογιστικής μελέτης και έγκρισης από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά
από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
(γ) για την τροποποίηση ή συμπλήρωση του καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
(δ) για την αγορά και εκποίηση καθώς και την υποθήκευση σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη η λήψη δανείου για λόγους ρευστότητας και σε προσωρινή βάση,
των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου.
(ε) για την ενοποίηση του Ταμείου με άλλα ομοειδή
Ταμεία.
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(στ) για την διάσπαση του Ταμείου
(ζ) για την διάλυση του Ταμείου
(η) για την 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 ομοειδών ταμείων.
8. Η λήψη των αποφάσεων του Δ.Σ. γίνεται με φανερή
ψηφοφορία, εκτός αν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα ή αν εκ των προτέρων αποφασίσει το Δ.Σ. ότι η
ψηφοφορία θα είναι μυστική.
9. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δύναται να παρίσταται
χωρίς ψήφο ο Διευθυντής του Ταμείου (εφόσον οριστεί),
ο νομικός σύμβουλος του Ταμείου, τα αναπληρωματικά
μέλη του Δ.Σ. εφόσον κρίνεται χρήσιμη η παρουσία τους,
καθώς και άλλοι σύμβουλοι, εξωτερικοί συνεργάτες και
οποιοσδήποτε τρίτος εφόσον η παρουσία του κρίνεται
σκόπιμη και χρήσιμη από το Δ.Σ.
Άρθρο 15
Αρμοδιότητες Δ.Σ.
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Ταμείο και είναι
αρμόδιο να λαμβάνει κάθε απόφαση για τη διοίκηση, τη
διαχείριση, την εποπτεία και τον έλεγχο του Ταμείου και
γενικά για κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και την
επιδίωξη του σκοπού του. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά:
• μεριμνά για το σχηματισμό του αναγκαίου μαθηματικού αποθέματος του Ταμείου και την κάλυψη του με
ασφαλιστική τοποθέτηση,
• αποφασίζει για την εγγραφή και διαγραφή των μελών
του Ταμείου,
• επιμελείται της κανονικής είσπραξης των πόρων του
Ταμείου,
• κρίνει για την τυχόν αδυναμία είσπραξης εισφορών,
• φροντίζει για την εφαρμογή συστήματος διακυβέρνησης (διαχείριση κινδύνων, αναλογιστική λειτουργία
και εσωτερικό έλεγχο),
• αποφασίζει για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν
και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,
• αποφασίζει επί της απονομής των παροχών και μεριμνά για την ταχεία και ορθή χορήγηση αυτών,
• εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό
του Ταμείου,
• εγκρίνει κάθε δαπάνη αφορώσα την εν γένει λειτουργία του Ταμείου,
• δημοσιεύει όπως ο νόμος ορίζει τις οικονομικές
καταστάσεις, τα πιστοποιητικά ελέγχου των ορκωτών
ελεγκτών και τα πορίσματα ελέγχου της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής,
• υποβάλλει στις αρμόδιες Εποπτεύουσες Αρχές τους
Κανονισμούς, τα έγγραφα και τα στοιχεία που προβλέπονται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,
• διορίζει ορκωτούς ελεγκτές στους οποίους αναθέτει
τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του
Ταμείου,
• προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του Ταμείου, οικονομικούς συμβούλους, αναλογιστές, λογιστές
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φοροτεχνικούς κ.λπ. και διορίζει το νομικό σύμβουλο
του Ταμείου και πληρεξούσιους δικηγόρους εφόσον
τούτο απαιτείται κατά περίπτωση,
• αναθέτει την εκτέλεση έργων, εκπόνηση μελετών και
παροχή υπηρεσιών,
• αποφασίζει επί ενστάσεων που υποβάλλονται κατά
αποφάσεων του Ταμείου,
• επιβάλλει πειθαρχικές κυρώσεις κατά μελών του Ταμείου,
• αποφασίζει ως προς τα ειδικότερα θέματα που αφορούν τη μεταφορά των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων
του Ταμείου και παρέχει στους ασφαλισμένους του κάθε
αναγκαία πληροφορία,
• συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη του Ταμείου
ή και τρίτους για τη μελέτη θεμάτων που αφορούν τη
λειτουργία του,
• καθορίζει με απόφασή του τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των μελών στο Ταμείο και για
την απονομή των παροχών,
• λαμβάνει κάθε μέτρο για την καλύτερη εκπλήρωση
των σκοπών του Ταμείου,
• αναθέτει, αρμοδιότητές του ή/και την εκπροσώπηση
του Ταμείου στον Διευθυντή του Ταμείου ή σε μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο κριθεί
σκόπιμο και αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του,
• ορίζει και παύει το διαχειριστή επενδύσεων και το
θεματοφύλακα καθώς και φορείς που παρέχουν εξωτερικές υπηρεσίες (outsourcing) στο Ταμείο, σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του Ταμείου,
• ορίζει τα μέλη της επενδυτικής επιτροπής
• αποφασίζει για τη στέγαση των υπηρεσιών του Ταμείου,
• αποφασίζει επί παντός θέματος σχετικά με τη δικαστική επιδίωξη οιασδήποτε αξίωσης υπέρ ή κατά του
Ταμείου σε κάθε δικαστήριο ανεξαρτήτως βαθμού και
δικαιοδοσίας,
• αποφασίζει για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής για
μικροδαπάνες, το ύψος αυτής, τις πιστώσεις εις βάρος
των οποίων επιτρέπεται η πληρωμή των δαπανών από
αυτήν και τον ορισμό του υπόλογου διαχειριστή αυτής.
