
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΑΤ10/Φ.51020/36232/648 
    Έγκριση Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελμα-
τικής Ασφάλισης ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣ-
ΦΑΛΙΣΗΣ του ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
ΛΟΓΙΣΤΩΝ - Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. - Σ.Ο.Ε.Λ - Ν.Π.Ι.Δ.).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3029/2002 «Με-

ταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης», (ΦΕΚ 
Α' 160/11.07.2002), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 113/2014 «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας», (ΦΕΚ Α' 180/29.08.2014).

3. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών», (ΦΕΚ Α' 116/23.09.2015).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της υπουργικής 
απόφασης αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193 «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο 
Πετρόπουλο», (ΦΕΚ Β' 2169/09.10.2015).

5. Την αρ. οικ.449/04.08.2016 Σύμφωνη Γνώμη της 
Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

6. Το αρ. 3084/05.08.2016 έγγραφο της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς.

7. Το υπ' αριθμ. 18.364/27.07.2016 συμβολαιογραφι-
κό έγγραφο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Ν. 
Χατζάκη.

8. Την εκπονηθείσα αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας.
9. Το γεγονός ότι από την  απόφαση αυτή δεν προκα-

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση του Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελ-
ματικής Ασφάλισης ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙ-
ΣΗΣ του ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - 
Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. - Σ.Ο.Ε.Α -Ν.Π.Ι.Δ.), το οποίο καταρτίσθηκε 
με το υπ' αριθμ. 18.364/27.07.2016 συμβολαιογραφικό 
έγγραφο, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η Συμβολαι-
ογράφος Αθηνών Άννα Νικ. Χατζάκη:

Αριθμός 18.364
Καταστατικό του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ του ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α.  - 
Σ.Ο.Ε.Λ - Ν.Π.Ι.Δ.),

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι επτά (27), του μηνός 
Ιουλίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα 
Τετάρτη, και στα γραφεία του ΣΟΕΛ στην οδό Καποδι-
στρίου αρ. 28, στην Αθήνα, όπου με κάλεσαν και πήγα, 
παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κά-
τοικο Αθήνας ΑΝΝΑ Ν. ΧΑΤΖΑΚΗ (Α.Φ.Μ. 023901818, 
Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών), με έδρα την Αθήνα (Χαρ. Τρικούπη 
αρ. 18), οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

1. ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ του Κωνσταντίνου και της 
Βασιλικής, Α.Φ.Μ. 020368725, Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ, επάγ-
γελμα κατά δήλωση του ορκωτός ελεγκτής λογιστής, που 
γεννήθηκε στην Ανατολική Φραγκίστα Ευρυτανίας, την 
1/4/1951, και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής, οδός Μα-
ραθωνοδρόμων αρ. 3, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής 
Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΚ 621458 που εκδόθηκε την 
11/10/2012 από το Τ. Α. Αμαρουσίου,

2. η ΕΥΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗ του Ευάγγελου και της Μαρίας, 
Α.Φ.Μ. 033151802, Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ, επάγγελμα κατά 
δήλωση της ορκωτή ελέγκτρια λογίστρια, που γεννή-
θηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 20/8/1964, και κατοικεί 
κατά δήλωση της στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Τιρύνθου 
αρ. 16 και Δελφών, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής 
Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΕ 008591 που εκδόθηκε την 
13/12/2006 από το Τ.Α. Γλυφάδας, οι οποίοι ενεργούν 
στο παρόν αφ'ενός ατομικά και αφ'ετέρου δυνάμει 
των υπ'αριθμ. 18.355/25.7.2016, 18.356/25.7.2016, 
18.357/25.7.2016 πληρεξουσίων μου, τα οποία όπως 
μου δήλωσαν είναι ισχυρά και δεν έχουν ανακληθεί, ως 
πληρεξούσιοι, αντιπρόσωποι και αντίκλητοι των:

1) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΚΗ του Λαζάρου και της Αμαλίας, 
Α.Φ.Μ. 068288591, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ, επάγγελμα ορκω-
τού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 
11/7/1970, και κατοικεί στην Κάτω Πεύκη Αττικής, οδός 
Καποδιστρίου αρ. 35 (Τ.Κ. 151 21), κατόχου του Δελτίου 
Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Ν 161715 που εκ-
δόθηκε την 2/9/1987 από το Λ Τ.Α. Αθηνών,

2) ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΠΑΚΑΝΔΕΡΑΚΗ του Εμμανουήλ και 
της Στυλιανής, Α.Φ.Μ. 028461430, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ, 
επάγγελμα ορκωτού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε 
στο Ηράκλειο Ηρακλείου, στις 21/4/1959, και κατοικεί 
στον Άγιο Στέφανο Αττικής, οδός Πάρνηθος αρ. 65 (Τ.Κ. 
145 65), κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
υπ' αριθμόν ΑΕ 637744 που εκδόθηκε την 25/7/2007 
από το Τ.Α. Ηρακλείου,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΥ του Βασιλείου και της Καλ-
λιόπης, Α.Φ.Μ. 136029565, Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, επάγγελμα 
ασκούμενου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, που γεννήθηκε 
στο Μαρούσι Αττικής, στις 7/8/1986, και κατοικεί στο 
Γαλάτσι Αττικής, οδός Ωρωπού αρ. 24 (Τ.Κ. 111 46), κα-
τόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθ-
μόν Χ 126963 που εκδόθηκε την 17/5/2002 από το Α.Τ. 
Πατησίων,

4) ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΞΕΝΑΚΗ του Μιχαήλ και της Άννας, 
Α.Φ.Μ. 011385195, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ, επάγγελμα ορκω-
τού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε στην Χίο Χίου, στις 
9/10/1947, και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής, 
οδός Τήνου αρ. 36 (Τ.Κ. 153 43), κατόχου του Δελτίου 
Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΑ 057122 που 
εκδόθηκε την 3/1/2005 από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής,

5) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΑ του Κωνσταντίνου και της Θεα-
νώς, Α.Φ.Μ. 126867830, Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, επάγγελμα 
ασκούμενου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα, στις 29/5/1977, και κατοικεί στα Μελίσσια 
Αττικής, οδός Δεληγιάννη αρ. 13 (Τ.Κ. 151 27), κατό-
χου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν 
Ρ 128375 που εκδόθηκε την 26/5/1993 από το Α.Τ. Με-
λισσιών Αττικής,

6) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΨΑΛΤΑΚΗ του Χαραλάμπους και της 
Εξακουστής, Α.Φ.Μ. 115510988, Δ.Ο.Υ. Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 
επάγγελμα ιδ. υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα 
Αττικής, στις 15/5/1979, και κατοικεί στο Περιστέρι Αττι-
κής, οδός Βουρμπάνης αρ. 25 (Τ.Κ. 121 32), κατόχου του 
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΕ 638418 
που εκδόθηκε την 24/7/2007 από το Α Τ.Α. Περιστερίου,

7) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΖΙΑΚΑ του Βασιλείου και της Σπυριδού-
λας, Α.Φ.Μ. 125061812, Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, επάγγελμα ιδ. 
υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, στις 
2/12/1982, και κατοικεί στον Άγιο Ελευθέριο Αττικής, 
οδός Θεοφιλά αρ. 22-24 (Τ.Κ. 111 45), κατόχου του Δελ-
τίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΗ 605414 
που εκδόθηκε την 26/5/2009 από το Τ.Α. Πατησίων,

8) ΝΑΤΑΛΙΑΣ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΤΙΓΚΟΥ του Πέτρου και της 
Σοφίας, Α.Φ.Μ. 125114103, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ, επάγ-
γελμα ορκωτής ελέγκτριας λογίστριας, που γεννήθηκε 
στη Θεσ/νίκη Θεσ/νίκης, στις 24/10/1979, και κατοικεί 
στη Νέα Ερυθραία Αττικής, οδός Προύσσης αρ. 3 (Τ.Κ 
146 71), κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
υπ' αριθμόν ΑΚ 109173 που εκδόθηκε την 6/8/2011 από 
το Τ. Α. Νέας Ερυθραίας,

9) ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗ του Γρηγορίου και της 
Χρυσούλας, Α.Φ.Μ. 137610267, Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 
επάγγελμα ιδ. υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα 
Αττικής, στις 20/11/1985, και κατοικεί στη Διώνη Πικερ-
μίου Αττικής, οδός Κύπρου και Αχαΐας (Τ.Κ. 19 009), κα-
τόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ'αριθμόν 
ΑΗ 020655 που εκδόθηκε την 31/10/2008 από το Τ.Α. 
Ραφήνας,

10) ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΩΛΙΚΑ του Εμμανουήλ και της Φλώ-
ρας, Α.Φ.Μ. 076572805, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ, επάγγελμα 
ορκωτού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε στον Πειραιά 
Αττικής, στις 27/11/1969, και κατοικεί στον Γέρακα Αττι-
κής, οδός Αλκέτα αρ. 8 (Τ.Κ. 153 44), κατόχου του Δελτίου 
Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΗ 604166 που 
εκδόθηκε την 4/6/2009 από το Τ. Α. Γέρακα Αττικής,

11) ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ του Παναγιώτη και 
της Λευκοθέας, Α.Φ.Μ. 056639171, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ, 
επάγγελμα ορκωτής ελέγκτριας λογίστριας, που γεννή-
θηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 22/10/1976, και κατοικεί 
στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Αμφιτρίτης αρ. 54 
(Τ.Κ. 175 62), κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτό-
τητας υπ' αριθμόν ΑΙ 031332 που εκδόθηκε την 5/8/2009 
από το Τ. Α. Κολωνού,

12) ΗΛΙΑ ΜΕΤΣΙΟΥ του Αθανασίου και της Άννας, 
Α.Φ.Μ. 035903053, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ, επάγγελμα ορ-
κωτού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε στην Άρις Κα-
λαμών Μεσσηνίας, στις 8/9/1961, και κατοικεί στον Άγιο 
Ελευθέριο Αττικής, οδός Βλαστού αρ. 9 (Τ.Κ. 111 43), κα-
τόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθ-
μόν Ι 953562 που εκδόθηκε την 5/11/1979 από το Υ. Χ. 
Καλαμάτας,

13) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ του Διονυ-
σίου και της Στυλιανής - Αγγελικής, Α.Φ.Μ. 144113867, 
Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ), 
επάγγελμα ασκούμενης ορκωτής ελέγκτριας-λογίστριας, 
που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής, στις 15/2/1986, 
και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Μιαού-
λη αρ. 14 (Τ.Κ. 153 42), κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής 
Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΙ 691042 που εκδόθηκε την 
7/12/2010 από το T. A Αγίας Παρασκευής,

14) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗ του Βασιλείου και 
της Βασιλικής, Α.Φ.Μ. 300309848, Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ, 
επάγγελμα ορκωτού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε 
στο Αγρίνιο Αιτωλ/νίας, στις 21/4/1983, και κατοικεί στην 
Αθήνα Αττικής, οδός Αιδεσίου αρ. 19 (Τ.Κ. 116 36), κατό-
χου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν 
ΑΙ 637568 που εκδόθηκε την 29/10/2010 από το Τ. Α. 
Παγκρατίου,

15) ΡΑΛΟΥΣ ΝΙΚΗΤΑ του Αριστέως και της Ευθυμίας, 
Α.Φ.Μ. 139766940, Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ, επάγγελμα ορκω-
τής ελέγκτριας λογίστριας, που γεννήθηκε στην Χαλκίδα 
Ευβοίας, στις 13/11/1984, και κατοικεί στην Πετρούπολη 
Αττικής, οδός Κνωσού αρ. 40 (Τ.Κ. 132 31), κατόχου του 
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Χ 834702 
που εκδόθηκε την 27/2/2004 από το Τ.Α. Χαλκίδας,

16) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΥ του Φωτίου και της 
Ειρήνης, Α.Φ.Μ. 102328194, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ, επάγ-
γελμα ορκωτής ελέγκτριας λογίστριας, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα Αττικής, στις 2/9/1975, και κατοικεί στο Γα-
λάτσι Αττικής, οδός Πλάτωνος αρ. 2 (Τ.Κ. 111 47), κατό-
χου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν 
ΑΚ 792729 που εκδόθηκε την 21/11/2013 από το Τ.Α. 
Γαλατσίου Αττικής,

17) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΠΑ του Κωνσταντίνου και της Ανα-
στασίας, Α.Φ.Μ. 026830790, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ, επάγ-
γελμα ορκωτού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα Αττικής, στις 19/10/1957, και κατοικεί στο Γαλάτσι 
Αττικής, οδός Νηλέως αρ. 12 (Τ.Κ. 111 46), κατόχου του 
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΖ 005761 
που εκδόθηκε την 9/6/2007 από το Τ.Α. Πατησίων,

18) ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Ιωάννη και της 
Μαρίας, Α.Φ.Μ. 073247310, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ, επάγγελ-
μα ορκωτής ελέγκτριας λογίστριας, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, στις 30/12/1973, και κατοικεί στην Ν. Χαλκηδόνα 
Αττικής, οδός Σολωμού αρ. 7Α (Τ.Κ. 143 43), κατόχου του 
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Π 742585 
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που εκδόθηκε την 24/3/1992 από το ΙΣΤ ΤΜ. ΑΣΦ. Αθη-
νών,

19) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΚΑ του Αθανασίου και της Γεωργίας, 
Α.Φ.Μ. 076371085, Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ, επάγγελμα ορκω-
τού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττι-
κής, στις 8/8/1970, και κατοικεί στην Γλυφάδα Αττικής, 
οδός Τριπόλεως αρ. 5 (Τ.Κ 165 61), κατόχου του Δελτίου 
Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΖ 535964 που 
εκδόθηκε την 28/1/2005 από το Τ.Α. Γλυφάδας,

20) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΦΟΝΤΟΥΡΗ του Αναστασίου και 
της Καλλιόπης, Α.Φ.Μ. 049217261, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ, 
επάγγελμα ορκωτού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα Αττικής, στις 3/5/1977, και κατοικεί στην 
Γλυφάδα Αττικής, οδός Γραμβούσης αρ. 13 (Τ.Κ. 165 
61), κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' 
αριθμόν ΑΕ 008531 που εκδόθηκε την 12/12/2006 από 
το Τ.Α. Γλυφάδας,

21) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ του Ιωάννη και της 
Αικατερίνης, Α.Φ.Μ. 131682960, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗ-
ΡΟΥ, επάγγελμα ασκούμενου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, 
που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής, στις 24/8/1985, 
και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Νηρηΐ-
δων αρ. 94-96 (T.K. 175 61), κατόχου του Δελτίου Αστυνο-
μικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Φ 144701 που εκδόθηκε 
την 7/9/2005 από το Α.Τ. Καλλιθέας,

22) ΦΑΙΔΩΝΟΣ ΤΖΩΡΑ του Ζώη και της Κασσιανής, 
Α.Φ.Μ. 028984866, Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ, επάγγελμα ορκω-
τού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε στον Λούρο Πρέ-
βεζας, στις 4/5/1957, και κατοικεί στη Νέα Φιλαδέλφεια 
Αττικής, οδός Πατριάρχου Κωνσταντίνου αρ. 14 (Τ.Κ. 
143 41), κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
υπ' αριθμόν AB 412210 που εκδόθηκε την 1/3/2006 από 
το Α.Τ. Λούρου,

23) ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΑΤΟΥΚΑ του Πα-
ναγή και της Σταματίνας, Α.Φ.Μ. 016129834, Δ.Ο.Υ. ΚΓ΄ 
ΑΘΗΝΩΝ, επάγγελμα ορκωτού ελεγκτή λογιστή, που 
γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 2/6/1952, και κατοικεί 
στη Νέα Πεντέλη Αττικής, οδός Χρ. Σμύρνης αρ. 5 (Τ.Κ. 
152 39), κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
υπ' αριθμόν AB 041013 που εκδόθηκε την 10.11.2005 
από το Τ. Α. Πεντέλης,

24) ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ του Εμμανουήλ και της 
Ευγενίας, Α.Φ.Μ. 046927369, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ, επάγ-
γελμα ορκωτής ελέγκτριας λογίστριας, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα Ν. Αττικής, στις 21/6/1972, και κατοικεί στην 
Αθήνα Αττικής (Κυψέλη), οδός Κέας αρ. 50 (Τ.Κ. 112 54), 
κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθ-
μόν ΑΑ 058529 που εκδόθηκε την 21/1/2005 από το Τ.Α. 
Πατησίων,

25) ΙΩΑΝΝΑΣ ΦΛΩΡΟΥ του Δημητρίου και της Αγγε-
λικής, Α.Φ.Μ. 058097649, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ, επάγγελμα 
ορκωτής ελέγκτριας λογίστριας, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, στις 3/4/1956, και κατοικεί στο Μαρούσι Αττι-
κής, οδός Παρασκευά αρ. 17 (Τ.Κ. 151 24), κατόχου του 
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Ι 303642 
που εκδόθηκε την 11/8/1973 από το Π.Α. Αμαρουσίου,

26) ΝΙΚΗΤΑ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ του Εμμανουήλ και της Χριστί-
νας, Α.Φ.Μ. 079158009, Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ, επάγγελμα 
ορκωτού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε στην Αθήνα, 
στις 8/11/1971, και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής, οδός 
Αριστοφάνους αρ. 2 (Τ.Κ. 124 61), κατόχου του Δελτίου 

Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Π 400311 που εκ-
δόθηκε την 28/12/1990 από το ΙΣΤ΄ Τμήμα Ασφ. Αθηνών,

27) ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΝΑΓΗ του Αγγέλου και της Καλλιό-
πης, Α.Φ.Μ. 126837616, Δ.Ο.Υ. ΙΔ' ΑΘΗΝΩΝ, επάγγελμα 
ορκωτού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε στο Μαρούσι 
Αττικής, στις 19/6/1983, και κατοικεί στα Άνω Πατήσια 
Αττικής, οδός Καλυδώνος αρ. 16 (Τ.Κ. 111 42), κατό-
χου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν 
Σ 708555 που εκδόθηκε την 20/1/1998 από το Α.Τ. Άνω 
Πατησίων,

28) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ του Παναγιώτη και της 
Σταυρούλας, Α.Φ.Μ. 030515320, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ, 
επάγγελμα ορκωτού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα Αττικής, στις 10/11/1957, και κατοικεί στην 
Ηλιούπολη Αττικής, οδός Λ. Καραγιάννη αρ. 36 (Τ.Κ. 
163 42), κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
υπ' αριθμόν ΑΗ 568276 που εκδόθηκε την 3/3/2009 από 
το Τ. Α. Ηλιούπολης,

29) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Κωνστα-
ντίνου και της Ευαγγελής, Α.Φ.Μ. 03492306, Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ 
ΑΘΗΝΩΝ, επάγγελμα ορκωτού ελεγκτή λογιστή, που 
γεννήθηκε στο Κτένι Αιανής Κοζάνης, στις 13/3/1963, 
και κατοικεί στο Νέο Φάληρο Αττικής, οδός Ραγκαβή 
αρ. 28 (Τ.Κ. 185 47), κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής 
Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΖ 521065 που εκδόθηκε την 
4/12/2007 από το Τ.Α. Πειραιώς,

30) ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Ιωάννη και της Ανα-
στασίας, Α.Φ.Μ. 038462710, Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ, επάγ-
γελμα ορκωτού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα Αττικής, στις 31/1/1976, και κατοικεί στη Ν. Σμύρ-
νη Αττικής, οδός Παραδείσου αρ. 2 (Τ.Κ. 171 23), κατό-
χου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν 
ΑΖ 104403 που εκδόθηκε την 10/10/2007 από το Τ.Α. 
Νέας Σμύρνης,

31) ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ του Ιωάννη και της Ευ-
αγγελίας, Α.Φ.Μ. 028989493, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ, επάγ-
γελμα ορκωτής ελέγκτριας λογίστριας, που γεννήθηκε 
στα Διάσελλα Κιλλούντος Ηλείας, στις 15/6/1961, και 
κατοικεί στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Δημοκρίτου 
αρ. 40 (Τ.Κ. 144 51), κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής 
Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΚ 161330 που εκδόθηκε την 
10/2/2012 από το Τ. Α. Μεταμόρφωσης,

32) ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΗΛΙΟΥ του Αριστείδη και της Κον-
δυλίας, Α.Φ.Μ. 078828638, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, επάγγελμα 
δόκιμου ορκωτού λογιστή, που γεννήθηκε στην Αθήνα 
Αττικής, στις 12/2/1976, και κατοικεί στην Ανάβυσσο 
Αττικής (Μαύρο Λιθάρι), οδός Κωστή Παλαμά αρ. 20 (Τ.Κ. 
190 13), κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
υπ' αριθμόν ΑΕ 084287 που εκδόθηκε την 23/3/2007 από 
το Τμ. Ασφ. Αναβύσσου,

33) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Ανδρέα και της Ευθυ-
μίας, Α.Φ.Μ. 120553995, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ, επάγγελμα 
ιδιωτ. υπαλλήλου (ΟΕΛ), που γεννήθηκε στην Κόρινθο 
Κορινθίας, στις 14/6/1979, και κατοικεί στην Αθήνα Ατ-
τικής, οδός Σιτάκης αρ. 42-44 (Τ.Κ. 111 42), κατόχου του 
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΚ 016907 
που εκδόθηκε την 28/3/2011 από το Τ.Α. Πατησίων,

34) ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ του Κύπρου και της Ελλά-
δας, Α.Φ.Μ. 031473021, Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ, επάγγελμα 
ορκωτού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε στην Πόλη 
Κύπρου, στις 17/2/1958, και κατοικεί στην Γλυφάδα Ατ-
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τικής, οδός Ζήνωνος αρ. 5 (Τ.Κ. 166 75), κατόχου του Δελ-
τίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν AB 648860 
που εκδόθηκε την 23/11/2006 από το Τ.Α. Γλυφάδας,

35) ΜΑΡΙΟΥ ΣΑΜΟΛΗ του Βασιλείου και της Ελένης, 
Α.Φ.Μ. 054222044, Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ, επάγγελμα ορκω-
τού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττι-
κής, στις 3/2/1971, και κατοικεί στην Καλλιθέα Αττικής, 
οδός Δημητρακοπούλου αρ. 129 (Τ.Κ. 176 76), κατόχου 
του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Σ 
613411 που εκδόθηκε την 16/3/1998 από το Τ.Α. Καλ-
λιθέας,

36) ΡΟΔΑΝΘΗΣ-ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ του Γεωργίου και 
της Βασιλικής, Α.Φ.Μ. 135916200, Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 
επάγγελμα ασκούμενης ορκωτής ελέγκτριας λογίστριας, 
που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 4/6/1986, και 
κατοικεί στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, οδός Καλλιπόλε-
ως αρ. 3 (Τ.Κ. 143 41), κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής 
Ταυτότητας υπ' αριθμόν Χ 178370 που εκδόθηκε την 
14/10/2002 από το Α/Τ Κολωνού,

37) ΙΩΑΝΝΗ ΖΑΒΙΤΣΑ του Αντωνίου και της Μαρίας, 
Α.Φ.Μ. 020891298, Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ, επάγγελμα ορ-
κωτού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε στην Αρχαία Νε-
μέα Νεμέας Κορινθίας, στις 7/7/1956, και κατοικεί στον 
Άγιο Δημήτριο Αττικής, οδός Θεμ. Σοφούλη αρ. 39 (Τ.Κ. 
173 42), κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
υπ' αριθμόν ΑΕ 631172 που εκδόθηκε την 6/7/2007 από 
το Τ. Α. Αγίου Δημητρίου,

38) ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΒΙΤΣΑ του Ιωάννη και της Ελένης, 
Α.Φ.Μ. 154971360, Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, επάγγελ-
μα ασκούμενης ορκωτής ελέγκτριας λογίστριας, που 
γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, την 1/4/1992, και κα-
τοικεί στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, οδός Θ. Σοφούλη 
αρ. 39 (Τ.Κ. 173 42), κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής 
Ταυτότητας υπ' αριθμόν AM 506951 που εκδόθηκε την 
23/10/2015 από το Τ.Α. Αγίου Δημητρίου,

39) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΝΤΟΕ του Γεωργίου και της Γεωρ-
γίας, Α.Φ.Μ. 025735684, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ, επάγγελμα 
ορκωτού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε στην Κυπα-
ρισσία Γόρτυνος Αρκαδίας, στις 20/1/1957, και κατοικεί 
στην Αθήνα Αττικής (Καματερό), οδός Β. Ηπείρου αρ. 7 
(Τ.Κ. 134 51), κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότη-
τας υπ' αριθμόν AB 646738 που εκδόθηκε την 14/2/2007 
από το Τ.Α. Καματερού Αττικής,

40) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ του Νικολάου και 
της Ευσέβειας, Α.Φ.Μ. 116278660, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, 
επάγγελμα ορκωτού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα Αττικής, στις 5/11/1978, και κατοικεί στην 
Βάρη Αττικής, οδός Ταϋγέτου αρ. 4 (Τ.Κ. 166 72), κατό-
χου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν 
AB 215543 που εκδόθηκε την 3/8/2006 από το Τμήμα 
Ασφαλείας Βάρης, 

41) ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΣΙΝΕΛΗ του Κωνσταντίνου και της 
Αγγελικής, Α.Φ.Μ. 033235942, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ, επάγ-
γελμα ορκωτού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε στον 
Δήμο Αρταίων Άρτης, στις 17/11/1960, και κατοικεί στο 
Περιστέρι Αττικής, οδός Βασιλικών αρ. 34 (Τ.Κ. 121 37), 
κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθ-
μόν ΑΗ 524099 που εκδόθηκε την 4/12/2008 από το Β΄ 
Τ.Α. Περιστερίου,

42) ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ του Πανα-
γιώτη και της Βασιλικής, Α.Φ.Μ. 064410550, Δ.Ο.Υ. Α' 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, επάγγελμα ασκούμενης ορκωτής ελέ-
γκτριας λογίστριας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττι-
κής, στις 6/3/1971, και κατοικεί στο Περιστέρι Αττικής, 
οδός Πλούτωνος αρ. 9 (Τ.Κ. 121 35), κατόχου του Δελτίου 
Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΚ 538201 που 
εκδόθηκε την 12/4/2012 από το Β΄ Τ.Α. Περιστερίου,

43) ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗ του Κωνσταντίνου και της 
Κωνσταντινιάς, Α.Φ.Μ. 139637619, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ, 
επάγγελμα ορκωτής ελέγκτριας λογίστριας, που γεννή-
θηκε στον Χολαργό Παπάγου- Χολαργού Αττικής, στις 
2/1/1986, και κατοικεί στην Αθήνα Αττικής (Ν. Κόσμος), 
οδός Καζαντζή αρ. 3 (Τ.Κ. 117 43), κατόχου του Δελτίου 
Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΚ 235357 που εκ-
δόθηκε την 16.2.2012 από το Τ.Α. Αγίου Παντελεήμοντα,

44) ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ του Αγγελή και της Βασιλι-
κής, Α.Φ.Μ. 067118186, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ, επάγγελμα 
ορκωτής ελέγκτριας λογίστριας, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα Αττικής, στις 7/8/1976, και κατοικεί στα Μελίσ-
σια Αττικής, οδός Σμύρνης αρ. 10 (Τ.Κ. 151 27), κατό-
χου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν 
ΑΖ 593273 που εκδόθηκε την 17/3/2008 από το Τ.Α. 
Γαλατσίου Αττικής,

45) ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΦΑΚΟΥ του Δημητρίου και της Μαρί-
ας, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με Α.Φ.Μ. 02282908 της 
Δ.Ο.Υ. ΚΓ Αθηνών, γεννημένου στον Πειραιά Αττικής, στις 
14.1.1958, κατοίκου Μοσχάτου Αττικής, οδός Σολωμού 
αρ. 26, με ΑΔΤ ΑΖ 049591/6.12.2007 του Τ.Α. Μοσχάτου,

46) ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΠΑΠΑΡΙΔΗ του Γεωργίου και της Ελέ-
νης, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με ΑΦΜ 021195592 της 
ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών, γεννημένου στο Κερατσίνι Αττικής, στις 
7.11.1953, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ιωαννί-
νων αρ. 75, με ΑΔΤ ΑΑ 026069/7.1.2005 του Α.Τ. Φιλο-
θέης,

47) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΛΑΜΑΝΟΥ του Χαριλάου και της Πα-
ρασκευής, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με ΑΦΜ 069204778 
της ΔΟΥ KB' Αθηνών, γεννημένου στην Αθήνα Αττικής, 
στις 6.4.1980, κατοίκου Πικερμίου Αττικής (Ντράφι), οδός 
Δωριέων αρ. 76, με ΑΔΤ AM 594493/10.7.2016 του Τ.Α. 
Ραφήνας,

48) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΗ του Στεφάνου και 
της Αργυρώς, ασκούμενου ορκωτού ελεγκτή, με ΑΦΜ 
058679465 της ΔΟΥ Ν. Σμύρνης, γεννημένου στον Πει-
ραιά Αττικής, στις 26.6.1973, κατοίκου Νέας Σμύρνης Ατ-
τικής, οδός Βυζαντίου αρ. 51, με ΑΔΤ ΑΖ 605511/2.4.2008 
του Τ.Α. Ν. Σμύρνης,

49) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ του Νικολάου 
και της Δήμητρας, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με ΑΦΜ 
119983678 της ΔΟΥ ΣΤ΄ Αθηνών, γεννημένου στο Χο-
λαργό Αττικής, στις 15.6.1983, κατοίκου Αθήνας, οδός 
Νότη Μπότσαρη αρ. 9-11, με ΑΔΤ AB 402235/8.3.2006 
του Τ.Α. Καλαμάτας,

50) ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του Γεωργίου και της Χρυ-
σούλας, ασκούμενης ορκωτής ελέγκτριας λογίστριας, με 
ΑΦΜ 104094737 της ΔΟΥ ΙΒ΄ Αθηνών, γεννημένης στην 
Αθήνα Αττικής, στις 10.2.1982, κατοίκου Βριλησσίων Ατ-
τικής, οδός Μετ/σεως Σωτήρος αρ. 16, με ΑΔΤ ΑΚ 544973/
26.11.2012 του Τ.Α. Βριλησσίων,

51) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΚΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ του Χρήστου 
και της Αγορής, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με ΑΦΜ 
028603423 της ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών, γεννημένου στη Λου-
τροπηγή Σοφάδων Καρδίτσας, στις 16.10.1959, κατοίκου 
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Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Μακεδονίας αρ. 99, με 
ΑΔΤ ΑΚ 641260/26.10.2012 του Τ.Α. Αχαρνών,

52) ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ του Νικολάου και της 
Φρειδερίκης, φορολογικού ελεγκτή, με ΑΦΜ 163052090 
της ΔΟΥ Ηλιούπολης (ΔΟΥ Αργυρούπολης), γεννη-
μένης στην Αθήνα Αττικής, στις 7.4.1992, κατοίκου 
Αργυρούπολης Αττικής, οδός Θράκης αρ. 5, με ΑΔΤ
AB 642325/1.12.2006 του Τ.Α. Αργυρούπολης,

53) ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΥ του Κωνσταντίνου 
και της Ιφιγένειας, βοηθού ορκωτή ελέγκτρια λογίστρια, 
με ΑΦΜ 044028448 της ΔΟΥ Ν. Σμύρνης, γεννημένη 
στην Άρτα Άρτας, στις 25.2.1975, κατοίκου Αθήνας οδός 
Θ. Καίρη αρ. 21, με ΑΔΤ ΑΗ 127768/16.12.2008 του Τ.Α. 
Πετραλώνων,

54) ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΕΛΗ του Δημητρίου και της Κωνσταντί-
νας, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με ΑΦΜ 109383118 της 
ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών, γεννημένου στην Τρίπολη Αρκαδίας, 
στις 1.5.1975, κατοίκου Μελισσίων Αττικής, οδός Χρυ-
σουπόλεως αρ. 22, με ΑΔΤ ΑΖ 533119 / 20.2.2008 του 
Τ.Α. Μελισσίων Αττικής,

55) ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΣΜΑΤΟΥ του Διονυσίου και της 
Κωνσταντίνας, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με ΑΦΜ 
033659505 της ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών, γεννημένου στην Πά-
τρα Πατραίων Αχαΐας, στην 1.8.1959, κατοίκου Γέρακα 
Αττικής, οδός Κόνωνος αρ. 9, με ΑΔΤ ΑΕ080962/9.5.2007 
του Τ.Α. Γέρακα Αττικής,

56) ΒΑΪΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του Χρύσανθου και της 
Χριστίνας, ασκούμενης ορκωτής λογίστριας, με ΑΦΜ 
131793124 της ΔΟΥ Ν. Ιωνίας, γεννημένης στο Μαρού-
σι Αττικής, στην 1.12.1985, κατοίκου Ν. Ιωνίας Αττικής 
(Πευκάκια), οδός Τρωάδος αρ. 35, με ΑΔΤ ΑΙ 501493/ 
17.2.2010 του Τ.Α. Νέας Ιωνίας,

57) Αγγελικής Παναγοπούλου του Ευαγγέλου και της 
Ευτυχίας, ασκούμενης ορκωτής ελέγκτριας λογίστριας, 
με ΑΦΜ 030780047 της ΔΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών, γεννημένης 
στα Αργυρά Αχαΐας, στις 18.7.1961, κατοίκου της Ν. Φι-
λαδέλφειας Αττικής, οδός Πατρ. Κων/νου αρ. 14Α, με ΑΔΤ 
ΑΕ 092686/28.3.2007 του Τ.Α. Ν. Φιλαδέλφειας,

58) ΗΛΙΑ ΜΑΚΡΑΚΗ του Ελευθερίου και της Ευαγγελί-
ας, επικ. ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με ΑΦΜ 033076152 
της ΔΟΥ Αμαρουσίου, γεννημένου στην Αθήνα Αττικής, 
στις 31.10.1973, κατοίκου Πολύδροσου Αμαρουσίου Ατ-
τικής, οδός Ακακιών αρ. 44, με ΑΔΤ AM 142552/20.2.2015 
του Τ. Α. Αμαρουσίου,

59) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΡΑΚΟΥ του Χρήστου και της Σταυ-
ρούλας, ασκούμενου ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με ΑΦΜ 
104605474 της ΔΟΥ Α' Λάρισας, γεννημένου στα Γιαννι-
τσά Πέλλης, στις 3.4.1981, κατοίκου Άνω Ιλισσίων, οδός 
Αυξεντίου Γρηγορίου αρ. 71, με ΑΔΤ Ρ 901531/25.11.1996 
του Α.Τ. Τυρνάβου,

60) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΖΗΡΟΥ του Αθανασίου και της Λουκί-
ας, ορκωτής ελέγκτριας λογίστριας, με ΑΦΜ 032165335 
της ΔΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών, γεννημένης στην Αθήνα Αττικής, 
στις 27.2.1965, κατοίκου Γέρακα Αττικής, οδός Χίου αρ. 
21, με ΑΔΤ ΑΗ 604632/26.8.2009 του Τ. Α. Γέρακα Αττικής,

61) ΙΩΑΝΝΗ ΖΕΝΑΚΟΥ του Βασιλείου και της Ελένης, 
δοκ. ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με ΑΦΜ 064488978 της 
ΔΟΥ Χαλανδρίου, γεννημένου στην Αθήνα Αττικής, στις 
15.12.1974, κατοίκου Βριλησσίων Αττικής, οδός Τροίας 
αρ. 54Α, με ΑΔΤ ΑΕ 636158/16.7.2007 του Τ.Α. Αγίας Πα-
ρασκευής,

62) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΛΑ του Στυλιανού και της Πα-
νωραίας, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με ΑΦΜ 052579431 
της ΔΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών, γεννημένου στην Αθήνα Αττικής, 
στις 9.6.1970, κατοίκου Ζωγράφου Αττικής, οδός Ηρώων 
Πολυτεχνείου αρ. 80Γ, με ΑΔΤ ΑΙ 105602/15.12.2009 του 
Τ.Α. Ζωγράφου,

63) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΛΕΦΑΚΗ του Κωνσταντίνου και της 
Ευαγγελίας, ασκούμενης ορκωτής ελέγκτριας λογίστρι-
ας, με ΑΦΜ 115141590 της ΔΟΥ Αγ. Δημητρίου, γεννη-
μένης στην Αθήνα Αττικής, στις 11.12.1970, κατοίκου 
Αγ. Δημητρίου Αττικής, οδός Θουκυδίδου αρ. 68, με ΑΔΤ 
AB  632444/29.11.2006 του Τ.Α. Αγ. Δημητρίου,

64) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΤΡΟΥ του Ιωάννη και της Σοφίας, 
ορκωτού λογιστή, με ΑΦΜ 118621798 της ΔΟΥ Αμαρου-
σίου, γεννημένου στην Αθήνα Αττικής στις 18.6.1976, 
κατοίκου Μελισσιών Αττικής, οδός Ζωοδ. Πηγής αρ 9Α, 
με ΑΔΤ Ρ 276241/19.12.1993 του Α.Τ. Βαγίων,

65) ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ του Γεωργίου και της Ου-
ρανίας, ασκούμενης ορκωτής ελέγκτριας λογίστριας, με 
ΑΦΜ 131753311 της ΔΟΥ Νικαίας, γεννημένης στην Αθή-
να, στις 6.11.1984, κατοίκου Μεταμόρφωσης Αττικής, 
οδός Κώστα Βάρναλη αρ. 47, με ΑΔΤ Φ 091190/1.12.2000 
του Α.Τ. Νέας Ιωνίας,

66) ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΡΑΛΗ του Ιωάννη και της Αικατε-
ρίνης, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με ΑΦΜ 118214333 
της ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών, γεννημένου στην Αθήνα, στις 
14.11.1979, κατοίκου Μελισσιών Αττικής, οδός Δωδε-
κανήσου αρ. 6, με ΑΔΤ Ρ 630398 / 27.5.1995 του Α.Τ. 
Πεντέλης,

67) ΛΥΔΙΑΣ ΧΙΩΤΗ του Αντωνίου και της Μαριάνθης, 
ασκούμενης ορκωτής ελέγκτριας, με ΑΦΜ 107694496 
της ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών , γεννημένης στο Αμαρούσιο Αττι-
κής, στις 3.4.1981, κατοίκου Αθήνας (Μετς) , οδός Κυνί-
σκας αρ. 14, με ΑΔΤ AB 017129/21.11.2005 του Τμήματος 
Ασφαλείας Παγκρατίου,

68) ΙΩΑΝΝΗΣ KAPΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ του Κων/νου και της 
Ζωής, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με ΑΦΜ 106031550 της 
ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών, γεννημένου στην Αθήνα, στις 17.7.1975, 
κατοίκου Παπάγου Αττικής, οδός Αναστάσεως 108, με 
ΑΔΤ Ξ 029217/17.7.1989 του ΙΔ' Τ.Α. Αθηνών, και

69) ο ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ του Παναγιώτη και της 
Αγγελικής, Α.Φ.Μ. 031018301, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ, επάγ-
γελμα κατά δήλωση του ορκωτός ελεγκτής λογιστής, που 
γεννήθηκε στις Σιναράδες Κερκύρας, στις 2.8.1948, και 
κατοικεί κατά δήλωση του στο Πικέρμι Αττικής (Ντράφι), 
οδός Δωριέων αρ. 76, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομι-
κής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΛΑ 046957 που εκδόθηκε 
την 21/4/2005 από το Τ.Α. Αγ. Παντελεήμονα, ο οποίος 
ενεργεί στο παρόν αφ'ενός ατομικά και αφ'ετέρου δυ-
νάμει των υπ'αριθμ. 18.358/26.7.2016, 18.359/26.7.2016, 
18.360/26.7.2016, 18.361/26.7.2016 πληρεξουσίων μου, 
ως επίσης και δυνάμει του προσαρτώμενου στο παρόν 
σε ακριβές αντίγραφο υπ' αριθμ. 1.961/26.7.2016 πλη-
ρεξουσίου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ου-
ρανίας Ιωάννου Καβάση, τα οποία όπως μου δήλωσε 
είναι ισχυρά και δεν έχουν ανακληθεί, ως πληρεξούσιος, 
αντιπρόσωπος και αντίκλητος των:

1) ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΕΡΡΟΥ του Αντωνίου και της Ζωής, 
Α.Φ.Μ. 104308848, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, επάγ-
γελμα ορκωτού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα, στις 18/8/1976, και κατοικεί στην Αθήνα Αττικής 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ33050 Τεύχος Β’ 3166/03.10.2016

(Άλιμος), οδός Θουκιδίδου αρ. 72 (Τ.Κ. 174 55), κατόχου 
του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Π 
571359 που εκδόθηκε την 12/5/1992 από το Β Τμ. Ασφ. 
Αθηνών,

2) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΖΑ του Κωνσταντίνου και της Δήμη-
τρας, Α.Φ.Μ. 025698580, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, 
επάγγελμα ορκωτού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα Αττικής, στις 3/4/1957, και κατοικεί στην Λυ-
κόβρυση Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου αρ. 41Α (Τ.Κ. 
141 23), κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
υπ' αριθμόν ΑΗ 610963 που εκδόθηκε την 12/10/2009 
από το Τ.Α. Πεύκης Αττικής,

3) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥ-ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ του Νικο-
λάου και της Μαρίας, ΑΦΜ 076759694, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗ-
ΝΗΣ, επάγγελμα ορκωτού ελεγκτή-σύμβουλου επιχειρή-
σεων, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης, 
στις 27/3/1973, και κατοικεί στη Νέα Μάκρη Αττικής 
(Νέος Βουτζάς), οδός Ποσειδώνος αρ. 42 (Τ.Κ. 19 005), 
κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθ-
μόν Φ 034101 που εκδόθηκε την 31/10/2000 από το Α.Τ. 
Νέας Μάκρης,

4) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ του Ιωάννη-Κωνστα-
ντίνου και της Μελπομένης, Α.Φ.Μ. 033617250, Δ.Ο.Υ. 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ, επάγγελμα ορκωτού ελεγκτή λογιστή, που 
γεννήθηκε στην Αθήνα Ν. Αττικής, στις 20/11/1959, και 
κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, οδός Ηρακλέους αρ. 4 
(Τ.Κ. 145 64), κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότη-
τας υπ' αριθμόν ΑΚ 082341 που εκδόθηκε την 17/6/2011 
από το Τ. Α. Κηφισιάς,

5) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΟΛΥΖΟΥ του Θωμά και της Πατρού-
λας, Α.Φ.Μ. 027353390, Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ, επάγγελμα 
ορκωτού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε στο Μορφο-
βούνι Καρδίτσας, στις 24/2/1955, και κατοικεί στη Λυκό-
βρυση Αττικής, οδός Μεσολογγίου αρ. 29 (Τ.Κ. 141 23), 
κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθ-
μόν ΑΚ 095782 που εκδόθηκε την 5/12/2011 από το Τ.Α. 
Πεύκης Αττικής,

6) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ του Ιωάννη και της 
Ελένης, Α.Φ.Μ. 027742265, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, επάγ-
γελμα ορκωτού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε στην 
Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, στις 14/6/1962, και κατοικεί στο 
Πικέρμι Αττικής (Ντράφι), οδός Κριεζί αρ. 3 (Τ.Κ. 19 009), 
κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθ-
μόν ΑΙ 644523 που εκδόθηκε την 18/3/2011 από το Τ.Α. 
Ραφήνας,

7) ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΣΤΑΡΕΛΗ του Αθανασίου και της Ελέ-
νης, Α.Φ.Μ. 027906370, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ, επάγγελμα 
ορκωτού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε στα Αρματά 
Κόνιτσας Ν. Ιωαννίνων, στις 15/6/1959, και κατοικεί στην 
Κηφισιά Αττικής, οδός Βουλγαροκτόνου Βασ. αρ. 11 (Τ.Κ. 
145 63), κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
υπ' αριθμόν ΑΖ 139058 που εκδόθηκε την 20.11.2007 
από το Τ.Α. Κηφισιάς,

8) ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ του Γεωργίου και της Μαρίας, 
Α.Φ.Μ. 128819993, Δ.Ο.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΩΝ, επάγγελμα ιδ. 
υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 
3/12/1974, και κατοικεί στην Αθήνα Αττικής (Σεπόλια), 
οδός Γράμμου αρ. 26Α (Τ.Κ. 104 43), κατόχου του Δελτίου 
Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΚ 542026 που εκ-
δόθηκε την 20/4/2012 από το Τ.Α. Αγίου Παντελεήμονα,

9) ΘΕΟΦΑΝΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ του Νικολάου και της Φρει-
δερίκης, Α.Φ.Μ. 143550191, Δ.Ο.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, επάγγελμα 
ιδ. υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Κέρκυρα Κερκυραί-
ων Κερκύρας, στις 21/9/1977, και κατοικεί στην Αθή-
να Αττικής (Ελληνορώσων), οδός Λυμπεροπούλου αρ. 
49-51 (Τ.Κ. 115 25), κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής 
Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΗ 755995 που εκδόθηκε την 
5/11/2010 από το Υ. Α. Κερκύρας,

10) ΜΑΝΘΟΥ ΣΚΟΡΔΑ του Ανάργυρου και της Δήμη-
τρας, Α.Φ.Μ. 121348451, Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, επάγγελ-
μα ιδ. υπαλλήλου, που γεννήθηκε στον Χολαργό Πα-
πάγου-Χολαργού Αττικής, στις 25/3/1983, και κατοικεί 
στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Αγωνιστών αρ. 1 (Τ.Κ. 
175 63), κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
υπ' αριθμόν AM 107860 που εκδόθηκε την 23-11-2014 
από το Τ.Α. Αλίμου,

11) ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗ του Γεράσιμου και της Ελέ-
νης, Α.Φ.Μ. 031255355, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, επάγγελμα 
ιδ. υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 
15/2/1966, και κατοικεί στο Πικέρμι Αττικής, οδός Αμύ-
ντα αρ. 57 (Τ.Κ. 19 009), κατόχου του Δελτίου Αστυνομι-
κής Ταυτότητας υπ' αριθμόν AM 550510 που εκδόθηκε 
την 9-3-2016 από το Τ.Α. Ραφήνας,

12) ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΟΥ του Γεωργίου και της 
Βαρβάρας, Α.Φ.Μ. 038166306, Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, 
επάγγελμα ιδ. υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθή-
να Αττικής, στις 15/12/1971, και κατοικεί στο Μαρούσι 
Αττικής, οδός Μεσολογγίου αρ. 4-6 (Τ.Κ. 151 22), κατό-
χου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν 
ΑΖ 541407 που εκδόθηκε την 18/1/2008 από το Τ.Α. 
Αμαρουσίου,

13) ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ του Γεωργίου και της Αλεξάν-
δρας, Α.Φ.Μ. 070434796, Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, επάγγελμα 
λογίστριας, που γεννήθηκε στα Ιωάννινα Ιωαννίνων, στις 
21/2/1978, και κατοικεί στην Αθήνα Αττικής (Σεπόλια), 
οδός Γαλαξιδίου αρ. 28 (Τ.Κ. 104 43), κατόχου του Δελτί-
ου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Χ 522129 που 
εκδόθηκε την 14/2/2003 από το Α/Τ Αγ. Παντελεήμονα,

14) ΜΑΡΙΑΝΑΣ ΓΡΥΜΑΝΕΛΗ του Γεωργίου και της Κον-
δυλίας Α.Φ.Μ. 078239414, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, 
επάγγελμα ιδ. υπαλλήλου ΣΟΕΛ, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα Αττικής, στις 17/2/1966, και κατοικεί στον Διόνυ-
σο Αττικής, οδός Κοραή αρ. 19 (Τ.Κ. 145 76), κατόχου του 
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Χ 005593 
που εκδόθηκε την 11/2/2002 από το Α.Τ. Αλίμου,

15) ΑΛΕΞΗ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ του Μιχαήλ και της Ιωάν-
νας, Α.Φ.Μ. 115732585, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, επάγγελμα ορ-
κωτού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε στην Ελλάδα, 
στις 28/3/1983, και κατοικεί στην Αθήνα Αττικής, οδός 
Λευκοθέας αρ. 7 (Τ.Κ. 145 78), κατόχου του δελτίου 
ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας υπ' αριθμόν 
1145541 που εκδόθηκε την 16/10/2006 και λήγει στις 
16.10.2016,

16) ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΛΕΚΚΑ του Παναγιώτη και της Ειρήνης, 
Α.Φ.Μ. 073184932, Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ, επάγγελμα διοι-
κητικής υπαλλήλου ΙΕΣΟΕΛ, που γεννήθηκε στη Νίκαια 
Αττικής, στις 14/4/1970, και κατοικεί στον Πειραιά Αττι-
κής, οδός Δηλαβέρη αρ. 26-28 (Τ.Κ. 185 43), κατόχου του 
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΕ 059231 
που εκδόθηκε την 19/1/2007 από το Τ.Α. Κορυδαλλού,
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17) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΑΜΟΪΛΗ του Μιχαήλ και της Μα-
ρίας, Α.Φ.Μ. 146798534, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ, επάγγελ-
μα λογίστριας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, 
στις 17/11/1988, και κατοικεί στην Αθήνα Αττικής, οδός 
Αχαρνών αρ. 154 (Τ.Κ. 112 51), κατόχου του Δελτίου 
Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Χ 638189 που εκ-
δόθηκε την 12/12/2003 από το Α.Τ. Αγ. Παντελεήμονα,

18) ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗ του Σταύρου και της Ανα-
στασίας, Α.Φ.Μ. 102875509, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, 
επάγγελμα ιδ. υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα 
Αττικής, στις 2/12/1973, και κατοικεί στο Παλαιό Φάλη-
ρο Αττικής, οδός Φλέμινγκ αρ. 24 (Τ.Κ. 175 63), κατό-
χου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν 
AM 607214 που εκδόθηκε την 14/6/2016 από το Τ.Α. 
Παλαιού Φαλήρου,

19) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ του Αντωνίου και της 
Ευφημίας, Α.Φ.Μ. 038441277, Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ, επάγ-
γελμα ιδ. υπαλλήλου, που γεννήθηκε στη Νέα Σμύρνη 
Αττικής, στις 20/7/1972, και κατοικεί στη Ν. Σμύρνη 
Αττικής, οδός Τραπεζούντος αρ. 17 (Τ.Κ. 171 24), κατό-
χου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν
Χ 610780 που εκδόθηκε την 28/1/2004 από το Τμ. Ασφ. 
Ν. Σμύρνης,

20) ΑΝΝΑΣ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ του Γεωργίου και της Βασιλι-
κής, Α.Φ.Μ. 118364612, Δ.Ο.Υ. Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, επάγγελμα 
ιδ. υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 
20/12/1981, και κατοικεί στο Περιστέρι Αττικής, οδός 
Εγνατίας αρ. 78 (Τ.Κ. 121 37), κατόχου του Δελτίου Αστυ-
νομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΙ 548514 που εκδόθη-
κε την 28/4/2010 από το Β Τ.Α. Περιστερίου,

21) ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΖΔΑΓΛΗ του Αθανασίου και της 
Καλλιόπης, Α.Φ.Μ. 031932280, Δ.Ο.Υ. IB' ΑΘΗΝΩΝ, επάγ-
γελμα ιδ. υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 
19/8/1970, και κατοικεί στον Δήμο Ζωγράφου Αττικής, 
οδός Μακρυγιάννη αρ. 5 (Τ.Κ. 157 72), κατόχου του Δελ-
τίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Χ 147241 που 
εκδόθηκε την 10/2/2003 από το Αστ. Τμήμα Ζωγράφου,

22) ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ του Δημητρίου και της 
Ελένης, Α.Φ.Μ. 067892667, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, επάγγελ-
μα ιδ. υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, 
στις 12/4/1978, και κατοικεί στην Αθήνα Αττικής (Ν. 
Κόσμος), οδός Βλαχοθανάση αρ. 31 (Τ.Κ. 111 74), κατό-
χου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν 
ΑΚ 687969 που εκδόθηκε την 8/5/2013 από το Τ. Α. Αγίας 
Παρασκευής και

23) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ του Κωνσταντίνου 
και της Αγλαΐας, Α.Φ.Μ. 076031202, Δ.Ο.Υ. ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ, 
επάγγελμα ιδ. υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο Μαρού-
σι Αττικής, στις 24/9/1979, και κατοικεί στην Αθήνα 
Αττικής (Σεπόλια), οδός Σωζοπόλεως αρ. 67 (Τ.Κ. 104 
43), κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' 
αριθμόν ΑΚ 542500 που εκδόθηκε την 31/5/2012 από 
το Τ.Α. Αγίου Παντελεήμονα, δυνάμει του υπ'αριθμόν 
18.358/26.7.2016 πληρεξουσίου μου,

24) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΥ του Κωνσταντίνου και 
της Ευπραξίας, Α.Φ.Μ. 024106949, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, 
επάγγελμα ορκωτού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε 
στην Αμμόχωστο Κύπρου, στις 30/3/1953, και κατοικεί 
στον Διόνυσο Αττικής, οδός Χαρ. Τρικούπη αρ. 18 (Τ.Κ. 
145 76), κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 

υπ' αριθμόν ΑΕ 011864 που εκδόθηκε την 11/1/2007 από 
το Τμ. Ασφ. Ν. Ερυθραίας,

25) ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΙΝΟΥ του Ανδρέα και της Ελένης, 
Α.Φ.Μ. 022541939, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, επάγγελμα ορκω-
τού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε στην Λευκωσία Κύ-
πρου, στις 17/6/1953, και κατοικεί στην Αθήνα Αττικής 
(Αμπελόκηποι), οδός Οιτύλου αρ. 1 (Τ.Κ. 115 23), κατό-
χου εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη 
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρ. πρωτ. 
404260 (No 5934) που εκδόθηκε την 10/2/2012 από το 
Τμ. Αλλοδαπών Αθηνών, όπως προκύπτουν τα ανωτέ-
ρω από το προσαρτώμενο στο υπ' αρ. 18.359/26.7.2016 
πληρεξούσιο μου, σε φωτοτυπικό αντίγραφο με αρ. εγ-
γράφου 1492863/28.11.2007 πιστοποιητικό γέννησης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας,

26) ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ του Θωμά και της Μαρίας, 
Α.Φ.Μ. 026958134, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, επάγ-
γελμα ορκωτού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε στη 
Λυσιμαχία Αιτ/νιας, στις 10/6/1957, και κατοικεί στον 
Άλιμο Αττικής, οδός Κονδύλη αρ. 32 (Τ.Κ. 174 55), κατό-
χου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν 
Π 651982 που εκδόθηκε την 2/10/1991 από το Τμ. Ασφ. 
Καλαμακίου,

27) ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΑΡΛΙΚΑ του Χρήστου και της Στεφανί-
ας, Α.Φ.Μ. 028001589, Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, επάγγελμα 
ορκωτού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε στην Σάμο 
Ν. Σάμου, στις 23/7/1959, και κατοικεί στο Χαλάνδρι 
Αττικής, οδός Βασ. Γεωργίου αρ. 9 (Τ.Κ. 152 32), κατό-
χου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν 
AB 040758 που εκδόθηκε την 11/1/2006 από το Τμ. Ασφ. 
Χαλανδρίου,

28) ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ του Ιωάννη και 
της Στυλιανής, Α.Φ.Μ. 128650648, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, επάγ-
γελμα ορκωτής ελέγκτριας λογίστριας, που γεννήθηκε 
στο Μαρούσι Αττικής, στις 23/12/1980, και κατοικεί στην 
Κηφισιά Αττικής, οδός Δηληγιάννη αρ. 29 (Τ.Κ. 145 62), 
κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθ-
μόν Σ 561391 που εκδόθηκε την 26/9/1997 από το Α.Τ. 
Ν. Φιλ/φειας,

29) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΡΕΒΕΝΤΗ του Βασιλείου και της Φα-
νής, Α.Φ.Μ. 024437702, Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ, επάγγελμα 
ορκωτού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε στην Αηδόνα 
Τρικάλων, στις 6/10/1955, και κατοικεί στον Άγιο Στέφα-
νο Αττικής, οδός Αβέρωφ αρ. 29 και Καποδιστρίου (Τ.Κ. 
145 65), κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
υπ' αριθμόν ΑΖ 042836 που εκδόθηκε την 3/12/2007 
από το Τ. Α. Αγίου Στεφάνου Αττικής,