Άρθρο 16
Αρμοδιότητες Προέδρου
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τις
συνεδριάσεις του,
β) συντάσσει την ημερήσια διάταξη σε συνεργασία με
τον Αντιπρόεδρο ή/και το Διευθυντή του Ταμείου,
γ) παρακολουθεί την εκτέλεση των ληφθεισών από το
Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσεων,
δ) εκπροσωπεί το Ταμείο ενώπιον κάθε διοικητικής
και δικαστικής αρχής ή δικαστηρίου κάθε βαθμού και
δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου
και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και σε όλες τις
σχέσεις και συναλλαγές του Ταμείου με οποιονδήποτε
τρίτο φυσικό και νομικό πρόσωπο και υπογράφει παντός
είδους έγγραφα για λογαριασμό του,
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ε) δύναται να αναθέτει με απόφασή του την εκπροσώπηση του Ταμείου επί συγκεκριμένων υποθέσεων, ή
και για ορισμένη χρονική περίοδο, σε άλλο μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθυντή του Ταμείου,
στ) υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών/εισπράξεων
και τις συμβάσεις.
Άρθρο 17
Διευθυντής του Ταμείου
1. Για την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου, το Δ.Σ.
δύναται εφόσον και όποτε κριθεί απαραίτητο να ορίσει
Διευθυντή του Ταμείου, ο οποίος θα προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού του Ταμείου, θα εισηγείται τα
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης κατά τις συνεδριάσεις
του Δ.Σ., θα εκδίδει εγκυκλίους, οδηγίες προς τις εργοδοτικές εταιρίες και τους ασφαλισμένους, όταν απαιτείται και θα είναι επιφορτισμένος με την εποπτεία και τον
έλεγχο της λειτουργίας του Ταμείου, τη φροντίδα εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και
γενικά με την ευθύνη ομαλής λειτουργίας του Ταμείου.
2. Η αμοιβή του Διευθυντή του Ταμείου θα καθορίζεται
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 18
Προσωπικό του Ταμείου
1. Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού του Ταμείου, τα προσόντα των υποψηφίων, τα κωλύματα πρόσληψης θα εξειδικεύονται ειδικότερα στον Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας.
Άρθρο 19
Επενδυτική Επιτροπή
1. Για τη χάραξη της επενδυτικής πολιτικής λειτουργεί στο Ταμείο Επενδυτική Επιτροπή (εφεξής Ε.Ε.), βάσει
της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Το Δ.Σ. του Ταμείου διορίζει Ε.Ε. της οποίας τα μέλη πρέπει να έχουν τα
απαιτούμενα για τη θέση προσόντα, πιστοποιήσεις και
επιπλέον ικανότητα, εμπειρία και ήθος.
2. Το Ταμείο κάθε φορά που διορίζει Ε.Ε. υποβάλλει
άμεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία των
μελών της Ε.Ε. (βιογραφικό σημείωμα, σχετική εμπειρία
κ.λπ.) για έγκριση.
Τα μέλη της Ε.Ε. πρέπει να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να μην έχουν καταδικασθεί για πειθαρχικά
παραπτώματα.
3. Η Ε.Ε. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) χαράσσει την επενδυτική πολιτική του Ταμείου.
β) προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατευθύνσεις
για τη διαμόρφωση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου.
γ) παρακολουθεί τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.
δ) προβαίνει αυτεπάγγελτα ή κατόπιν εντολής του
Διοικητικού Συμβουλίου σε μελέτες και έρευνες για κάθε
θέμα σχετικό με τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου.
ε) προτείνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση της περιουσίας του
Ταμείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.
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Κεφάλαιο Δ: Πόροι του Ταμείου
Άρθρο 20
Πόροι του Ταμείου
1. Πόροι του Ταμείου είναι:
α) Τακτικές εισφορές των ασφαλισμένων
β) Έκτακτες εισφορές των ασφαλισμένων
γ) Τακτικές εισφορές των εργοδοτών - εταιριών
δ) Έκτακτες εισφορές των εργοδοτών - εταιριών
ε) Αποδόσεις επενδύσεων των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου
στ) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.
Άρθρο 21
Τακτικές Εισφορές Ασφαλισμένου και Εργοδότη
1. Η τακτική μηνιαία εισφορά ασφαλισμένου - εργαζόμενου σε εταιρία μέλος της Ε.Θ.Ε. ή της ίδιας της Ε.Θ.Ε.,
που υπάγεται στην περ. 1α.1, 1α.2 ή 1β του άρθρου 4
του παρόντος, ανέρχεται σε ποσοστό από 0% έως και
15% επί των μηνιαίων τακτικών μικτών αποδοχών του.
Οποιαδήποτε άλλη επιπλέον οικειοθελής και ελευθέρως
ανακλητή παροχή του εργοδότη δεν λαμβάνεται υπόψη
για τον υπολογισμό της άνω εισφοράς, εκτός και αν άλλως επιθυμούν ο ασφαλισμένος και ο εργοδότης του.
Ο ασφαλισμένος θα γνωστοποιεί απευθείας στον εργοδότη του το ποσοστό επιλογής του, το οποίο δύναται να
μεταβάλει οποτεδήποτε το επιθυμεί, με έναρξη ισχύος
της μεταβολής την αμέσως επόμενη μισθοδοσία.
2. Η τακτική μηνιαία εισφορά εργοδότη για λογαριασμό ασφαλισμένου - εργαζόμενου σε εταιρία μέλος
της Ε.Θ.Ε. ή της ίδιας της Ε.Θ.Ε., που υπάγεται στην περ.
1α.1, 1α.2 ή 1β του άρθρου 4 του παρόντος, ανέρχεται
σε ποσοστό από 0% έως και 15% επί των μηνιαίων μικτών αποδοχών του, όπως αυτές ορίζονται στην αμέσως
προηγούμενη παράγραφο. Κάθε εταιρία μέλος της Ε.Θ.Ε.,
καθώς και η Ε.Θ.Ε., έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν
το ποσοστό εισφοράς που θα καταβάλουν στο Ταμείο
για λογαριασμό των εργαζομένων τους - ασφαλισμένων
του Ταμείου, διατηρώντας το δικαίωμα μεταβολής του
πλάνου εισφορών που έχει επιλεγεί έως και δύο φορές
ετησίως, κατόπιν γνωστοποίησης με επιστολή προς το
Δ.Σ. του Ταμείου. Ο κάθε εργοδότης μπορεί να θέτει
ξεχωριστούς ορισμούς εισφορών σε σχέση με τους υπόλοιπους εργοδότες μέλη της Ε.Θ.Ε.
3. Οι τακτικές εισφορές ασφαλισμένου της περ. 1α.1,
1α.2 ή 1β του άρθρου 4 του παρόντος καταστατικού
παρακρατούνται από τη μισθοδοσία κατόπιν σχετικής
εξουσιοδότησης της εκάστοτε εταιρίας από το μέλος
κατά την υπαγωγή του στο Ταμείο. Αποδίδονται μαζί με
τις τακτικές εισφορές εργοδότη στο Ταμείο το αργότερο
μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς.
Οι τακτικές εισφορές των υπόλοιπων ασφαλισμένων
κατατίθενται προς το Ταμείο με ευθύνη των ίδιων των
ασφαλισμένων, οι οποίοι θα αξιοποιούν τους διαθέσιμους τρόπους κατάθεσης εισφοράς που ορίζονται από
το Δ.Σ. του Ταμείου και αναφέρονται αναλυτικά στον
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου.
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4. Τόσο η τακτική εισφορά ασφαλισμένου όσο και η
τακτική εισφορά εργοδότη υπολογίζονται με ευθύνη
του τμήματος μισθοδοσίας της κάθε εταιρίας, η οποία
αποστέλλει προς το Ταμείο σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο
συγκεκριμένης γραμμογράφησης με τα ποσά ανά ασφαλισμένο.
5. Σε κάθε περίπτωση που δεν καταβάλλεται τακτική
εισφορά εργοδότη, καθίσταται υποχρεωτική η καταβολή
τακτικής μηνιαίας εισφοράς εργαζόμενου και το αντίστροφο.
6. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφαλισμένου
που υπάγεται στην περ. 1γ του άρθρου 4 του παρόντος, υπολογίζεται 12 φορές ετησίως και δεν μπορεί να
είναι κατώτερο από δέκα (10) ευρώ και ανώτερο από
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Το κατώτατο και ανώτατο
αυτό ποσό μηνιαίας εισφοράς αναπροσαρμόζεται με
αναλογιστικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, κατόπιν έγκρισης από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά
από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Ομοίως, σε περίπτωση που ασφαλισμένος των περ. 1α.1,
1α.2 ή 1β του άρθρου 4 του παρόντος αποχωρήσει για
οποιοδήποτε λόγο από εταιρία μέλος της Ε.Θ.Ε. ή την ίδια
την Ε.Θ.Ε. έχει το δικαίωμα να παραμείνει ασφαλισμένος
στο Ταμείο, κατόπιν σχετικής του αίτησης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4, στην οποία θα
δηλώνει το ποσό που επιθυμεί να καταβάλει μηνιαία στο
Ταμείο εντός των ως άνω ορίων. Οι ασφαλισμένοι της
παραγράφου αυτής δύνανται να μεταβάλουν τη μηνιαία εισφορά τους έως και δύο φορές ανά ημερολογιακό
έτος. Για τους ασφαλισμένους αυτούς δεν προβλέπεται
τακτική εισφορά εργοδότη.
Άρθρο 22
Έκτακτες Εισφορές Ασφαλισμένου και Εργοδότη
1. Κάθε ασφαλισμένος του Ταμείου δικαιούται να
καταβάλλει έκτακτες εισφορές, ενημερώνοντας εγγράφως το Ταμείο με το ποσό που επιθυμεί να καταβάλλει.