30) ΑΝΔΡΕΑ ΤΣΑΜΑΚΗ του Δημητρίου και της Ελέ-
νης, Α.Φ.Μ. 032746399, Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ, επάγγελμα 
ορκωτού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε στην Αθήνα, 
στις 21/12/1959, και κατοικεί στην Πεύκη Αττικής, οδός 
Ιωνίας αρ. 6 (Τ.Κ. 151 21), κατόχου του Δελτίου Αστυνο-
μικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Χ 213880 που εκδόθηκε 
την 3/4/2003 από το Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής,

31) ΑΝΝΑΣ ΚΑΖΔΑΓΛΗ του Αθανασίου και της Καλλιό-
πης, Α.Φ.Μ. 031640964, Δ.Ο.Υ. IB' ΑΘΗΝΩΝ, επάγγελμα ιδ. 
υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αθηναίων Αττικής, 
στις 13/6/1966, και κατοικεί στον Δήμο Ζωγράφου Αττι-
κής, οδός Καλλιστράτους αρ. 27 (Τ.Κ. 157 72), κατόχου του 
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΚ 660229 
που εκδόθηκε την 16/1/2013 από το T.A. Ζωγράφου,
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32) ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ του Χαραλάμπους 
και της Ελένης, Α.Φ.Μ. 036674380, Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡ-
ΝΗΣ, επάγγελμα ορκωτού ελεγκτή λογιστή, που γεννή-
θηκε στην Δάφνη Αττικής, στις 17/9/1964, και κατοικεί 
στη Ν. Σμύρνη Αττικής, οδός Αλεξάνδρου Βαπορίδου 
αρ. 7 (Τ.Κ. 171 24), κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής 
Ταυτότητας υπ' αριθμόν Τ 526914 που εκδόθηκε την 
3/7/2000 από το Αστ. Τμήμα Ν. Σμύρνης,

33) ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ του Γεωργίου και της Σοφίας, 
Α.Φ.Μ. 042805885, Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, επάγγελμα 
ορκωτού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε στην Αλεξαν-
δρούπολη Έβρου, στις 23/1/1963, και κατοικεί στον Άγιο 
Δημήτριο Αττικής, οδός Αριστοτέλους αρ. 19 (Τ.Κ. 172 
43), κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' 
αριθμόν ΑΕ 578691 που εκδόθηκε την 13/6/2007 από 
το Τ. Α. Αγίου Δημητρίου,

34) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ του Ανδρέα και της Μα-
ρίας, Α.Φ.Μ. 031550971, Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ, επάγγελμα 
ορκωτού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε στην Αθήνα 
Αττικής, στις 12/6/1961, και κατοικεί στην Ηλιούπολη Ατ-
τικής, οδός Πνυκός αρ. 6-8 (Τ.Κ 163 44), κατόχου του Δελ-
τίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΗ 631725 
που εκδόθηκε την 25/6/2009 από το Τ.Α. Ηλιούπολης,

35) ΡΟΔΟΥΛΑΣ ΡΟΥΣΟΥ του Παναγή και της Κυρια-
κής, Α.Φ.Μ. 069203040, Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ, επάγγελμα 
ορκωτής ελέγκτριας λογίστριας, που γεννήθηκε στην 
Λευκωσία Κύπρου, στις 3/4/1964, και κατοικεί στην 
Αθήνα Αττικής (Κεραμεικός), οδός Μέντορος αρ. 9 (Τ.Κ. 
104 35), κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
υπ' αριθμόν ΑΕ 543069 που εκδόθηκε την 16/4/2007 
από το Τ. Α. Ομονοίας,

36) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου και 
της Σοφίας, Α.Φ.Μ. 035591606, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗ-
ΡΟΥ, επάγγελμα ορκωτού ελεγκτή λογιστή, που γεννή-
θηκε στην Αθήνα Αττικής, στις 12/5/1969, και κατοικεί 
στο Χαϊδάρι Αττικής, οδός Κοραή αρ. 4 (Τ.Κ. 124 61), 
κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθ-
μόν AB 229300 που εκδόθηκε την 2/3/2006 από το Τ. Α. 
Χαϊδαρίου,

37) ΜΑΡΙΑΣ ΤΥΡΟΒΟΛΑ του Βασιλείου και της Αγγελι-
κής, Α.Φ.Μ. 035425616, Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ, επάγγελμα 
ιδ. υπαλλήλου ΣΟΕΛ, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττι-
κής, στις 30/1/1970, και κατοικεί στην Αθήνα Αττικής (Κυ-
ψέλη), οδός Σπετσών αρ. 113 (Τ.Κ. 113 63), κατόχου του 
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΕ 100476 
που εκδόθηκε την 22/2/2007 από το Τ.Α. Κυψέλης,

38) RANDULF (PANTOΥΛΦ) HILDE BEATE (ΧΙΛΝΤΕ 
ΜΠΕΑΤ) του ΕΙΝΑΡ POE και της ROSA (ΡΟΥΣΑ) RANDULF 
(ΡΑΝΤΟΥΛΦ), Α.Φ.Μ. 064409168, Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, 
επάγγελμα ορκωτής ελέγκτριας λογίστριας, που γεννή-
θηκε στο DR0BAK NORWAY (ΔΡΟΕΜΠΑΚ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ), 
στις 16/12/1966 και κατοικεί στα Μελίσσια Αττικής, οδός 
Κρήτης αρ. 12 (Τ.Κ. 151 27), κατόχου εγγράφου πιστο-
ποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρ. πρωτ. 304159 (No 9825) που 
εκδόθηκε την 10/5/2010 από το Τμήμα Αλλοδαπών Βο-
ρειοανατολικής Αττικής καθώς και του με αρ. 26625697 
διαβατηρίου, το οποίο εκδόθηκε στις 4.6.2008 και λήγει 
στις 2.6.2018 από τις αρμόδιες νορβηγικές αρχές,

39) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΙΓΑΛΑ του Νικολάου και της 
Μαρουσώς, Α.Φ.Μ. 004055801, Δ.Ο.Υ. ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ, 

επάγγελμα ορκωτού ελεγκτή λογιστή, που γεννήθηκε 
στην Δάφνη Αττικής, στις 7/2/1947, και κατοικεί στη Ν. 
Σμύρνη Αττικής, οδός Αγίου Πολυκάρπου αρ. 27 (Τ.Κ. 
171 24), κατόχου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
υπ' αριθμόν ΑΕ 637426 που εκδόθηκε την 1/8/2007 από 
το Τ.Α. Ν. Κόσμου,

40) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΟΥΜΙΩΤΗ του Ιωάννη και της Γιαν-
νούλας, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με Α.Φ.Μ. 020214816 
της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, γεννημένου στα Άσπρα Σπίτια 
Ηλείας, στις 6.10.1949, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, 
οδός Άρεως αρ. 17, με ΑΔΤ ΑΖ 601389/24.3.2008 του 
Τ.Α. Ηλιούπολης,

41) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΡΜΠΗ του Ανδρέα και της Αγγε-
λικής, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με ΑΦΜ 034341287 της 
ΔΟΥ Αγίου Δημητρίου, γεννημένου στον Δήμο Αθηναίων 
Αττικής, στις 15.2.1960, κατοίκου Αγ. Δημητρίου Αττικής, 
οδός Μενελάου αρ. 198Α, με ΑΔΤ ΑΚ 457368/11.9.2013 
του Τ.Α. Αγίου Δημητρίου,

42) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΙΦΑ του Νικολάου και της Αικατε-
ρίνης, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με ΑΦΜ 112637183 
της ΔΟΥ Γλυφάδας, γεννημένου στο Αίγιον Αχαΐας, στις 
7.6.1974, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Ηφαίστου 
αρ. 16, με ΑΔΤ Χ 694576/19.11.2001 του Τμ. Ασφ. Με-
λισσιών,

43) ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ του Χρήστου και της 
Γεωργίας, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με ΑΦΜ 027942957 
της ΔΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών, γεννημένου στην Υψηλάντη Αλι-
άρτου Βοιωτίας, στις 9.3.1960, κατοίκου Γαλατσίου 
Αττικής, οδός Κανάρη αρ. 11 (Ακτημόνων), με ΑΔΤ 
ΑΕ 491403/7.3.2007 του Τ.Α. Λιβαδειάς Βοιωτίας,

44) ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΡΙΤΣΑ του Σπυρίδωνος και της Νί-
κης, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με ΑΦΜ 036517489 της 
ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών, γεννημένου στην Αθήνα Αττικής, στις 
2.6.1966, κατοίκου Βριλησσίων Αττικής, οδός Διός αρ. 
43Β, με ΑΔΤ Σ 174349/ 29.4.1996 του Α.Τ. Κολωνού,

45) ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΣΣΟΥ του Βασιλείου και της Βαρβά-
ρας, ασκούμενου ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με ΑΦΜ 
056289873 της ΔΟΥ Β' Περιστερίου, γεννημένου στην 
Αθήνα Αττικής, στις 22.5.1972, κατοίκου Πετρούπολης 
Αττικής, οδός Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 40, με ΑΔΤ AM 
040124 / 3.7.2014 του Τ.Α. Πετρούπολης,

46) ΕΛΠΙΔΟΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ του Χρήστου και της Μαρί-
ας, ορκωτής ελέγκτριας λογίστριας, με ΑΦΜ 053270124 
της ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, γεννημένης στην Αθήνα 
Αττικής, στις 19.1.1970, κατοίκου Χαϊδαρίου Αττικής, 
οδός Γραβιάς αρ. 6, με ΑΔΤ ΑΖ 001355/9.8.2007 του Τ.Α. 
Χαϊδαρίου,

47) ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΜΑΡΙΝΟΥ του Πέτρου και της Μαίρης, 
ορκωτής ελέγκτριας λογίστριας, με ΑΦΜ 051200730 της 
ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, γεννημένης στον Δήμο Αθη-
ναίων Αττικής, στις 8.1.1971, κατοίκου Αλίμου Αττικής, 
οδός Ταξιαρχών αρ. 59, με ΑΔΤ AM 221450/30.7.2015 
του Τ.Α. Αλίμου,

48) ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ του Δημοσθένη και 
της Αλεξάνδρας, ορκωτής ελέγκτριας λογίστριας, με 
ΑΦΜ 077401842 της ΔΟΥ Κηφισιάς, γεννημένης στην 
Αθήνα Αττικής, στις 25.7.1974, κατοίκου Μαρκόπουλου 
Ωρωπού (Ν. Παλάτια), Τ.Θ. 122 68, με ΑΔΤ ΑΕ 506689/ 
2.5.2007 του Τ.Α. Κηφισιάς,

49) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΠΟΛΥΖΟΥ του Νικολάου και της Χρυ-
σάνθης, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με ΑΦΜ 068424403 
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της ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών, γεννημένου στην Αθήνα Αττικής 
στις 8.12.1975, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, 
οδός Παύλου Μελά αρ. 9, με ΑΔΤ ΑΙ 652160/29.9.2010 
του Τ. Α. Χαλανδρίου,

50) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΡΑΚΗ του Νικολάου και της Ελένης, 
ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με ΑΦΜ 071862125 της ΔΟΥ 
Αγ. Δημητρίου, γεννημένου στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, 
στις 2.9.1969, κατοίκου Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός 
Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης αρ. 24, με ΑΔΤ ΑΚ 519084/ 
15.3.2012 του Τ.Α. Αγίου Δημητρίου,

51) ΜΑΡΙΑ ΚΟΪΤΣΑΝΟΥ του Γεωργίου και της Βασιλικής, 
ορκωτής ελέγκτριας λογίστριας, με ΑΦΜ 030494370 της 
ΔΟΥ Κηφισιάς, γεννημένης στο Μαρούσι Αττικής, στις 
6.2.1963, κατοίκου Διονύσου Αττικής, οδός Ευρυπίδου 
αρ. 23, με ΑΔΤ Ρ 223596/24.12.1993 του Τ.Α. Κηφισιάς,

52) ΚΛΕΟΝΙΚΗΣ ΛΙΚΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ του Παύλου και 
της Βικτωρίας, οικονομολόγου - ορκωτής ελέγκτριας 
λογίστριας, με ΑΦΜ 046282711 της ΔΟΥ ΙΔ' Αθηνών, 
γεννημένης στη Μυτιλήνη Λέσβου, στις 16.1.1958, κα-
τοίκου Γαλατσίου Αττικής, οδός Λέσβου αρ. 43, με ΑΔΤ 
AM 186630/27.4.2015 του Τ.Α. Γαλατσίου,

53) ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ του Δημητρίου και 
της Δήμητρας, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με ΑΦΜ 
115720410 της ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, γεννημένου στο 
Γιοχάνεσμπουργκ Ν. Αφρικής, στις 21.12.1959, κατοίκου 
Διονύσου Αττικής, οδός Κοραή αρ. 19, με ΑΔΤ Χ 193588/ 
2.4.2003 του Α.Τ. Βριλησσίων,

54) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρί-
ου και της Ξανθούλας, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με 
ΑΦΜ 032783870 της ΔΟΥ Χολαργού, γεννημένου 
στη Μυτιλήνη Λέσβου, στις 12.12.1962, κατοίκου Πα-
λαιάς Πεντέλης Αττικής , οδός Φειδίου αρ. 4, με ΑΔΤ 
ΑΚ 160683/12.10.2012 του T. A Πεντέλης Αττικής,

55) ΦΩΤΙΟΥ ΣΜΥΡΝΗ του Γρηγορίου και της Νικολέτ-
τας, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με ΑΦΜ 079211570 της 
ΔΟΥ Ψυχικού, γεννημένου στον Πειραιά Αττικής, στις 
2.11.1972, κατοίκου Βριλησσίων Αττικής, οδός Δωδε-
κανήσου αρ. 30, με ΑΔΤ ΑΖ 013896/3-9-2007 του Τ.Α. 
Αμπελοκήπων,

56) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ του Λάμπρου και της Φω-
τεινής, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με ΑΦΜ 076685535 
της ΔΟΥ Καλλιθέας, γεννημένου στο Σικάγο Η.Π.Α. στις 
7.2.1970, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Χαροκόπου 
αρ. 51, με ΑΔΤ Σ 502600/4.9.1996 του Α.Τ. Καλλιθέας,

57) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΤΖΑΝΑΤΟΥ του Σπυρίδωνος και 
της Αλεξάνδρας, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με ΑΦΜ 
022309481 της ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών, γεννημένου στο Αγγε-
λόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας, στις 7.3.1952, κατοίκου 
Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Μήδειας αρ. 5Α, με 
ΑΔΤ AM 032706/14-7-2014 του Τ.Α. Νέας Φιλαδέλφειας,

58) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ του Αποστόλου 
και της Βασιλικής, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, κατοίκου 
Χολαργού Αττικής, οδός Μέτωνος αρ. 64 (Τ.Κ. 155 61), 
γεννημένου στην Αθήνα Αττικής, στις 7.8.1976, κατόχου 
ΑΔΤ ΑΗ 133527/4.9.2009 και με Α.Φ.Μ. 129753069 της 
Δ.Ο.Υ. Χολαργού,

59) ΝΙΚΟΥ ΓΑΡΜΠΗ του Διονυσίου και της Σεβαστής, ορ-
κωτού ελεγκτή λογιστή, με Α.Φ.Μ. 053091331 της  Δ.Ο.Υ. 
Αμαρουσίου, γεννημένου στο Τζόλιετ Ιλλινόις Η.Π.Α., στις 
19.3.1970, κατοίκου Ραφήνας Αττικής, οδός Σάπαρη αρ. 
12Α, με ΑΔΤ ΑΚ 213792/17.9.2012 του Τ.Α. Ραφήνας,

60) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΛΙΟΥ του Γεωργίου και της Πα-
ναγιώτας, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με ΑΦΜ 104845521 
της ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, γεννημένου στην Αθήνα, 
την 1η.3.1974, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, 
οδός Ζέφυρων αρ. 6, με ΑΔΤ Π 278914/9.10.1989 του 
Τ.Α. Ηλιούπολης,

61) ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Ανδρέα και της 
Κωνσταντίας Γιώρκη, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με ΑΦΜ 
027026586 της ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, γεννημένου 
στον Αγ. Θεόδωρο Αμμοχώστου Κύπρου, στις 6.8.1956, 
κατοίκου Αγ. Αναργύρων-Καματερού Αττικής, οδός Μαρ-
γαριτίου αρ. 27, κατόχου δελτίου ταυτότητας κυπρια-
κής δημοκρατίας με αριθμό 506581 που εκδόθηκε στις 
22.2.2010 και λήγει στις 22.2.2020,

62) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Δαμιανού 
και της Μαρίας, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με ΑΦΜ 
035021173 της ΔΟΥ Κηφισιάς, γεννημένου στην Αθήνα 
Ελλάδα, στις 19.5.1969, κατοίκου Νέας Ερυθραίας Αττι-
κής, οδός Βελισαρίου αρ. 11A, κατόχου δελτίου ταυτό-
τητας κυπριακής δημοκρατίας με αριθμό 1066340 που 
εκδόθηκε στις 8.11.2013 και λήγει στις 8.11.2023,

63) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΠΛΑΝΗ του Παναγιώτη, και της Ανα-
στασίας, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με ΑΦΜ 055923608 
της ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων, γεννημένου στον Δήμο Αθη-
ναίων Αττικής, κατοίκου Φυλής Αττικής, οδός Αλιάκμο-
νος αρ. 127, με ΑΔΤ ΑΚ 155706/8-3-2012 του Τ.Α. Άνω 
Λιοσίων,

64) ΖΑΧΑΡΕΝΙΑΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΚΗ του Γεωργίου 
και της Αγγελικής, ορκωτής ελέγκτριας λογίστριας, με 
ΑΦΜ 070366273 της ΔΟΥ Α' Ηρακλείου, γεννημένης στο 
Ηράκλειο Ηρακλείου, στις 17.8.1965, κατοίκου Αθήνας 
(Ν.Κόσμου), οδός Μύσωνος αρ. 4, με ΑΔΤ AB 268521/ 
18.5.2006 του Τ.Α. Ν. Κόσμου,

65) ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΣΟΤΡΑ του Ελευθερίου και της Ευ-
αγγελίας, ιδιωτικής υπαλλήλου, με ΑΦΜ 067074972 της 
ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής, γεννημένης στην Αθήνα Αττικής, 
στις 22.8.1979, κατοίκου Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός 
Ειρήνης αρ. 104, με ΑΔΤ ΑΙ 056084/21.8.2009 του Τ.Α. 
Αγ. Παρασκευής,

66) ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου 
και της Αικατερίνης, ορκωτής ελέγκτριας λογίστριας, 
με ΑΦΜ 026959690 της ΔΟΥ Α' Αθηνών, γεννημένης 
στο Ελληνοχώριο Κορινθίας, στις 2.10.1960, κατοίκου 
Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Μήδειας 5Α, με ΑΔΤ 
Ρ 137600/28.9.1993 του Τ.Α. Ν. Φιλ/φείας,

67) ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΚΟΥΡΑ του Ευσταθίου και της Παρα-
σκευής, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με ΑΦΜ 023196639 
της ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών, γεννημένου στο Δήμο Αθηναίων 
Αττικής, στις 24.11.1960, κατοίκου Αλίμου Αττικής, οδός 
Λάμπρου Κατσώνη αρ. 11, με ΑΔΤ ΑΙ 508802/18.5.2010 
του Τ.Α. Αλίμου,

68) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ του Νικολάου και της Βα-
σιλικής, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με ΑΦΜ 033308477 
της ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, γεννημένου στην Αθήνα 
Αττικής, στις 7.6.1962, κατοίκου Βάρης Αττικής, οδός 
Μαρώτη αρ. 20 & Δαιδάλου, με ΑΔΤ ΑΚ 608119/26.9.2012 
του Τ.Α. Δάφνης,

69) ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΞΕΝΑΚΗ του Κωνσταντίνου και της 
Ευφροσύνης, ορκωτής ελέγκτριας λογίστριας, με ΑΦΜ 
028719905 της ΔΟΥ Β' Περιστερίου, γεννημένης στον 
Πειραιά Αττικής, στις 8.1.1962, κατοίκου Πετρούπολη Ατ-
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τικής, οδός Κανάρη αρ. 12, με ΑΔΤ ΑΙ 653539 /29.11.2010 
του Τ.Α. Πετρούπολης,

70) ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΟΥ του Γεωργίου και της Αθη-
νάς, ορκωτής ελέγκτριας λογίστριας, με ΑΦΜ 106860155 
της ΔΟΥ Κηφισιάς, γεννημένης στο Κιλκίς, στις 3.2.1963, 
κατοίκου Πολιτείας Κηφισιάς Αττικής, οδός Δεξαμενής 
αρ. 16Α, με ΑΔΤ Π 650065/13.8.1991 του ΙΔ' Τ.Α. Αθηνών,

71) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ του Αθανασίου και 
της Σταυρούλας, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με ΑΦΜ 
030403198 της ΔΟΥ Κηφισιάς, γεννημένου στη Σπάρτη, 
στις 10.6.1959, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός Φαιστού 
αρ. 35, με ΑΔΤ Χ 062029/25.9.2001 του Α.Τ. Κηφισιάς,

72) ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΒΑ του Ευαγγέλου και της Άννας-
Μαρίας, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με ΑΦΜ 019200741 
της ΔΟΥ Χολαργού, γεννημένου στον Πειραιά, στις 
12.8.1958, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής , οδός 
Ευκαλύπτων αρ. 45, με ΑΔΤ Π 622513/17.4.1991 του Τ.Α. 
Αγ. Παρασκευής,

73) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Χριστόφορου 
και της Χαριτίνης, ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με ΑΦΜ 
024936693 της ΔΟΥ Ηλιούπολης, γεννημένου στην Λευ-
κωσία Κύπρου, την 1.10.1956, κατοίκου Ελληνικού Αττι-
κής, οδός Νικηταρά αρ. 13, με ΑΔΤ Χ 528755/8.6.2004 
του Τ.Α. Ελληνικού,

74) ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΣΑΡΑΜΑΝΙΔΗ του Γεωργίου και της 
Βασιλικής, ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, που γεννήθηκε 
το έτος 1976 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη Θέρμη 
Θεσσαλονίκης στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 51, κατό-
χου του με αριθμό ΑΖ 146258/30-8-2007 που εκδόθηκε 
από το Τ.Α Θέρμης, με Α.Φ.Μ 112717841 της Δ.Ο.Υ Α΄ 
Θεσσαλονίκης,

75) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ του Δημητρίου και της 
Πασχαλιάς, ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, που γεννήθηκε 
το έτος 1957 στις Σέρρες και κατοικεί στον Άγιο Παύλο 
Θεσσαλονίκης στην οδό Καβάλας 11, κατόχου του με 
αριθμό ΑΚ 869144/11-10-2012 Δελτίου Αστυνομικής 
Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α Άνω Πόλης-Αγίου 
Παύλου, με Α.Φ.Μ 027782122 της Δ.Ο.Υ ΙΓ΄ Αθηνών,

76) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΙΓΚΕΡΙΔΗ του Γεωργίου και της Σο-
φίας, ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, που γεννήθηκε το έτος 
1969 στο Λιθότοπο Σερρών, και κατοικεί στην Πολίχνη 
Θεσσαλονίκης στην οδό Κέννεντυ 12, κατόχου του με 
αριθμό ΑΕ 215663/12-3-2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυ-
τότητας που εκδόθηκε από Τ.Α Νεαπόλεως Θεσσαλονί-
κης, με Α.Φ.Μ 031201224 της Δ.Ο.Υ ΙΓ΄ Αθηνών,

77) ΠΑΣΧΑΛΗ ΚΟΥΤΣΟΥΡΛΗ του Αντωνίου και της 
Αναστασίας, ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, που γεννήθηκε 
το έτος 1983 στην Ξάνθη και κατοικεί στην Κάτω Τούμπα 
Θεσσαλονίκης στην οδό Δημητσάνας 43, κατόχου του 
με αριθμό ΑΖ 179144/10-11-2007 Δελτίου Αστυνομικής 
Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α Τούμπας-Τριαν-
δρίας, με Α.Φ.Μ 066666377 της Δ.Ο.Υ Α΄ Θεσσαλονίκης,

78) ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ του Παναγιώτη και 
της Φωτεινής, ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, που γεννήθηκε 
το έτος 1978 στη Θεσσαλονίκη, και κατοικεί στη Θεσ-
σαλονίκη στην οδό Άρη Βελουχιώτη 20, κατόχου του 
με αριθμό ΑΖ 152030/28-8-2007 Δελτίου Αστυνομικής 
Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α Καλαμαριάς, με 
Α.Φ.Μ 047673941 της Δ.Ο.Υ Α΄ Θεσσαλονίκης,

79) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΣΙΝΟΒΑΛΗ του Χρήστου και της 
Αικατερίνης, ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, που γεννήθηκε 
το έτος 1961 στα Γιαννιτσά και κατοικεί στη Θεσσαλο-
νίκη στην οδό Προξένου Κορομηλά 48, κατόχου του με 
αριθμό ΑΗ 171158/25-9-2008 Δελτίου Αστυνομικής Ταυ-
τότητας που εκδόθηκε από το Τ. Α Νεάπολης, με Α.Φ.Μ 
033529194 της ΔΟ.Υ ΙΓ΄ Αθηνών,

80) ΕΛΕΝΗΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ του Θωμά και της 
Γεωργίας, ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, που γεννήθηκε το 
έτος 1977 στη Θεσσαλονίκη, και κατοικεί στην Πυλαία 
Θεσσαλονίκης στην οδό Βενιζέλου 39, κατόχου του με 
αριθμό Ρ 156518/27-11-1992 Δελτίου Αστυνομικής Ταυ-
τότητας που εκδόθηκε από το Β Τ. Α Θεσσαλονίκης, με 
Α.Φ.Μ 112779646 της Δ.Ο. Υ Α΄ Θεσσαλονίκης,

81) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ του Δημητρίου και της 
Σταυρούλας, ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, που γεννήθηκε 
το έτος 1960 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην Καλα-
μαριά Θεσσαλονίκης στην οδό Καποδιστρίου 27, κατό-
χου του με αριθμό ΑΕ 174405/30-1-2007 Δελτίου

Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α 
Καλαμαριάς, με Α.Φ.Μ 034438141 της Δ.Ο.Υ ΙΓ΄ Αθηνών,

82) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑ του Αθανασίου και της 
Κρεμασιάς, ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, που γεννήθηκε το 
έτος 1959 στη Σαμοθράκη και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη 
στην οδό Βασ. Όλγας 125, κατόχου του με αριθμό ΑΚ 
260864/5-9-2011 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που 
εκδόθηκε από Τ.Α Αναλήψεως Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ 
034980294 της Δ.Ο.Υ ΙΓ ΄Αθηνών,

83) ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΟΥΣΒΕΛΑΡΗ του Δημητρίου και της 
Ευαγγελίας, ορκωτού ελεγκτή- λογιστή, που γεννήθηκε 
το έτος 1968 στη Λαμία και κατοικεί στην Καλαμαριά 
Θεσσαλονίκης στην οδό Μ. Ιωσήφ αρ. 17, κατόχου του 
με αριθμό ΑΑ 244265/2-7-2004 Δελτίου Αστυνομικής 
Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α Τ.Α Θεσσαλονίκης, 
με Α.Φ.Μ 053936079 της Δ.Ο.Υ Α΄ Θεσσαλονίκης,

84) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΗ του Ηλία και της Στυλιανής, ορκω-
τού ελεγκτή-λογιστή, που γεννήθηκε το έτος 1971 στη Βέ-
ροια και κατοικεί στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης στην οδό 
Εράσμου 2, κατόχου του με αριθμό ΑΗ 830125/6-11-2010
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από 
το Τ.Α. Αλεξάνδρειας, με Α.Φ.Μ 074040370 της Δ.Ο.Υ Α΄ 
Θεσσαλονίκης,

85) ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Στέφανου και 
της Ανδρονίκης, ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, που γεννή-
θηκε το έτος 1967 στη Ζυρίχη Ελβετίας και κατοικεί στην 
Πυλαία Θεσσαλονίκης στην οδό Τσαλδάρη 1, κατόχου 
του με αριθμό Χ 225688/9-1-2002 Δελτίου Αστυνομικής 
Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΙΣΤ΄ Τ.Α Θεσσαλονίκης, 
με Α.Φ.Μ 071314170 της Δ.Ο.Υ Α΄ Θεσσαλονίκης,

86) ΙΟΚΑΣΤΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ του Θεοδώρου και της 
Παρασκευής, ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, που γεννήθηκε 
το έτος 1977 στο Αμαρούσιο Αττικής, και κατοικεί στις 
Συκιές Θεσσαλονίκης στην οδό Βίτσι 15Β, κατόχου του 
με αριθμό AM 273719/ 18-12-2014 Δελτίου Αστυνομικής 
Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α Συκεών, με Α.Φ.Μ 
104420873 της Δ.Ο.Υ Α Θεσσαλονίκης,

87) ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ ΤΣΑΡΤΣΗ του Παντελή και της Αικα-
τερίνης, ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, που γεννήθηκε το 
έτος 1978 στη Βέροια Ημαθίας και κατοικεί στη Θεσσα-
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λονίκη στην οδό Γιαννιτσών 31, κατόχου του με αριθμό
ΑΙ 157102/21-10-2009 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
που εκδόθηκε από το Τ.Α Τούμπας-Τριανδρίας, με Α.Φ.Μ 
116008947 της Δ.Ο.Υ Α Θεσσαλονίκης,

88) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ του Σταύρου και της Σοφίας, 
ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, που γεννήθηκε το έτος 1975 
στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην Καλαμαριά Θεσσα-
λονίκης στην οδό Ηράκλειας 9, κατόχου του με αριθμό 
ΑΗ 666985/4-6-2009 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
που εκδόθηκε από Τ.Α Καλαμαριάς, με Α.Φ.Μ 064338835 
της Δ.Ο.Υ Α Θεσσαλονίκης,

89) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΜΠΟΥΤΑ του Κωνσταντίνου και της 
Φρειδερίκης, ορκωτής ελέγκτριας-λογίστριας, που γεν-
νήθηκε το έτος 1965 στο Φύλλο Καρδίτσας και κατοικεί 
στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης στην Β πάροδο Παύλου Μελά, 
κατόχου του με αριθμό ΑΗ 175369/17-2-2009 Δελτίου 
Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το T.A Συ-
κεών με Α.Φ.Μ 034806833 της Δ.Ο.Υ ΙΓ Αθηνών,

90) ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΑΝΑ του Στέφανου και της 
Αγγελικής, ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, που γεννήθηκε 
το έτος 1975 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στο Πανό-
ραμα Θεσσαλονίκης στην οδό Πόντου 27, κατόχου του 
με αριθμό ΑΕ 180917/12-2-2007 Δελτίου Αστυνομικής 
Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α Χαριλάου, με Α.Φ.Μ 
059843685 της Δ.Ο.Υ Α Θεσσαλονίκης, και

91) ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ του Στέφανου και της 
Δέσποινας, ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, που γεννήθηκε 
το έτος 1959 στη Γουμένισσα Κιλκίς και κατοικεί στη 
Θεσσαλονίκη στην οδό Γιαννιτσών 31, κατόχου του με 
αριθμό ΑΕ 381608/8-3-2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυ-
τότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ Αξιούπολης, με Α.Φ.Μ 
026647880, και

92) ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολά-
ου και της Ανθής, κατά δήλωση του συνταξιούχος ορ-
κωτός ελεγκτής λογιστής, κάτοικος κατά δήλωση του 
Ηρακλείου Αττικής, οδός Αγάπης αρ. 43, γεννημένος 
στη Σελλασία Λακωνίας, στις 19-1-1952, κάτοχος ΑΔΤ 
ΑΙ 624140/8.9.2010 του Τ.Α. Ηρακλείου και με Α.Φ.Μ. 
022309500 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών για τον εαυτό του 
ατομικά.

Οι ανωτέρω ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του 
παρόντος με το οποίο δήλωσαν ότι οι ίδιοι και οι εντο-
λείς τους, όλοι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ή Ασκούμενοι 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ή υπάλληλοι του Σώματος 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή υπάλληλοι ελεγκτικών 
εταιρειών, καταρτίζουν το καταστατικό του νομικού προ-
σώπου ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
με την επωνυμία:

«ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ του ΣΩΜΑ-
ΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - Ν.Π.Ι.Δ.», για 
τη σύσταση άλλωστε του οποίου έχει λάβει απόφαση 
τόσο η Γενική Συνέλευση του Σώματος Ορκωτών Ελε-
γκτών Λογιστών, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση 
της στις 29-4-2014 (20ή Γενική Συνέλευση, απόφαση 
5/29-4-2014) στην Αθήνα καθώς και το Εποπτικό Συμ-
βούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με 
την απόφαση του αρ. Ζ'47/1/8-1-2014. Το περιεχόμενο 
του καταστατικού έχει ως εξής:

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
Ν.Π.Ι.Δ.
Τ.Ε.Α. - Σ.Ο.Ε.Λ. - Ν.Π.Ι.Δ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ TEA. - Σ.Ο.Ε.Λ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1: Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα
Άρθρο 2: Σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Υπαγωγή στην ασφάλιση - Δικαιώματα ασφαλι-
σμένων

Άρθρο 3: Υπαγωγή στην ασφάλιση - Χρόνος ασφά-
λισης 

Άρθρο 4: Μητρώο ασφαλισμένων
Άρθρο 5: Απώλεια της ιδιότητας του ασφαλισμένου
Άρθρο 6: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των ασφαλι-

σμένων
Άρθρο 7: Υποχρεώσεις των εταιρειών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Διοίκηση του Ταμείου

Άρθρο 8: Όργανα διοίκησης του Ταμείου
Άρθρο 9: Γενική Συνέλευση - Αρμοδιότητες
Άρθρο 10: Γενική Συνέλευση - Σύγκλιση - Πρακτικά
Άρθρο 11: Γενική Συνέλευση - Απαρτία - Πλειοψηφία - 

Αποφάσεις
Άρθρο 12: Διοικητικό Συμβούλιο - Σύνθεση, θητεία, 

ορισμός μελών
Άρθρο 13: Διοικητικό Συμβούλιο - Συγκρότηση σε 

σώμα, παράδοση, παραλαβή
Άρθρο 14: Διοικητικό Συμβούλιο - Συνεδρίαση, απαρ-

τία, πλειοψηφία
Άρθρο 15: Κωλύματα για την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ. - 

Ευθύνη μελών Δ.Σ.
Άρθρο 16: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 17: Αρχαιρεσίες
Άρθρο 18: Επενδυτική Επιτροπή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Πόροι του Ταμείου

Άρθρο 19: Πόροι
Άρθρο 20: Τακτικές Εισφορές
Άρθρο 21: Προαιρετικές εισφορές
Άρθρο 22: Ειδικό Αποθεματικό
Άρθρο 23: Ατομικός Συνταξιοδοτικός Λογαριασμός 

(Α.Σ.Α.τΑκτκαι Α.Σ.Α.ΠΡ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Χορήγηση Σύνταξης

Άρθρο 24: Αίτηση Συνταξιοδότησης
Άρθρο 25: Προϋποθέσεις θεμελίωσης Δικαιώματος 

Συνταξιοδότησης
Άρθρο 26: Ποσό Παροχής
Άρθρο 27: Μηνιαία Σύνταξη
Άρθρο 28: Περίοδος Σύνταξης
Άρθρο 29: Παροχή λόγω αναπηρίας εν ενεργεία
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Άρθρο 30: Επιστροφή εισφορών λόγω θανάτου εν 
ενεργεία ασφαλισμένου

Άρθρο 31: Συνταξιοδότηση από το Ταμείο των ήδη 
συνταξιούχων γήρατος Φορέα Κύριας Ασφάλισης

Άρθρο 32: Μαθηματικό Απόθεμα
Άρθρο 33: Τρόπος Επένδυσης Μαθηματικού Αποθέ-

ματος
Άρθρο 34: Περιθώριο Φερεγγυότητας
Άρθρο 35: Ίδια κεφάλαια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Ίδια κεφάλαια - Κανόνες επενδύσεων - Λογιστική 
οργάνωση

Άρθρο 36: Τρόπος επένδυσης ιδίων κεφαλαίων
Άρθρο 37: Κανόνες επενδύσεων
Άρθρο 38: Λογιστική οργάνωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Μεταφορά δικαιωμάτων - Διαδοχική ασφάλιση - 
Παραγραφή - Εκχώρηση - Κατάσχεση

Άρθρο 39: Μεταφορά δικαιωμάτων
Άρθρο 40: Διαδοχική ασφάλιση
Άρθρο 41: Παραγραφή , Εκχώρηση , Κατάσχεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 42: Διάλυση του Ταμείου
Άρθρο 43: Εκκαθάριση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 44: Μεταβατικές διατάξεις - Προσωρινή Διοι-
κούσα Επιτροπή

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Ε.Α. -Σ.Ο.Ε.Λ-Ν.Π.Ι.Δ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1
Σύσταση-Επωνυμία-Έδρα-Σφραγίδα

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ του ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ 
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - Ν.Π.Ι.Δ.», το οποίο στη συνέχεια 
θα αποκαλείται για συντομία «Ταμείο».

2. Το Ταμείο ιδρύεται και διέπεται από το παρόν Κα-
ταστατικό, από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
Ν.3029/2002, τις Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκ-
δοθεί κατ' εξουσιοδότηση του Νόμου αυτού, καθώς και 
από το ενσωματωμένο στην έννομη τάξη δίκαιο της Ε.Ε. 
(Οδηγίας 2003/41/Ε.Κ.), όπως ισχύει κάθε φορά και από 
κάθε τροποποίηση της εσωτερικής νομοθεσίας καθώς 
και της νομοθεσίας της Ε.Ε.. Το Ταμείο υπάγεται στην 
εποπτεία του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και στον 
έλεγχο αφ' ενός της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και 
αφ' ετέρου 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 επω-
νυμία του Ταμείου είναι OCCUPATIONAL PENSION FUND 

OF THE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 
OF GREECE.