Οι ασφαλισμένοι της περ. 1α.1, 1α.2 και 1.β του άρθρου
4 του παρόντος καταστατικού εξουσιοδοτούν την εκάστοτε εταιρία, που απασχολούνται να παρακρατήσει από
τις αποδοχές τους και να αποδώσει την έκτακτη εισφορά
στο Ταμείο, εφόσον έχουν ενημερώσει σχετικά προς τούτο το αρμόδιο τμήμα της εταιρίας με έγγραφη δήλωσή
τους, και εφόσον επαρκεί το πληρωτέο ποσό της μισθοδοσίας τους. Σχετική παρακράτηση μπορεί να γίνει έως
και 12 φορές ετησίως από την κάθε μηνιαία μισθοδοσία
του ασφαλισμένου.
2. Όλοι οι ασφαλισμένοι του Ταμείου δύνανται να καταβάλουν εναλλακτικά την έκτακτη εισφορά τους προς
το Ταμείο, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους τρόπους κατάθεσης εισφοράς που ορίζονται από το Δ.Σ. του Ταμείου, οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στον Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου.
Η καταβολή αυτή δύναται να λάβει χώρα μόνο δια
τραπεζικού εμβάσματος από τραπεζικό λογαριασμό,
με πρώτο δικαιούχο τον ασφαλισμένο, τηρούμενο σε
πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε χώρα της Ε.Ε. ή
Ε.Ο.Χ. σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει το
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Ταμείο. Προκειμένου να γίνει δεκτή η καταβολή της έκτακτης εισφοράς από το Ταμείο, ο ασφαλισμένος οφείλει
να γνωστοποιήσει τη σχετική του ενέργεια εγγράφως
προς το Ταμείο. Σε περίπτωση που η καταβολή έγινε
με άλλο τρόπο, όπως π.χ. με απευθείας κατάθεση, το
Ταμείο δεν θα αποδέχεται τις εισφορές αυτές και θα τις
επιστρέφει άτοκα στον ασφαλισμένο. Οι ασφαλισμένοι
δύνανται να καταβάλουν έως και δύο φορές ετησίως
έκτακτη εισφορά με τον τρόπο που περιγράφεται στην
παράγραφο αυτή.
3. Οι εταιρίες δικαιούνται να καταβάλουν για κάθε
ασφαλισμένο των περ. 1α.1, 1α.2 και 1β του άρθρου
4 του παρόντος, που τυχόν απασχολούν, έκτακτες εισφορές έως και δώδεκα (12) φορές ετησίως, οι οποίες
πιστώνονται στον Ατομικό Λογαριασμό του Ασφαλισμένου μετά από σχετική έγγραφη ενημέρωση του Δ.Σ. του
Ταμείου και κατόπιν υποβολής σχετικού ηλεκτρονικού
αρχείου με τα ποσά εισφοράς ανά ασφαλισμένο.
Άρθρο 23
Συνέπειες μη καταβολής εισφοράς ή καταβολής
υπερβάλλουσας εισφοράς
1. Μη καταβολή της προβλεπόμενης τακτικής εισφοράς ή καταβολή εισφοράς μικρότερης από την οφειλόμενη, συνεπάγεται μη προσμέτρηση της περιόδου που
αυτή αφορά ως χρόνο ασφάλισης, καθώς και μη πίστωση
του ατομικού λογαριασμού μέχρι την ολική εξόφληση
της εισφοράς.
2. Επί καταβολής εισφοράς μεγαλύτερης από την
οφειλόμενη, το υπερβάλλον ποσό δεν επιφέρει καμία
συνέπεια και παραμένει ανεπένδυτο σε λογαριασμό του
Ταμείου προς συμψηφισμό μελλοντικών εισφορών του
ασφαλισμένου ή επιστρέφεται στο μέλος άτοκα κατόπιν
αιτήματός του.
Άρθρο 24
Ατομικός Συνταξιοδοτικός Λογαριασμός
Για καθέναν από τους ασφαλισμένους στο Ταμείο δημιουργείται Ατομικός Λογαριασμός, ο οποίος σχηματίζεται
από:
• το σύνολο των εισφορών του κλάδου συνταξιοδοτικών παροχών, που έχει καταβάλει ο ασφαλισμένος
και ο εργοδότης για λογαριασμό του ασφαλισμένου, με
διάκριση των καταβληθεισών εισφορών σε τακτικές και
έκτακτες, ασφαλισμένου και εργοδότη
• αφαιρουμένων των σχετικών κρατήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 25 για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Ταμείου και
• πλέον ή μείον των αναλογουσών αποδόσεων των
επενδύσεων μειωμένων κατά το ύψος των επενδυτικών
εξόδων.
Άρθρο 25
Κάλυψη Εξόδων Λειτουργίας
1. Συμφωνείται ότι για το πρώτο έτος λειτουργίας του
Ταμείου οι εργοδότριες εταιρίες δηλαδή: α) Η Ε.Θ.Ε. και
β) οι λοιπές εργοδότριες εταιρίες, οι οποίες είναι μέλη,
είτε τακτικά είτε συνδεδεμένα, της Ε.Θ.Ε, που θα συμμε-
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τέχουν ως μέλη στο Ταμείο σύμφωνα με το άρθρο 4 του
παρόντος, θα υποχρεούνται στην κάλυψη των πάσης φύσεως εξόδων λειτουργίας του Ταμείου (ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά αμοιβές νομικού, αναλογιστή, μηχανογράφησης, λογιστή κ.α.). Η άνω υποχρέωση είναι θεμελιώδης για τη βιωσιμότητα του Ταμείου κατά το πρώτο έτος
τουλάχιστον λειτουργίας του και για αυτό θα βαρύνει και
κάθε εταιρία μέλος της Ε.Θ.Ε, που θα καταστεί μέλος του
Ταμείου μετά τη σύσταση του Ταμείου και κατά την άνω
περίοδο, υποβάλλοντας αίτηση προσχώρησης με την
προϋπόθεση της ανάληψης της ως άνω υποχρέωσης.
2. Από το δεύτερο έτος, σε περίπτωση τυχόν ελλειμμάτων, οι εργοδότριες εταιρίες που θα συμμετέχουν ως
μέλη του Ταμείου εγγυώνται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την κάλυψη των τακτικών ή έκτακτων λειτουργικών εξόδων του Ταμείου τα οποία δεν καλύπτονται από
τους πόρους που περιγράφονται στην αμέσως επόμενη
παράγραφο.
3. Από έναρξης της λειτουργίας του Ταμείου, για την
κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Ταμείου και το
σχηματισμό αποθέματος ιδίων κεφαλαίων, προβλέπονται τα εξής ποσά παρακράτησης από τις μηνιαίες εισφορές:
• Από τη συνολική μηνιαία τακτική εισφορά ασφαλισμένου κρατείται ποσό πέντε (5) ευρώ.
• Από τη συνολική μηνιαία τακτική εισφορά εργοδότη
κρατείται ποσό πέντε (5) ευρώ.
4. Το Δ.Σ. του Ταμείου μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση, που θα συνοδεύεται από αναλογιστική
μελέτη για την επάρκεια των Ιδίων Κεφαλαίων και κατόπιν έγκρισης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, να αναπροσαρμόσει τη μεθοδολογία
υπολογισμού ή και παρακράτησης ποσών ή ποσοστών
για ίδια κεφάλαια από τις εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου.
Κεφάλαιο Ε: Παροχές
Άρθρο 26
Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος
Εφάπαξ Παροχής
Κάθε ασφαλισμένος του Ταμείου δικαιούται να λάβει
την εφάπαξ παροχή, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό
του οποιαδήποτε από τις εξής προϋποθέσεις:
• Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας από τον
κύριο φορέα ασφάλισής του.
• Συμπλήρωση της ηλικίας των 58 ετών με ελάχιστο
χρόνο ασφάλισης 1 έτος στο Ταμείο.
• Συμπλήρωση της ηλικίας των 54 ετών και άνω εφόσον
έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον 5 έτη.
• Ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον έχει τουλάχιστον
15 έτη ασφάλισης στο Ταμείο.
• Θάνατος, οπότε η παροχή αποδίδεται στους δικαιούχους ανεξαρτήτως λοιπών προϋποθέσεων.
Άρθρο 27
Ποσό Εφάπαξ Παροχής
1. Ο Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών εφαρμόζει
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το κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκαθορισμένης εισφοράς. Δεν εγγυάται κανένα κίνδυνο, ενδεικτικά ούτε
βιομετρικό, ούτε και επενδυτικό κίνδυνο, δηλαδή 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 προϋποθέσεις
του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού, απονέμεται
κατόπιν αιτήσεως του προς το Ταμείο και έγκρισης αυτής
από το Δ.Σ., εφάπαξ παροχή ίση με το κεφάλαιο που έχει
σωρευθεί στον Ατομικό του Λογαριασμό από τις καταβληθείσες τακτικές και έκτακτες εισφορές ασφαλισμένου
και εργοδότη, καθώς και τις αντίστοιχες αποδόσεις των
επενδύσεων, υπό τους όρους των άρθρων 24 και 25 του
παρόντος.
3. Μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία ο ασφαλισμένος υποβάλει αίτηση λήψης ή μεταφοράς της παροχής του σε άλλο Τ.Ε.Α., ο ατομικός λογαριασμός του
πιστώνεται με το προϊόν των αναλογουσών αποδόσεων
(θετικών ή αρνητικών). Το θέμα ρυθμίζεται ειδικότερα
στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ταμείου.
4. Ο ατομικός λογαριασμός ρευστοποιείται όταν πρόκειται να καταβληθεί η εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή,
και μόνο εφόσον το αίτημα του ασφαλισμένου έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ταμείου.
5. Σε περίπτωση θανάτου, δικαιούχοι λήψης της εφάπαξ παροχής ορίζονται οι κληρονόμοι, σύμφωνα με
τις διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής του Αστικού
Κώδικα.
Κεφάλαιο ΣΤ: Οικονομική Διαχείριση και Λογιστική
Οργάνωση
Άρθρο 28
Τεχνικό Απόθεμα - Επενδύσεις Περιθώριο Φερεγγυότητας - Αντασφάλιση
1. Το Ταμείο δημιουργεί τεχνικό απόθεμα ανά κλάδο,
το ύψος του οποίου αντανακλά τις χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις του έναντι των ασφαλισμένων. Για τον συνιστώμενο κλάδο συνταξιοδοτικών παροχών είναι ίσο
με το πιστωτικό υπόλοιπο του συνόλου των Ατομικών
Λογαριασμών.
2. Ο υπολογισμός του τεχνικού αποθέματος, ο τρόπος
επένδυσής του και οι αντίστοιχοι εφαρμοστέοι κανόνες
επενδύσεων, ο υπολογισμός περιθωρίου φερεγγυότητας
και η υποχρέωση ή μη αντασφάλισης ρυθμίζονται από
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και τον Κανονισμό Επενδύσεων του Ταμείου.