4. Η Έδρα του Ταμείου βρίσκεται στην Αθήνα. Τα 
γραφεία του Ταμείου μπορούν να μεταφέρονται εντός 
ορίων του νομού Αττικής, με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου αυτού, χωρίς ν' απαιτείται τροποποίηση του 
Καταστατικού.

5. Το Ταμείο εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από 
το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού. Το Διοικητικό Συμβού-
λιο 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 Τα-
μείο 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 ίδρυσης του (2016).

Άρθρο 2
Σκοπός

1. Σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση παροχών 
στους ασφαλισμένους, επαγγελματικής ασφαλιστικής 
προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την υποχρε-
ωτική κοινωνική ασφάλιση για τους ασφαλιστικούς κιν-
δύνους γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, επαγγελματικού 
ατυχήματος, ασθένειας, διακοπής της εργασίας. Οι χο-
ρηγούμενες παροχές είναι σε χρήμα και καταβάλλονται 
περιοδικώς ή εφάπαξ.

2. Ως αρχικός σκοπός του Ταμείου ορίζεται η χορήγηση 
παροχής συνταξιοδοτικής συμπληρωματικής ασφαλιστι-
κής προστασίας, για την κάλυψη του κινδύνου γήρατος. 
Προς επίτευξη του εναρκτήριου αυτού σκοπού συνιστά-
ται στο Ταμείο Κλάδος Σύνταξης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία 5/7 των 
Μελών του μπορεί να δημιουργήσει και άλλους κλάδους 
ασφάλισης, π.χ. κλάδο επικουρικής συνταξιοδότησης, 
Υγείας , Εφάπαξ, με τροποποίηση του παρόντος Κατα-
στατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Υπαγωγή στην ασφάλιση - Δικαιώματα ασφαλι-
σμένων

Άρθρο 3
Υπαγωγή στην ασφάλιση - Χρόνος ασφάλισης

1. Στην ασφάλιση του Ταμείου, υπάγονται προαιρετικά 
ως μέλη αυτού, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ταμείου:

Ι. οι μέτοχοι όλων των Ελεγκτικών Εταιρειών, καθώς 
και οι Ασκούμενοι και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
που ανήκουν στο δυναμικό τους με οποιαδήποτε μορ-
φή απασχόλησης. 

ΙΙ. Οι συνταξιούχοι Ορκωτοί ελεγκτές Λογιστές με τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 31 του παρόντος καταστατικού.

III. Οι Υπάλληλοι του ΣΟΕΛ, του Ινστιτούτου Εκπαίδευ-
σης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ), 
των Ελεγκτικών Εταιρειών και των Εταιριών που έχουν 
συνεφελκόμενο αντικείμενο με αυτό των Ελεγκτικών 
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Εταιριών (δίκτυο κατά την έννοια των διατάξεων του 
αρ. 2 του Ν. 3693/2008), που απασχολούνται με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας άλλως με σχέση παροχής ανε-
ξαρτήτων υπηρεσιών διάρκειας άνω των έξι (6) μηνών.

IV. Οι δικηγόροι με πάγια αντιμισθία του ΣΟΕΛ και 
των Ελεγκτικών Εταιριών υπό τους ίδιους όρους με τους 
υπαλλήλους του ΣΟΕΛ, ΙΕΣΟΕΛ, των Ελεγκτικών Εταιριών 
και των Εταιριών που έχουν συνεφελκόμενο αντικείμενο 
με αυτό των Ελεγκτικών Εταιριών (δίκτυο κατά την έν-
νοια των διατάξεων του αρ. 2 του Ν. 3693/2008).

V. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές που βρίσκονται σε 
αναστολή άσκησης των επαγγελματικών καθηκόντων 
τους στο Σ.O.E.Λ. κατόπιν υποβολής αίτησης και έγκρι-
σης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

2. Για την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου υπο-
βάλλονται σ' αυτό, από τον ενδιαφερόμενο:

α) αίτηση, η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλω-
σης περί ανεπιφύλακτης αποδοχής των διατάξεων του 
παρόντος καταστατικού και

β) συμπληρωμένο «δελτίο απογραφής ασφαλισμένου». 
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.

3. Για την υπαγωγή ή όχι των αιτούντων στην ασφάλιση 
του Ταμείου αποφασίζει το Δ.Σ., εφόσον η απόφαση του 
είναι θετική, καθορίζεται δια αυτής και η ημερομηνία 
έναρξης της εγκρινόμενης ασφάλισης.

4. Ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης στο Ταμείο, 
λογίζεται ο χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί οι 
προβλεπόμενες από το καταστατικό εισφορές.

Άρθρο 4
Μητρώο ασφαλισμένων

1. Το Ταμείο τηρεί Μητρώο Ασφαλισμένων σε ηλεκτρο-
νική μορφή, σύμφωνα με τον ενιαίο τύπο μητρώου, που 
καθορίζεται για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης 
από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Τα νέα μέλη, με την εγ-
γραφή 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 συμπληρω-
μένο απογραφικό δελτίο, ο τύπος του οποίου καθορίζε-
ται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου.

2. Στο παραπάνω Μητρώο καταχωρούνται όλα τα απα-
ραίτητα στοιχεία, που αφορούν στους ασφαλισμένους, 
και ιδίως τα ακόλουθα:

α) Τα στοιχεία ταυτότητας του ασφαλισμένου.
β) Ο κύριος φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφα-

λισμένου και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλι-
σης (ΑΜΚΑ).

γ) Η εταιρεία στην οποία απασχολείται ο ασφαλισμένος.
δ) Τα ποσά ή ποσοστά των εισφορών που εισπράττει το 

Ταμείο για κάθε ασφαλισμένο και ο χρόνος καταβολής τους.
ε) Το ύψος του κεφαλαίου που έχει σωρευθεί στον ατο-

μικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό κάθε ασφαλισμένου.
στ) Η ημερομηνία αρχικής ασφάλισης σε Φορέα Κοι-

νωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α) και οι όποιες αλλαγές, στον 
ασφαλιστικό βίο του ασφαλισμένου.

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

3. Στο Ταμείο τηρείται Ατομικός Φάκελος Μέλους 
(ΑΦΜ), με αύξοντα αριθμό εκείνο του Μητρώου Μελών 
που αντιστοιχεί στο Μέλος. Στον Ατομικό Φάκελο προ-
βλέπεται 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 5
Απώλεια της ιδιότητας του ασφαλισμένου

1. Η ιδιότητα του ασφαλισμένου χάνεται:
α) Αν ο ασφαλισμένος υποβάλλει αίτηση διαγραφής 

από το Ταμείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 
παρ. 10 Ν. 3029/02.

β) Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος απωλέσει την 
ασφαλιστέα ιδιότητα του κατά το άρθρο 3 παρ.1, ήτοι 
εάν απωλεσθεί η μετοχική ιδιότητα των ΟΕΛ ή λυθεί η 
εργασιακή σχέση που συνδέει τους ΟΕΛ ή τους ασκούμε-
νους με την Ελεγκτική Εταιρία, ή διακοπεί η απασχόληση 
των υπαλλήλων του ΣΟΕΛ, ΓΕΣΟΕΛ, των Ελεγκτικών Εται-
ριών και των Εταιριών που ανήκουν σε Εταιρείες συνε-
φελκόμενου αντικειμένου (δικτύου κατά την έννοια των 
διατάξεων του αρ. 2 του Ν. 3693/2008) που παρέχουν την 
εργασία τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής 
ανεξαρτήτων υπηρεσιών με διάρκεια άνω των έξι (6) 
μηνών ή διακοπεί η σύμβαση πάγιας αντιμισθίας των 
Δικηγόρων του ΣΟΕΛ και των Ελεγκτικών Εταιριών. Σε 
αυτή την περίπτωση δύναται να παραμείνει ασφαλισμέ-
νος μόνο με υποβολή αίτησης για ασφάλιση και έγκριση 
από το Δ.Σ. του Ταμείου.

2. Για την απώλεια της ιδιότητας του ασφαλισμένου 
εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, η οποία διαπι-
στώνει την απώλεια της ιδιότητας και ορίζει την ημερο-
μηνία κατά την οποία έχει επέλθει η απώλεια.

Άρθρο 6
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των ασφαλισμένων 
και του Ταμείου

6.1 Δικαιώματα Ασφαλισμένων
6.1.1. Δικαιώματα ίσης μεταχείρισης και ενημέρωσης.
6.1.2. Τα αναφερόμενα δικαιώματα στις παραγράφους 

9 και 10 του άρθρου 7 του Ν. 3029/2002 όπως εκάστοτε 
ισχύουν.

6.1.3. Τα αναφερόμενα δικαιώματα που προβλέπονται 
στον Κανονισμό Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών 
(ΦΕΚ Αρ.Φ.178, Τεύχος Β', Φ.51010/οικ.1893/16.01.15 
«Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτι-
κών Λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλι-
σης») και όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, και οι τροπο-
ποιήσεις αυτών. 

6.1.4. Τα δικαιώματα στην πρόσβαση σε έγγραφα του 
Ταμείου.

Κάθε ασφαλισμένος, δικαιούται να λαμβάνει με δαπά-
νες του αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων:

α) Του Ισολογισμού
β) Λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως
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γ) της Ετήσιας Έκθεσης Διοικήσεως
δ) της Αναλογιστικής Μελέτης και 
ε) της Έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
6.1.5. Το δικαίωμα διαγραφής. Ειδικότερα κάθε ασφα-

λισμένος δικαιούται να ζητήσει τη διαγραφή του από 
το Ταμείο με αίτηση του και έγκριση από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ταμείου οποτεδήποτε εφόσον έχει ελά-
χιστο χρόνο ασφάλισης σε αυτό τουλάχιστον ενός έτους 
και προειδοποιήσει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Ταμείου περί της ασκήσεως του δικαιώματος του 
αυτού προ ενός μηνός. Επί αλλαγής της επαγγελματι-
κής του δραστηριότητας, ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα 
διαγραφής χωρίς τον χρονικό περιορισμό παραμονής 
στην ασφάλιση του Ταμείου επί ένα έτος και χωρίς την 
προϋπόθεση της προειδοποίησης του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Ταμείου προ ενός μηνός.

6.1.6. Το δικαίωμα στη μη απώλεια των ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο ασφαλισμένος που δι-
αγράφεται, δικαιούται είτε να μεταφέρει τα δικαιώματα 
του σε άλλο Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης, είτε να 
λάβει το ποσό που περιέχεται στον ατομικό ΣΥΝΤΑΞΙΟ-
ΔΟΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ του, εφόσον βέβαια πληρούνται 
στο πρόσωπο του οι αναφερόμενες στο άρθρο 25 περ.Β 
του παρόντος προϋποθέσεις για τη χορήγηση της παρο-
χής αυτής και επιπρόσθετα οι σχετικές νομοθετικές δια-
τάξεις. Στην περίπτωση μεταφοράς των δικαιωμάτων σε 
άλλο Επαγγελματικό Ταμείο, τότε θα εφαρμοσθεί η ανα-
φερόμενη μεθοδολογία στην [Υπ.Απ. ΦΕΚ Β' 1703, 19-
11-2003] υπουργική απόφαση ΦΕΚ Β'1703/19.11.2003, 
Αριθμ.Φ.Επαγγ.Ασφ./43/13.11.2003 «Διαδοχική Ασφάλι-
ση σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης».

6.1.7. Το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι
6.2 Υποχρεώσεις ασφαλισμένων
6.2.1. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της σχετι-

κής Νομοθεσίας, του Καταστατικού και των Κανονισμών 
του Ταμείου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

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

6.2.3 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.

6.3. Υποχρεώσεις Ταμείου
VI. 6.3.1. Υποχρέωση ενημέρωσης
VII. Το Ταμείο έχει υποχρέωση να ενημερώνει τους 

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

VIII. 6.3.2. Υποχρέωση χορήγησης βεβαίωσης
IX. Το Ταμείο έχει υποχρέωση να χορηγεί ετησίως του-

λάχιστον, με δαπάνη του, βεβαίωση στους ασφαλισμέ-
νους για τις καταβληθείσες εισφορές και τα δικαιώματα 
τους για παροχές. 

6.3.3 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ταμείου
Στην ιστοσελίδα του Ταμείου στα πλαίσια της τήρη-

σης της αρχής της διαφάνειας και της διαφύλαξης των 

δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, 
αναρτώνται υποχρεωτικώς ή όπου κρίνεται σκόπιμο:

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

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

γίας,
ζ. Το Οργανόγραμμα και τη σύνθεση των ατομικών και 

συλλογικών Οργάνων του ταμείου, καθώς και τα βιογρα-
φικά των μελών του Δ.Σ., του Διευθύνοντα Συμβούλου, 
του Διευθυντή και των Προϊσταμένων,

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

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

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

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις Εταιριών

Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.O.E.Λ.), το 
Ινστιτούτο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
(I.E.Σ.O.E.Λ.), οι ελεγκτικές εταιρίες και οι εταιρίες που 
έχουν συνεφελκόμενο αντικείμενο με αυτό των Ελεγκτι-
κών Εταιριών (δίκτυο κατά την έννοια των διατάξεων του 
αρ. 2 του Ν. 3693/2008) υποχρεούνται να τηρούν όλες 
τις υποχρεώσεις της σχετικής νομοθεσίας καθώς και τις 
αναγραφόμενες στο καταστατικό του Ταμείου, τόσο για 
την ενημέρωση των ασφαλισμένων τους όσο και των 
εποπτικών αρχών. Επίσης υποχρεούνται να εφαρμόζουν 
τις αποφάσεις της Διοίκησης του Ταμείου και των Κανο-
νισμών αυτού, ως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Διοίκηση του Ταμείου

Άρθρο 8
Όργανα διοίκησης του Ταμείου

Όργανα διοίκησης του Ταμείου είναι: α. Η Γενική Συνέ-
λευση β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) γ. Η Επενδυτική 
Επιτροπή

Άρθρο 9
Γενική Συνέλευση - Αρμοδιότητες

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου είναι το 
ανώτατο όργανο αυτού και έχει τις ακόλουθες αρμοδι-
ότητες:

α) Εκλέγει τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτρο-
πής και ορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών για 
την ανάδειξη τριών (3) μελών του Δ.Σ.

β) Εκλέγει και ανακαλεί ή παύει τα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου.

γ) Εκλέγει τα δύο (2) Μέλη της τριμελούς Ελεγκτικής 
Επιτροπής, όπως επίσης και των δύο (2) αναπληρωτές 
αυτών.
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δ) Αποφασίζει την άσκηση αγωγής κατά των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου που ζημίωσαν το Ταμείο 
και διορίζει ειδικούς εκπροσώπους του Ταμείου για τη 
διεξαγωγή της σχετικής δίκης.

ε) Αποφασίζει για την ενοποίηση του Ταμείου με άλλα 
ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Ν.Π.Ι.Δ χωρίς κερδο-
σκοπικό χαρακτήρα) στην ημεδαπή ή την Ευρωπαϊκή 
Ένωση , για τη σύσταση ομοσπονδιών και ενώσεων με 
αυτά τα ταμεία ή τη συμμετοχή σε ήδη λειτουργούσες 
ομοσπονδίες και ενώσεις των ως άνω ταμείων.

στ) Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστα-
τικού.

ζ) Αποφασίζει για τη διάλυση του Ταμείου.
η) Διορίζει εκκαθαριστές.
θ) Αποφασίζει εάν η εκκαθάριση του Ταμείου θα λήξει 

με τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης στα μέλη 
του Ταμείου ή τη μεταβίβαση του ενεργητικού του Ταμεί-
ου σε άλλο Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης.

Άρθρο 10
Γενική Συνέλευση - Σύγκληση - Πρακτικά

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί Γενική Συνέλευ-
ση υποχρεωτικά ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη 
λήξη της θητείας του, και κατά τη διακριτική του ευχέ-
ρεια, όποτε το κρίνει αναγκαίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση, εφόσον το 
ζητούν εγγράφως τα 3/7 τουλάχιστον των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, με αίτηση τους προς τον Πρό-
εδρο , στην οποία πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή 
απαραδέκτου να αναφέρονται τα θέματα της ημερησίας 
διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, της οποίας ζητείται η 
σύγκληση. Η γενική Συνέλευση συγκαλείται εντός τρι-
άντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης στον 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτήσεως των 
ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμεί-
ου για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

β. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον πρόεδρο 
μετά από απόφαση του Δ.Σ. με πρόσκληση του προς τα 
μέλη του Ταμείου, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα 
του Ταμείου και τοιχοκολλάται σε εμφανή σημεία στα 
γραφεία του Ταμείου και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια 
πολιτική και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, 
οι οποίες έχουν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, του-
λάχιστον 20 ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της 
Γενικής Συνέλευσης. Ομοίως είναι δυνατή η ηλεκτρονική 
πρόσκληση προς τα μέλη στην δηλωθείσα εκ μέρους 
τους ηλεκτρονική διεύθυνση. Η πρόσκληση περιλαμ-
βάνει υποχρεωτικά:

- τον τόπο της συνεδρίασης
- την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης
- τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
- αν η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται είναι πρώτη 

ή η δεύτερη.
γ. Τα μέλη του Ταμείου παρίστανται και ψηφίζουν στις 

Γενικές Συνελεύσεις αυτοπροσώπως.
δ. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συ-

νέλευσης τα μέλη που παρίστανται εκλέγουν Πρόεδρο 
και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος καταχωρεί 
περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο τις συζητήσεις και τις απο-
φάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Στο βιβλίο καταχωρί-

ζεται και κατάλογος των μελών που παραστάθηκαν ή 
εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 11
Γενική Συνέλευση - Απαρτία - Πλειοψηφία -
Αποφάσεις

α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνε-
δριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάτα-
ξης, εφόσον στην πρώτη Γενική Συνέλευση είναι παρό-
ντα ή εκπροσωπούνται το 1/5 τουλάχιστον των μελών 
του Ταμείου. Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γενι-
κή Συνέλευση καλείται νέα, με τα ίδια ακριβώς θέματα , 
μετά από τρεις (3) το λιγότερο ημέρες και μέσα σε δέκα 
(10) το πολύ ημέρες από την πρώτη Γενική Συνέλευση. 
Η δεύτερη αυτή Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία με 
την παρουσία ή την εκπροσώπηση του 1/10 των μελών 
του Ταμείου.

β) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται 
κατ' απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσω-
πουμένων μελών.

γ) Κατ' εξαίρεση για την απόφαση Γενικής Συνέλευσης 
περί

γ1) Ενοποίησης του Ταμείου με άλλα Ταμεία Επαγγελ-
ματικής Ασφάλισης.

γ2) Σύστασης Ομοσπονδιών και Ενώσεων με άλλα Τα-
μεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.