Άρθρο 29
Λογιστική Οργάνωση και Διαχείριση
1. Κάθε θέμα που αφορά στη λογιστική οργάνωση και
Διαχείριση του Ταμείου ρυθμίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου, με βάση την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία.
2. Κάθε οικονομική χρήση του Ταμείου συμπίπτει με
το ημερολογιακό έτος.
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Κεφάλαιο Ζ: Διαδοχική Ασφάλιση
Άρθρο 30
Διαδοχική ασφάλιση
1. Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης σε περισσότερα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης της Ελλάδας ή
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται
οι σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, των κατ’ εξουσιοδότηση της νομοθεσίας αυτής
Υπουργικών Αποφάσεων περί διαδοχικής ασφάλισης
στα Τ.Ε.Α., όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και του δικαίου
της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, όπως εκάστοτε ισχύει.
Κεφάλαιο Η: Παραγραφή - Εκχώρηση - Κατάσχεση
Άρθρο 31
Παραγραφή, εκχώρηση, κατάσχεση
1. Το δικαίωμα στην παροχή του κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών είναι απαράγραπτο.
2. Το δικαίωμα στην παροχή του κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών δεν εκχωρείται, ούτε και κατάσχεται, με
την επιφύλαξη των ισχυουσών εξαιρέσεων σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, ως εκάστοτε ισχύει.
Κεφάλαιο Θ: Τροποποίηση καταστατικού- ΕνοποίησηΔιάλυση- Εκκαθάριση
Άρθρο 32
Τροποποίηση Καταστατικού
Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού επιτρέπεται με απόφαση Δ.Σ. που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία
τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών αυτού και με κατάρτιση σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου, τηρουμένων και των λοιπών διαδικαστικών προϋποθέσεων που
ο νόμος προβλέπει για την ίδρυση Ταμείου.
Άρθρο 33
Ενοποίηση - Διάσπαση
1. Με απόφαση Δ.Σ. που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών αυτού και με
κατάρτιση σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου,
επιτρέπεται η ενοποίηση του Ταμείου με άλλα ομοειδή
Ταμεία που λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος
και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την προάσπιση
και επίτευξη των στόχων του.
2. Η ενοποίηση συντελείται μετά από καταχώρηση του
νέου Καταστατικού στο σχετικό Μητρώο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ο
Νόμος ορίζει. Από την καταχώρηση αυτή το νέο T.E.A.
υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
των Ταμείων που συγχωνεύτηκαν. Οι εκκρεμείς δίκες
συνεχίζονται από το νέο Ταμείο χωρίς διακοπή.
3. Με τους όρους και τις διαδικασίες του παρόντος
είναι δυνατή η διάσπαση του Ταμείου σε περισσότερα
Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
Άρθρο 34
Συμμετοχή σε Ομοσπονδίες και Ενώσεις
1. Με απόφαση Δ.Σ., που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία
τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών αυτού, επιτρέπεται
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η συνεργασία του Ταμείου με άλλα ομοειδή Ταμεία ή
και Ομοσπονδίες ομοειδών Ταμείων, σε επιχειρησιακό,
κλαδικό ή άλλο επίπεδο, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την επίτευξη
των στόχων του Ταμείου και την καλύτερη απόδοση της
επενδυτικής του πολιτικής.
2. Με τους ίδιους όρους είναι δυνατή η συμμετοχή
του Ταμείου σε Ομοσπονδίες ομοειδών Ταμείων, στην
ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, ως και η πρωτοβουλία σύστασης αντίστοιχης Ομοσπονδίας Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.
Άρθρο 35
Διάλυση - εκκαθάριση
1. Το Ταμείο διαλύεται με αιτιολογημένη απόφαση του
Δ.Σ., που λαμβάνεται με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων
(4/5), στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.
2. Τη λύση του Ταμείου ακολουθεί η εκκαθάρισή του.
3. Σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου, το προϊόν της
εκκαθάρισης του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών
διανέμεται στους ασφαλισμένους και στους δικαιούμενους να λάβουν την παροχή του κλάδου. Το Διοικητικό
Συμβούλιο, ωστόσο, μπορεί να αποφασίσει αντί της
διανομής του προϊόντος της εκκαθάρισης, τη μεταβίβασή του σε άλλο Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης, κατ’
εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε κάθε πάντως
περίπτωση, τα παραπάνω πρόσωπα που επιθυμούν
δικαιούνται την απόδοση της αξίας του Ατομικού Λογαριασμού τους, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
Οι αξιώσεις των παραπάνω προσώπων αυτών θεωρούνται ως απαιτήσεις κατά του Ταμείου, οι οποίες απογράφονται κατά την εκκαθάριση.
4. 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.
5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση εξουσίας των μελών του Δ.Σ.
6. Οι εκκαθαριστές οφείλουν από την ανάληψη των
καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της περιουσίας του Ταμείου και γενικότερα των απαιτήσεων και
των υποχρεώσεών του, να συντάξουν Ισολογισμό και
να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια, μεριμνώντας
για την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
Εάν η εκκαθάριση διαρκεί περισσότερο από ένα (1) έτος,
οι εκκαθαριστές υποχρεούνται σε σύνταξη Ισολογισμού
για κάθε έτος. Την ίδια υποχρέωση αναλαμβάνουν οι
εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης
7. Ως προς τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται ανάλογα
οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις
των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ
8. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να προβούν σε άμεση
και ακώλυτη περάτωση, των εκκρεμών υποθέσεων του
Ταμείου, σε μετατροπή σε χρήμα της περιουσίας του Ταμείου, σε εξόφληση των χρεών του και σε είσπραξη των
απαιτήσεων του. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες
πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση
και το συμφέρον του Ταμείου.
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9. Κάθε ποσό που προέρχεται από οποιαδήποτε ρευστοποίηση κατατίθεται εντόκως σε ασφαλή τράπεζα.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα προβλέπονται από
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
10. Από τη ρευστοποιηθείσα περιουσία του Ταμείου
(ασφαλιστική τοποθέτηση), λαμβανομένων υπόψη και
των τόκων της παρ. 9, μετά την αφαίρεση των εξόδων
της εκκαθάρισης και των αμοιβών των εκκαθαριστών,
ικανοποιούνται προνομιακά και κατά προτεραιότητα
έναντι κάθε άλλου γενικού ή ειδικού προνομίου, εκτός
και αν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία, οι ασφαλισμένοι
για τις απαιτήσεις τους σε εφάπαξ παροχή, με βάση τα
υπόλοιπα των ατομικών τους λογαριασμών, όπως αυτά
έχουν απογραφεί κατά την έναρξη της εκκαθάρισης του
Ταμείου, ανεξάρτητα από την πλήρωση των προϋποθέσεων του παρόντος Καταστατικού για λήψη της εφάπαξ
παροχής του κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών.
11. Εάν το Δ.Σ. αποφασίσει τη λήξη της εκκαθάρισης
με τη μεταβίβαση της περιουσίας του Ταμείου σε άλλο
ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης, η περάτωση της εκκαθάρισης με μεταβίβαση γίνεται βάσει των όσων ορίζονται στη σχετική συμφωνία, που συνάπτεται μεταξύ
των Ταμείων, καθώς και βάσει της εκάστοτε ισχύουσας
νομοθεσίας.
12. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν υπερβαίνει τα δύο
(2) έτη, εκτός εάν προκύψει δικαστική διένεξη, οπότε
δύναται να παραταθεί για άλλα δύο (2) επιπρόσθετα έτη.
Κεφάλαιο Ι: Μεταβατικές Διατάξεις
Άρθρο 36
Μεταβατικές διατάξεις Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
1. Μέχρι την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, το Ταμείο διοικείται από την Προσωρινή Διοικούσα
Επιτροπή, ήτοι από τους:
• Κίμων Βολίκας (Πρόεδρος)
• Χριστόδουλος Αίσωπος (Αντιπρόεδρος)
• Αριστοτέλης Καρυτινός (Ταμίας)
• Ηρακλής Μπαμπλέκος (Γραμματέας)
• Μαρία-Μαρίνα Βασιλικού (Μέλος)
Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή συγκροτείται σε
σώμα κατόπιν πρόσκλησης των μελών της από τον Πρόεδρο αυτής, αμέσως μετά την έγκριση και δημοσίευση
του Καταστατικού του Ταμείου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή θα μεριμνήσει
για τη σύσταση του Ταμείου και εξουσιοδοτείται να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του
παρόντος, οι οποίες θα υποδειχθούν από την αρμόδια
διοικητική αρχή, κατά την έγκρισή του.
3. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή θα επιμεληθεί,
προκειμένου να συγκροτηθεί το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο εντός εύλογου χρόνου από τη δημοσίευση του
παρόντος, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερος από ένα (1) έτος.
4. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή θα πράξει ό,τι
απαιτείται για την επίτευξη των στόχων του Ταμείου από
την έναρξη της λειτουργίας του και μέχρι τη συγκρότηση
του πρώτου Δ.Σ. του Ταμείου, όπως στο παρόν ορίζεται.
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Ενδεικτικά, μπορεί να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης,
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με εξωτερικούς παρόχους, συμβάσεις εργασίας με το προσωπικό, που τυχόν
απασχοληθεί στο Ταμείο, να εκμισθώνει χώρους, να
προβαίνει στις απαραίτητης ενέργειες για το άνοιγμα
λογαριασμών στις Τράπεζες, στην τήρηση των απαιτούμενων βιβλίων, στοιχείων, μητρώων, κ.λπ.
5. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή εξουσιοδοτείται, στο πλαίσιο των λειτουργιών για την επίτευξη των
σκοπών του Ταμείου, όπως εκδώσει, εντός εξαμήνου
από την έγκριση και δημοσίευση του Καταστατικού στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του.
6. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή δύναται να ασκεί
όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως
αυτές περιγράφονται στο παρόν καταστατικό ακόμα και
αν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν άρθρο.”
Επίσης, άπαντες οι ώδε συμβαλλόμενοι, όπως εδώ
παρίσταται, αντιπροσωπεύεται και εκπροσωπείται έκαστος, παρέχουν την ειδική και ανέκκλητη εντολή και
πληρεξουσιότητα, στις: 1) Δέσποινα Χαρακοπούλου του
Νικολάου, δικηγόρο Αθηνών, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 26150 και
2) Ασημίνα Ζαβιτσάνου του Μιχαήλ, δικηγόρο Αθηνών,
με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 38277, αμφότερες κατοίκους Αθήνας
Αττικής (οδός Ομήρου αρ. 11) και συνεργάτιδες της
επαγγελματικής εταιρίας δικηγόρων με την επωνυμία «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που
εδρεύει στην Αθήνα Αττικής (οδός Ομήρου αρ. 11) και
εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 80019 και Α.Φ.Μ.
999961063, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, όπως, ενεργούσες από
κοινού ή εκάστη αυτών χωριστά, υποβάλλουν αντίγραφο του παρόντος στην Αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή για
έγκριση και υπογράφουν κάθε σχετική συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης ή διόρθωσης αυτού, που να
αφορά οποιονδήποτε όρο αυτού, με σκοπό το παρόν
συμβόλαιο να εγκριθεί από την Αρμόδια Υπηρεσία.
Τα συνολικά έξοδα που θα απαιτηθούν για τη σύσταση του άνω Τ.Ε.Α.-Ν.Π.Ι.Δ, τα οποία, κατόπιν συμφωνίας
των μερών, θα βαρύνουν, τις “εργοδότριες εταιρίες” και
μόνον, ισομερώς, ανέρχονται, περίπου, κατ’ εκτίμηση των
συμβαλλομένων, συνολικά, σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ
(4.000,00 €).
Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους, όπως εδώ παρίσταται, αντιπροσωπεύεται και
εκπροσωπείται έκαστος, τις διατάξεις του ν. 3029/2002,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ακόμα, ότι
αντίγραφο του παρόντος, μετά από εγκριτική απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η
οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της “Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής”, θα πρέπει να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ.Β΄) και τις συνέπειες της
παραλείψεώς της.
Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) (“GDPR”), για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
(ν. 4624/2019, όπως ισχύει), εγώ ο Συμβολαιογράφος,
γνωστοποίησα στους εδώ εμφανισθέντες ότι, στα πλαίσια της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και για
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την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, των πράξεων
των αρμοδίων αρχών και των όρων του παρόντος, τηρώ
αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονική ή μη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και όσα
αναφέρονται στην παρούσα και στα λοιπά έγγραφα που
μου έχουν υποβληθεί. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα, τα
συλλέγω, επεξεργάζομαι, καταχωρώ, διατηρώ, αποθηκεύω, υποβάλλω σε αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες και
τα χρησιμοποιώ, σύμφωνα με το νόμο, για την άσκηση
του λειτουργήματός μου (άμισθος δημόσιος λειτουργός-Συμβολαιογράφος). Οι εμφανισθέντες, σε σχετική
ερώτησή μου, απάντησαν, καταφατικά, ότι παρέχουν τη
συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων τους, και δήλωσαν ότι όλες οι δηλώσεις που
υποβλήθηκαν για τη σύνταξη της παρούσας έγιναν με
υπόδειξή τους και με στοιχεία που οι ίδιοι μου προσκόμισαν.
Σε βεβαίωση απάντων των ανωτέρω συντάχθηκε το
παρόν συμβόλαιό μου, σε εξήντα τρία (63) φύλλα, το
οποίο διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους, όπως εδώ
παρίσταται, αντιπροσωπεύεται και εκπροσωπείται έκαστος, καθαρά και μεγαλόφωνα, οι οποίοι, αφού το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του
και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο Συμβολαιογράφος,
όπως ο νόμος ορίζει.
Επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου 4,00 ευρώ για το
πρωτότυπο και 20,00 ευρώ για τα αντίγραφα.
Τα δικαιώματα του παρόντος, καθώς και τα δικαιώματα εκδόσεως αντιγράφων αυτού, χωρίς να συνυπολογίζονται έξοδα δημοσίευσής του, για την οποία θα
φροντίσουν οι συμβαλλόμενοι, όπως ρητά μου δήλωσαν και τα οποία βαρύνουν, ισομερώς, κατά τα ανωτέρω,
τις “εργοδότριες εταιρίες”, είναι, συνολικά, δύο χιλιάδες
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οκτακόσια πενήντα (2.850,00) ευρώ, ήτοι τριακόσια πενήντα έξι ευρώ και 25/100 του ευρώ (356,25) δι’ εκάστην
αυτών, επί των οποίων θα γίνει συνολική παρακράτηση
φόρου εισοδήματος (20%) 570,00 ευρώ, ήτοι 71,25 ευρώ
υφ’ εκάστης των “εργοδοτριών εταιριών”. Επί των άνω
εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 684,00
ευρώ (2.850,00 x 24%), συνολικά, ήτοι 85,50 ευρώ παρ’
εκάστης των “εργοδοτριών εταιριών”.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Δέσποινα Χαρακοπούλου
Χριστόδουλος Αίσωπος
Γεράσιμος Βασιλείου
Αθανάσιος Τούλης
Αριστοτέλης Καρυτινός
Θηρεσία Μεσσάρη
Κίμων Βολίκας
Αχιλλεύς Κοντογούρης
Θεοφάνης Μυλωνάς
Τζανής Κορκολής
Μαρία-Μαρίνα Βασιλικού
Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ.) Σ.Γ.Ματσανιώτης
Ακριβές αντίγραφο. Αθήνα, αυθημερόν.
Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
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