γ3) Τροποποίησης του Καταστατικού.
γ4) Άρσεως της εμπιστοσύνης στο Δ.Σ.
γ5) Ανακλήσεως μελών του Δ.Σ.
γ6) Διάλυσης του Ταμείου.
γ7) Τρόπου διανομής του προϊόντος της εκκαθάρισης 

σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου, απαιτείται η πα-
ρουσία ή η εκπροσώπηση στην Γενική Συνέλευση του 
1/4 των μελών του Ταμείου. Εάν δεν υπάρχει απαρτία 
στην πρώτη Γενική Συνέλευση, καλείται νέα, με τα ίδια 
ακριβώς θέματα, όπως ορίζεται στην παράγραφο α του 
παρόντος άρθρου. Η δεύτερη Γενική Συνέλευση είναι σε 
απαρτία εφόσον είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται το 1/8 
τουλάχιστον των μελών του Ταμείου. Στην δεύτερη αυτή 
Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 3/5 των παρόντων και 
εκπροσωπούμενων γίνεται δεκτή η πρόταση της τροπο-
ποίησης του Καταστατικού ή της ενοποίησης του Ταμείου 
με άλλα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης ή της σύστα-
σης Ομοσπονδιών και Ενώσεων με άλλα Ταμεία Επαγγελ-
ματικής Ασφάλισης, ή της άρσεως της εμπιστοσύνης στο 
Δ.Σ., ή της ανακλήσεως μελών του Δ.Σ., ή της διάλυσης 
του Ταμείου, ή του τρόπου διανομής του προϊόντος της 
εκκαθάρισης σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου.

Άρθρο 12
Διοικητικό Συμβούλιο - Σύνθεση, θητεία, ορισμός 
μελών

1. Το Ταμείο διοικείται από επταμελές (7μελές) Δ.Σ., το 
οποίο απαρτίζεται από:

α) Τέσσερις (4) εκπροσώπους του Εποπτικού Συμ-
βουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
(Σ.O.E.Λ). 

β) Τρεις (3) εκλεγόμενους από την Γενική Συνέλευση 
του Ταμείου εκ των οποίων ένας (1) θα είναι Ασκούμενος 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και δύο (2) θα είναι συντα-
ξιούχοι. 
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γ) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται κατά την πρώτη συ-
νεδρίαση του Δ.Σ με μυστική ψηφοφορία. Ο Πρόεδρος 
αναπληρώνεται στα καθήκοντα του από τον Αντιπρόε-
δρο που είναι ένα από τα μέλη του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος 
εκλέγεται όπως και ο Πρόεδρος κατά την πρώτη συνε-
δρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου με μυστική ψηφοφορία.

2. Η σύνθεση του Δ.Σ. δύναται να αυξηθεί μελλοντικά, 
με απόφαση μελών που εκπροσωπούν τα 5/7 του Διοι-
κητικού Συμβουλίου και κατόπιν τροποποίησης του πα-
ρόντος Καταστατικού, κατά δύο (2) μέλη, εκ των οποίων 
ένα μέλος θα προέρχεται από το Εποπτικό Συμβούλιο και 
ένα εκ των αναπληρωματικών μελών κατά τις πρόσφατες 
αρχαιρεσίες του Ταμείου.

3. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τετραετής και πα-
ρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα 
του επόμενου Δ.Σ. και πάντως όχι πέραν του εξαμήνου.

4. Σε περίπτωση θανάτου, ανάκλησης ή παύσης μέ-
λους του Δ.Σ. για οποιοδήποτε λόγο, ορίζεται απο το 
Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση του νέο μέλος 
με διάρκεια θητείας του ίση με το υπόλοιπο της θητείας 
του αντικατασταθέντος μέλους.

5. Τα μέλη του Δ.Σ. ανακαλούνται οποτεδήποτε από 
τους φορείς που τα όρισαν, εφόσον συντρέχει σπουδαίος 
λόγος.

Άρθρο 13
Διοικητικό Συμβούλιο - Συγκρότηση σε σώμα, 
παράδοση, παραλαβή

1. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου συνέρχονται σε πρώτη 
συνεδρίαση για την συγκρότηση τους σε σώμα εντός 
επτά (7) ημερών από την ημέρα που ολοκληρώνεται ο 
ορισμός ή η εκλογή τους, με έγγραφη πρόσκληση του 
αρχαιοτέρου συμβούλου του Ταμείου, στην οποία ανα-
γράφεται η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος και το θέμα της 
συνεδρίασης. 

2. Το νέο Δ.Σ. του Ταμείου παραλαμβάνει από το προ-
ηγούμενο Δ.Σ., μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από τη συγκρότηση του σε σώμα, τα βιβλία, τη διοίκηση 
και τη διαχείριση του Ταμείου, παρουσία του Προέδρου 
του απερχόμενου Δ.Σ., με πρωτόκολλο παράδοσης και 
παραλαβής.

Άρθρο 14
Διοικητικό Συμβούλιο - Συνεδριάσεις, απαρτία, 
πλειοψηφία

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα. 
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 σε αυτή. Σε περίπτωση έλ-
λειψης 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 συγκεκρι-
μένες ημέρες για τις τακτικές συνεδριάσεις του.

3. Κάθε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. προϋ-
ποθέτει έγγραφη και ενυπόγραφη πρόσκληση του Προ-
έδρου, 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 πε-
ρίπτωση 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 πα-
ρίστανται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κανένα δεν αντιλέγει.

4. Αν μέλος του Δ.Σ. κωλύεται να παραστεί σε συνε-
δρίαση, οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως τον Πρόεδρο. 
Αδικαιολόγητη απουσία μέλους Δ.Σ. από τρεις (3) διαδο-
χικές τακτικές συνεδριάσεις ή δικαιολογημένη απουσία 
από δέκα (10) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ., 
συνεπάγεται αυτοδικαίως την έκπτωση του από την ιδι-
ότητα του μέλους του Δ.Σ.

5. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται 
σε αυτό τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του. Όταν και αν 
τα μέλη του Δ.Σ. αυξηθούν σε εννέα (9) σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 12, θα βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκονται 
σε αυτό τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του.

6. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλει-
οψηφία των παρισταμένων μελών, εκτός αν στις επιμέ-
ρους διατάξεις του παρόντος καταστατικού ορίζεται άλ-
λως. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 
Προέδρου. 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.

7. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχω-
ρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. 
Ύστερα από αίτηση μέλους του Δ.Σ., ο Πρόεδρος υπο-
χρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη 
της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης 
κατάλογος των παραστατών κατά τη συνεδρίαση μελών 
του Δ.Σ. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη του 
Δ.Σ. που παραστάθηκαν στη συνεδρίαση.

8. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. δεν εκτελούνται πριν από 
την επικύρωση των πρακτικών, τουλάχιστον από την 
πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. Η επικύρωση γίνεται το 
αργότερο μέχρι την επόμενη συνεδρίαση. Το Δ.Σ. μπορεί 
επί επείγουσας, κατά την κρίση του, ανάγκης να αποφα-
σίζει την άμεση επικύρωση των πρακτικών.

9. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούνται αμοιβής. Εφόσον 
όμως έχει αρχίσει η διαδικασία καταβολής εισφορών 
τουλάχιστον από διμήνου και έχει συμπληρωθεί αριθ-
μός εγγεγραμμένων μελών τουλάχιστον 2000, τότε με 
ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., σε πλήρη απαρτία, μπορεί 
να ορίζεται αμοιβή των μελών του.

10. Μετά τη συγκρότηση κατά την πρώτη συνεδρί-
αση του Δ.Σ. του Ταμείου, το Δ.Σ. ορίζει γραμματέα ο 
οποίος δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 
τα καθήκοντα του οποίου ρυθμίζονται με Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου. Λοιπά θέματα δι-
οίκησης του Ταμείου που αφορούν στα καθήκοντα των 
μελών του Δ.Σ., στις συνεδριάσεις, στις αποφάσεις και 
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γενικά στη λειτουργία του Δ.Σ. καθώς και στην εσωτερική 
λειτουργία του Ταμείου, ρυθμίζονται με τον Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου και επικουρικά με 
αποφάσεις του Δ.Σ.

Άρθρο 15
Κωλύματα για την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. - 
Ευθύνη μελών του Δ.Σ.

1. Κώλυμα για την κτήση και διατήρηση της ιδιότητας 
του μέλους του Δ.Σ. του Ταμείου συντρέχει στο πρόσωπο 
όσων:

α) Είναι ανίκανοι να αναλάβουν ή να διατηρήσουν δη-
μόσιο λειτούργημα,

β) Δεν επιτρέπεται να οριστούν Μέλη του Δ.Σ.:
β1. Όσοι έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε 

οιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβία-
ση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία ή δωροληψία, 
καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, απιστία δικηγόρου, 
καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση καθώς και για 
οιοδήποτε συναφές προς τα προηγούμενα αδίκημα. Επί-
σης, όσοι έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα 
για κακούργημα ή πλημμέλημα για τα παραπάνω αδική-
ματα, ακόμη και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

β2. Όσοι τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
β3. Όσοι λόγω καταδίκης έχουν στερηθεί τα πολιτικά 

τους πολιτικά και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
γ) δεν τηρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Δεο-

ντολογίας και Καλών Πρακτικών, όπως αυτός εκάστοτε 
ισχύει.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να επιδεικνύουν κάθε 
επιμέλεια και εντιμότητα. Ευθύνονται έναντι του Ταμείου 
για κάθε πταίσμα τους κατά την διοίκηση των υποθέ-
σεων του, σε περίπτωση δε βλάβης του Ταμείου από 
αμέλεια το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου δικαιούται 
με αυξημένη πλειοψηφία των 5/7 να μην ασκήσει τυχόν 
αξιώσεις του Ταμείου.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για 
αποφάσεις που λήφθηκαν σε συνεδρίαση που δεν πα-
ραστάθηκαν ή παραστάθηκαν και διαφώνησαν, εφόσον 
η διαφωνία τους καταγράφηκε στα σχετικά πρακτικά 
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Άρθρο 16
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη δι-
οίκηση του Ταμείου, στη διαχείριση της περιουσίας του 
και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού του Ταμείου. Υπέρ 
του Δ.Σ. συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας.

2. Το Δ.Σ. έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
α) Μεριμνά για το σχηματισμό του αναγκαίου μαθη-

ματικού αποθέματος του Κλάδου Σύνταξης του Ταμείου 
και την κάλυψη του με ασφαλιστική τοποθέτηση κατά 
το άρθρο 33 του παρόντος, επενδύει την περιουσία του 
Ταμείου κατά το άρθρο 37 του παρόντος και χαράσσει 
την επενδυτική πολιτική του Ταμείου σύμφωνα με την 
Υπουργική  απόφαση Φ.51010/οικ.1893/15/23.01.2015 
(ΦΕΚ 178 Β'), «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και 
Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελ-
ματικής Ασφάλισης» ως εκάστοτε ισχύει.

β) Για την Επενδυτική πολιτική το Δ.Σ. του Ταμείου 
επιλέγει Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 

(Ε.Π.Ε.Υ.) ή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κε-
φαλαίων ή Πιστωτικό Ίδρυμα και της αναθέτει με σύμβα-
ση τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου σύμφωνα 
με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου.

γ) Παύει την Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσι-
ών ή την ΑΕΔΑΚ με αιτιολογημένη απόφαση, αφού λάβει 
υπόψη τη γνώμη της Επενδυτικής Επιτροπής σύμφωνα 
με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου.

δ) Καθορίζει τον τρόπο επένδυσης και την επενδυτική 
πολιτική για τα ίδια κεφάλαια του Ταμείου κατά τα προ-
βλεπόμενα στο άρθρο 37 του παρόντος.

ε) Αποφασίζει για την εγγραφή ασφαλισμένων στο 
Ταμείο.

στ) Αποφασίζει για τη διαγραφή των ασφαλισμένων 
του Ταμείου.

ζ) Αποφασίζει τη μεταφορά των δικαιωμάτων των 
ασφαλισμένων του κατά το άρθρο [40] 39 του παρόντος.

η) Απονέμει τις παροχές του Ταμείου στους δικαιού-
χους κατά τα σχετικά άρθρα του παρόντος.

θ) Συντάσσει τον προϋπολογισμό και την ετήσια έκθε-
ση διοικήσεως του Ταμείου.

ι) Εγκρίνει τον ισολογισμό και τους λογαριασμούς απο-
τελεσμάτων χρήσεων.

ια) Δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
σε μια ημερησία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας 
και σε μία οικονομική, τις οικονομικές καταστάσεις, τις 
εκθέσεις ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών αν 
οι παραπάνω δημοσιεύσεις επιβάλλονται από το νόμο, 
άλλως, στην ιστοσελίδα που διατηρεί το Ταμείο.

ιβ) Υποβάλλει ετησίως στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή 
τα έγγραφα και τα στοιχεία που προβλέπονται από [το 
άρθρο 7 παρ. 18 Ν. 3029/02] την παράγραφο 18 του 
άρθρου 7 του Ν. 3029/2002 και την Φ.Επαγγ.Ασφ./οικ. 
16/09.04.2003 «Όροι Λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελ-
ματικής Ασφάλισης» απόφαση του Υφυπουργού Εργασί-
ας, , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
όπως ισχύει κάθε φορά.

ιγ) Χορηγεί μία φορά τουλάχιστον το έτος, μέσω της 
ιστοσελίδας ή με δαπάνη του Ταμείου στους ασφαλισμέ-
νους τη βεβαίωση και το ενημερωτικό δελτίο.

ιδ) Αποφασίζει κάθε δαπάνη που αφορά στη λειτουρ-
γία του Ταμείου, στα πλαίσια των σχετικών ρυθμίσεων 
του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου.

ιε) Ασκεί τις αξιώσεις του Ταμείου κατά του μέλους 
του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτου που το ζημίωσε.

ιστ) Διορίζει Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, στους 
οποίους αναθέτει τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων του Ταμείου.

ιζ) Μεριμνά για τη στελέχωση του Ταμείου με προσω-
πικό, οικονομικούς, νομικούς συμβούλους, αναλογιστές, 
λογιστές-φοροτεχνικούς κ.λπ.

ιη) Αναθέτει την εκτέλεση έργων, εκπόνηση μελετών 
και παροχή υπηρεσιών σε τρίτους σύμφωνα με την δι-
αδικασία που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Ταμείου.

ιθ) Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους.
κ) Συγκροτεί ειδικές επιτροπές από ασφαλισμένους 

του Ταμείου ή και τρίτους για τη μελέτη θεμάτων που 
αφορούν στη λειτουργία του.

κα) Καθορίζει με απόφαση του τα απαραίτητα δικαι-
ολογητικά για την εγγραφή ασφαλισμένων στο Ταμείο 
και για την απονομή των παροχών.
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κβ) Αποφασίζει και εισηγείται για την τροποποίηση ή 
τη συμπλήρωση των διατάξεων του παρόντος Καταστα-
τικού στη Γενική Συνέλευση.

κγ) Λαμβάνει κάθε μέτρο για την καλύτερη εκπλήρωση 
των σκοπών του Ταμείου.

κδ) Φροντίζει για την κανονική είσπραξη των πόρων 
του Ταμείου.

κε) Διορίζει θεματοφύλακα.
κστ) Διορίζει διαχειριστή κινδύνου.
κζ) Αποφασίζει για τη στρατηγική τοποθέτηση των 

στοιχείων του ενεργητικού. Αποφασίζει την αγορά, 
εκποίηση, υποθήκευση και ενεχυρίαση περιουσιακών 
στοιχείων του Ταμείου.

κη) Αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ως προς την ερ-
μηνεία του παρόντος καταστατικού και του Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας καθώς και για κάθε αναγκαία 
σχετική λεπτομέρεια.

κθ) Αποφασίζει την ανάθεση της άσκησης μέρους των 
αρμοδιοτήτων του σε επιτροπές, μέλη του Δ.Σ. και υπαλ-
λήλους του Ταμείου.

λ) Αποφασίζει και εισηγείται για τη διάλυση του Ταμεί-
ου στη Γενική Συνέλευση.

λα) Αποφασίζει για την αναπροσαρμογή των Εισφο-
ρών.

λβ) Το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία 5/7 των 
Μελών του μπορεί να δημιουργήσει και άλλους ασφα-
λιστικούς κλάδους με τροποποίηση του παρόντος Κα-
ταστατικού.

λγ) Το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία 5/7 των 
Μελών του αποφασίζει για την τροποποίηση του Κατα-
στατικού.

Οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται από το Δ.Σ. 
στα πλαίσια των ρυθμίσεων των σχετικών διατάξεων 
του παρόντος Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανο-
νισμού Λειτουργίας του Ταμείου, τον οποίο οφείλει να 
καταρτίσει το πρώτο Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία τεσσάρων 
(4) μηνών από τη συγκρότηση του σε σώμα.

Άρθρο 17
Αρχαιρεσίες

α) Αρχαιρεσίες διενεργούνται για την εκλογή τριών (3) 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) του Ταμείου 
σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού. 
Αρχαιρεσίες διενεργούνται ανά τετραετία ή οποτεδήπο-
τε σε περίπτωση άρσης της εμπιστοσύνης της Γενικής 
Συνέλευσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από Κεντρική Εφορευτι-
κή Επιτροπή υπό την παρουσία νομίμως διοριζόμενου 
δικαστικού αντιπροσώπου. Εφόσον κατά την ημέρα της 
διεξαγωγής των εκλογών δεν εμφανιστεί δικαστικός 
αντιπρόσωπος, οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με ευθύνη 
της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

β) Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή είναι τριμελής. Τα 
μέλη της εκλέγονται, μαζί με ισάριθμα αναπληρωματικά 
μέλη, από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία.

γ) Στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορούν 
να συμμετέχουν πρόσωπα που είναι υποψήφιοι.

δ) Τα μέλη του Ταμείου που επιθυμούν να θέσουν 
υποψηφιότητα για μέλη Διοικητικού Συμβουλίου υπο-
βάλλουν σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Ταμείου τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την 

ημερομηνία που έχει οριστεί για τη διεξαγωγή των αρ-
χαιρεσιών.

ε) Κώλυμα εκλογής ως μέλους του Διοικητικού Συμ-
βουλίου συντρέχει στο πρόσωπο όσων:

ε1. Ασκούν ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του μέλους 
Διοικητικού Συμβουλίου δραστηριότητες, όπως ορίζο-
νται στο άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού. 

ε2. Είναι ανίκανοι να αναλάβουν ή να διατηρήσουν 
δημόσιο λειτούργημα.

ε3. Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους, οι προϋπο-
θέσεις του Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρα-
κτικών και όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, όπως περιγρά-
φθηκε στο άρθρο 15.

στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) το πολύ 
ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψη-
φιοτήτων συντάσσει, βάσει των αιτήσεων που υποβλή-
θηκαν, πίνακα υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο 
κατ' απόλυτη αλφαβητική σειρά. Ο πίνακας αυτός αποτε-
λεί το ενιαίο ψηφοδέλτιο των αρχαιρεσιών. Το ψηφοδέλ-
τιο αυτό αναρτάται στα γραφεία του Ταμείου, με μέριμνα 
του Διοικητικού Συμβουλίου δεκαπέντε (15) ημέρες πριν 
τη διενέργεια των αρχαιρεσιών.

ζ) Η ψηφοφορία διεξάγεται την ημερομηνία που ορί-
ζεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη μπορούν να 
θέσουν έως τρεις (3) σταυρούς προτίμησης.

η) Την ημέρα της διεξαγωγής των εκλογών η Κεντρική 
Εφορευτική Επιτροπή τοποθετεί κάλπες στην έδρα του 
Ταμείου ώστε όσοι επιθυμούν να μπορούν να ψηφίσουν.

Το απόγευμα της ημέρας διεξαγωγής των εκλογών 
και μετά τη λήξη της διαδικασίας η Κεντρική Εφορευ-
τική Επιτροπή ανακατώνει όλους τους φακέλους που 
περιέχονται σε κάθε ψηφοδόχο .Κατόπιν προβαίνει στη 
διαλογή των ψηφοδελτίων.

θ) Μετά το πέρας της διαλογής, η Κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή ανακηρύσσει τα τρία (3) αναδειχθέντα τακτικά 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σαν αναπληρωμα-
τικά μέλη το σύνολο των υπολοίπων υποψηφίων, κατά 
σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο 
ή περισσοτέρων υποψηφίων η σειρά καθορίζεται με 
κλήρωση, την οποία διενεργεί η Κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή.

ι) Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτι-
κό για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Το πρακτικό 
υπογράφεται από τα μέλη της και μαζί με τα ψηφοδέλτια 
και τα σχετικά με τις αρχαιρεσίες έγγραφα παραδίδονται 
στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε τις 
περισσότερες ψήφους προτίμησης, προς φύλαξη στο 
αρχείο του Ταμείου. Αντίγραφο του πρακτικού αυτού 
αναρτάται στα γραφεία του Ταμείου.

Γίνεται κοινοποίηση στα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ.
Μέχρι την συγκρότηση του νέου Δ.Σ. η Διοίκηση ασκεί-

ται από το απερχόμενο Δ.Σ.

Άρθρο 18
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

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

Το Ταμείο κάθε φορά που διορίζει Ε.Ε. υποβάλλει άμε-
σα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  στοιχεία των μελών 
της Επενδυτικής Επιτροπής (βιογραφικό σημείωμα, σχε-
τική εμπειρία κ.λπ.) για έγκριση κατά τα οριζόμενα στην 
υπουργική απόφαση Φ.51010/οικ. 1893/15/16. 01.2015 
(ΦΕΚ Β΄178) «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Κα-
λών Πρακτικών Λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματι-
κής Ασφάλισης».

Τα μέλη της επενδυτικής επιτροπής πρέπει να έχουν 
λευκό ποινικό μητρώο και να μην έχουν καταδικασθεί 
για πειθαρχικά παραπτώματα.

Η Επενδυτική Επιτροπή έχει όλες τις αρμοδιότητες που 
προβλέπονται στο Κεφάλαιο Δ' άρθρο 1.2.δ. της υπουρ-
γικής απόφασης Φ.51010/οικ. 1893/15/16. 01.2015 (ΦΕΚ 
Β΄178) «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών 
Πρακτικών Λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής 
Ασφάλισης». Ενδεικτικά αναφέρονται οι κατωτέρω αρ-
μοδιότητες: 

α) Χαράσσει την επενδυτική πολιτική του Ταμείου.
β) προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατευθύνσεις 

για τη διαμόρφωση της επενδυτικής πολιτικής του Τα-
μείου.

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

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Πόροι του Ταμείου

Άρθρο 19
Πόροι

Πόροι του Ταμείου είναι:
α) Τακτικές εισφορές των ασφαλισμένων.
β) Τακτικές εισφορές των εταιριών.
γ) Αποδόσεις επενδύσεων των περιουσιακών στοιχεί-

ων του Ταμείου.
δ) Πρόσθετες προαιρετικές εισφορές των ασφαλισμέ-

νων, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος.
ε) έκτακτες εισφορές εταιρειών
στ) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.
ζ) Αρχικό αποθεματικό 2.000.000 € εισφερόμενο εκ 

μέρους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
η) από τις εξαγορές πλασματικών ετών ασφάλισης.
θ) Έκτακτες ενισχύσεις του ειδικού αποθεματικού, από 

τον ΣΟΕΛ όταν κρίνεται απαραίτητο για την βιωσιμότητα 
του Ταμείου.

Άρθρο 20
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1. Οι τακτικές εισφορές ορίζονται βάση του πίνακα 1 
της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου για εταιρίες 
και ασφαλισμένους.

2. Με απόφαση του Δ.Σ του Ταμείου δύναται να τροπο-
ποιείται το ύψος των τακτικών εισφορών για εταιρίες και 
ασφαλισμένους μετά την σύμφωνη γνώμη της Εθνικής 
Αναλογιστικής Αρχής.

3. Οι τακτικές εισφορές των εργαζομένων και των εται-
ριών, θα μεταφέρονται άμεσα στον Ατομικό Συνταξιο-
δοτικό Λογαριασμό Τακτικών Εισφορών (Α.Σ.Λ.ΤΑΚΤ), 
όπως ορίζεται στο άρθρο 23.

4. Οι τακτικές εισφορές των ασφαλισμένων κατατάσ-
σονται σε τέσσερις (4) ασφαλιστικές κατηγορίες.

5. Σε ότι αφορά τα ποσά των τακτικών εισφορών 
ασφαλισμένων και εταιριών, οι αντίστοιχες μηνιαίες ει-
σφορές για κάθε ασφαλιστική κατηγορία είναι σύμφωνα 
με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)
Α/Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΟΣΟ 

ΜΗΝΙΑΙΑΣ 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ 
ΕΙΣΦΟΡΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕ-
ΝΩΝ (σε €)

ΠΟΣΟ 
ΜΗΝΙΑΙΑΣ 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ 
ΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

(σε €)

ΣΥΝΟΛΟ 
(σε €)

1 Α' ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

8,27 14,11 22,38

2 Β' ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

12,40 21,16 33,56

3 Γ' ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

16,54 28,21 44,75

4 Δ' ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

22,86 38,43 61,29

Οι ως άνω μηνιαίες τακτικές εισφορές θα καταβάλλο-
νται 14 φορές κατ' έτος. Οι σε αναστολή ευρισκόμενοι 
θα καταβάλλουν συνολικά την εισφορά και της εταιρίας 
και του ασφαλισμένου. Οι εισφορές του τρέχοντος κάθε 
φορά μήνα καταβάλλονται στο τέλος του επόμενου μήνα 
(12 συνολικά), ενώ οι 2 επιπλέον καταβολές θα εκτελού-
νται τις ημερομηνίες καταβολής του δώρου Πάσχα (1/2 
καταβολή), καταβολής του επιδόματος αδείας (1/2 κα-
ταβολή) και καταβολής του δώρου Χριστουγέννων (1 
καταβολή).

Για τα μέλη που θα ασφαλιστούν κατά την ημερομηνία 
έναρξης του Ταμείου, η ασφαλιστική τους κατηγορία 
θα προσδιοριστεί με βάση την προϋπηρεσία τους στη 
συγκεκριμένη ημερομηνία.

Κάθε νέος ασφαλισμένος, έχει ως αρχική επιλογή την 
Α' ασφαλιστική κατηγορία. Η μετάβαση στις επόμενες 
κατηγορίες είναι υποχρεωτική και ορίζεται ως εξής:

• Παραμονή στην Α' ασφαλιστική κατηγορία: 3 έτη
• Παραμονή στην Β' ασφαλιστική κατηγορία: 3 έτη
• Παραμονή στην Γ' ασφαλιστική κατηγορία: 2 έτη
6. Οι τακτικές εισφορές πιστώνονται στον Ατομι-

κό Συνταξιοδοτικό Λογαριασμό Τακτικών Εισφορών 
(Α.Σ.Λ.ΤΑΚΤ) των ασφαλισμένων. Όταν ένας ασφαλι-
σμένος συμπληρώνει 15 έτη ασφάλισης στο Τ.Ε.Α., τότε 
δικαιούται το σύνολο των εισφορών εργαζομένου και 
εταιρίας. Για προϋπηρεσία κάτω των 15 ετών, δικαιούται 
μόνο το τμήμα των προσωπικών του εισφορών, ενώ σε 
αυτή την περίπτωση οι πιστούμενες στον Α.Σ.Λ. τακτικές 
εισφορές των εταιριών μεταφέρονται στο Ειδικό Απο-
θεματικό.
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Άρθρο 21
Προαιρετικές εισφορές

1. Κάθε ασφαλισμένος δικαιούται να καταβάλλει πρόσθετες προαιρετικές εισφορές, δηλώνοντας προς το Ταμείο 
εντός του Νοεμβρίου εκάστου έτους το πρόσθετο ποσό που επιθυμεί να καταβάλλει μηνιαίως, από 1η Ιανουαρίου 
του επομένου έτους. Με απόφαση του ΔΣ καθορίζεται ομοίως το ποσό των προαιρετικών εισφορών.

2. Οι πρόσθετες τακτικές προαιρετικές εισφορές θα καταβάλλονται βάσει του παρακάτω Πίνακα 2, κάθε μήνα, 
14 φορές το χρόνο, κατ' αντιστοιχία των αναφερόμενων στην παράγραφο 5, του άρθρου 20, περί καταβολής των 
τακτικών εισφορών.

3. Επιπλέον, ο κάθε ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να καταβάλλει έκτακτες προαιρετικές εισφορές, μία φορά το 
χρόνο, με μορφή εφάπαξ.

4. Η διαδικασία της καταβολής θα πραγματοποιείται είτε κατόπιν εξουσιοδότησης προς τον εταιρία των ενδιαφε-
ρόμενων για παρακράτηση από τις αποδοχές τους και αντίστοιχη καταβολή προς το Ταμείο, είτε με πάγια εντολή 
από τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)
Α/Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ 

ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (σε€)

ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 
ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙ-

ΡΙΩΝ (σε €)

ΣΥΝΟΛΟ 
(σε €)

1 Ε ' ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ = 
Δ ΑΣΦ ΚΑΤ x 1

61,29 x 1 = 61,29 - 61,29

2 ΣΤ ' ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ = 
Δ ΑΣΦ ΚΑΤ x 5

61,29 x 5 = 306,45 - 306,45

3 Ζ' ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ = 
Δ ΑΣΦ ΚΑΤ x 10

61,29 x 10 = 612,90 - 612,90

4 Η ' ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ = 
Δ ΑΣΦ ΚΑΤ x 20

61,29 x 20 = 1225,80 - 1225,80

Επισημαίνεται ότι:
Οι προαιρετικές εισφορές πιστώνονται σε ξεχωριστό 

Ατομικό Συνταξιοδοτικό Λογαριασμό Προαιρετικών 
Εισφορών (Α.Σ.Λ.ΠΡ) του ασφαλισμένου. • Όταν ένας 
ασφαλισμένος συνταξιοδοτείται, τότε δικαιούται τις 
προαιρετικές εισφορές του, βάσει των αναφερόμενων 
στο άρθρο 26.

Άρθρο 22
ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Α) Το Ταμείο δημιουργεί ένα «ειδικό αποθεματικό», το 
οποίο θα καλύπτει, μέρος από τα ποσά των εξαγορών που 
θα απαιτούνται για την παροχή της ισόβιας μηνιαίας μη 
εγγυημένης μεταβαλλόμενης σύνταξης ύψους 200 ευρώ 
το οποίο ποσό τίθεται ως αρχικός επιθυμητός στόχος.

Β) Με την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου θα κατα-
βληθεί εκ μέρους του ΣΟΕΛ κεφάλαιο ύψους δύο εκα-
τομμυρίων (2.000.000) ευρώ το οποίο ποσό προορίζεται 
για τις παροχές των ήδη συνταξιούχων και των ατόμων 
που πιθανόν να εξαγοράσουν πλασματικά έτη ασφάλισης 
λόγω μη συμπλήρωσης της απαιτούμενης 15-ετίας.

Γ) Στο ειδικό αποθεματικό θα πιστώνονται το σύνολο 
των εταιρικών εισφορών και των αντίστοιχων αποδό-
σεων που αφορούν τους ασφαλισμένους που αποχω-
ρούν, χωρίς να έχουν συμπληρώσει τα δεκαπέντε (15) 
έτη ασφάλισης στο Ταμείο.

Δ) Στο ειδικό αποθεματικό, θα πιστώνονται επίσης, τα 
υπόλοιπα κεφάλαια από τους ΑΣΛ των συνταξιούχων 
που αποβιώνουν.

Ε) Στο ειδικό αποθεματικό, θα πιστώνονται επίσης, οι 
τυχόν επενδυτικές αποδόσεις που αναλογούν σε αυτό.

ΣΤ) Η διαχείριση των κεφαλαίων του ειδικού αποθε-
ματικού γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που γίνεται η 
διαχείριση των ΑΣΛ των ασφαλισμένων.

Άρθρο 23
Ατομικός Συνταξιοδοτικός Λογαριασμός 
(Α.Σ.Λ.ΤΑΚΤ και Α.Σ.Λ.ΠΡ)

1. Για καθέναν από τους ασφαλισμένους στο Ταμείο 
δημιουργείται Ατομικός Συνταξιοδοτικός Λογαριασμός 
(Α.Σ.Λ.ΤΑΚΤ), ο οποίος σχηματίζεται από το σύνολο των 
τακτικών εισφορών που έχει καταβάλει ο ασφαλισμένος 
και η εταιρία. Στις ανωτέρω καταβαλλόμενες εισφορές 
προστίθενται οι αναλογούσες αποδόσεις των επενδύσε-
ων (θετικές ή αρνητικές). Επίσης, εάν ο ασφαλισμένος κα-
ταβάλλει και προαιρετικές εισφορές τότε δημιουργείται 
ένας επιπλέον Ατομικός Συνταξιοδοτικός Λογαριασμός 
(Α.Σ.Λ.ΠΡ), Ο οποίος σχηματίζεται από το σύνολο των προ-
αιρετικών εισφορών που έχει καταβάλλει ο ασφαλισμέ-
νος και τις αποδόσεις των επενδύσεων αυτών.

2. Ο υπολογισμός του ύψους της μηνιαίας συνταξιο-
δοτικής παροχής διενεργείται με βάση τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 26 του παρόντος.

3. Από τα ποσά των τακτικών εισφορών, αφαιρείται 
ποσό βάσει του ποσοστού που αναφέρεται στο άρθρο 
35.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Χορήγηση Σύνταξης

Άρθρο 24
Αίτηση Συνταξιοδότησης

Ο ασφαλισμένος στο Ταμείο, εφόσον πληροί τις προ-
ϋποθέσεις του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού, 
έχει δικαίωμα κατόπιν αιτήσεως του προς το Δ.Σ. του 
Ταμείου να ζητήσει την καταβολή της σύνταξης. Η αίτηση 
αυτή πρέπει να υποβληθεί στο Ταμείο τουλάχιστον τρείς 
(3) μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης της συνταξιο-
δότησης.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33065Τεύχος Β’ 3166/03.10.2016

Άρθρο 25
Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος
Συνταξιοδότησης

Α) Ο ασφαλισμένος δικαιούται σύνταξης από το Ταμείο 
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο του, οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

α1) Συνταξιοδοτείται από Φορέα Κυρίας Ασφάλισης.
α2) Είναι τουλάχιστον εξήντα δύο (62) ετών.
α3) Έχει χρόνο υπηρεσίας τουλάχιστον 15 χρόνια, 

πραγματικής ή/και πλασματικής (με εξαγορά ετών υπη-
ρεσίας).

Β) Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος,
1) δεν έχει συμπληρώσει 15 έτη υπηρεσίας στο Ταμείο 

και αποχωρεί από το Ταμείο για άλλους λόγους εκτός της 
συνταξιοδότησης, π.χ. παραίτηση ή απόλυση, ή

2) δεν έχει συμπληρώσει 15 έτη υπηρεσίας στο Ταμείο, 
συνταξιοδοτείται από το ΦΚΑ και το Ταμείο και δεν επιθυ-
μεί να καταβάλει ποσό για θεμελίωση 15 ετών υπηρεσίας, 
τότε ο ασφαλισμένος δικαιούται το σύνολο των τακτικών 
και προαιρετικών εισφορών εργαζομένου μόνο.

Άρθρο 26 
Ποσό Παροχής

Για τον υπολογισμό της σύνταξης του ασφαλισμένου, 
αφού έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις του άρθρου 
25 παρ. Α, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Α) Αφού διαπιστωθεί ότι ο ασφαλισμένος στο Ταμείο 
έχει συμπληρώσει δεκαπέντε πέντε (15) χρόνια ασφά-
λισης, το συνολικό ποσό του Α.Σ.Λ.ΤΑΚΤ (τακτικές εισφο-
ρές εργαζόμενου - εταιρίας) θεωρείται ως ενιαίο μεικτό 
ασφάλιστρο και μετατρέπεται αναλογιστικά, με βάση 
τους αποδεκτούς από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή 
κανόνες της αναλογιστικής επιστήμης, σε μηνιαία ισο-
βίως μεταβαλλόμενη καταβαλλόμενη σύνταξη. Το ποσό 
αυτής είναι μη εγγυημένο, δηλ. το ταμείο δεν εγγυάται 
σταθερό τεχνικό επιτόκιο και δεν αναλαμβάνει κανένα 
βιομετρικό κίνδυνο.

Β) Σε περίπτωση που η σύνταξη που προκύπτει από 
το Α, είναι μικρότερη των 200 ευρώ, ο ασφαλισμένος 
δικαιούται να καταβάλει επιπλέον ποσό που απαιτείται 
για να θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης το ανώτερο μέχρι 
200 ευρώ το μήνα, εφόσον το ύψος του ειδικού απο-
θεματικού το επιτρέπει. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει 
να καταβάλει το σύνολο των τακτικών εισφορών του 
εργαζομένου που απαιτείται, με βάση την ασφαλιστική 
κατηγορία στην οποία βρίσκεται τη στιγμή της εξαγο-
ράς. Η καταβολή γίνεται μόνο τη στιγμή που ο ασφαλι-
σμένος ζητεί τη διακοπή της σχέσης του με το Ταμείο, 
λόγω συνταξιοδότησης από ΦΚΑ. Αφού διαπιστωθεί 
ότι ο ασφαλισμένος στο Ταμείο έχει καταβάλει το ποσό 
που απαιτείται για να θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης το 
ανώτερο μέχρι 200 ευρώ, στον Α.Σ.Λ.ΤΑΚΤ προστίθενται το 
αντίστοιχο ποσό που απαιτείται από το ειδικό αποθεματι-
κό του Ταμείου, εφόσον αυτό επαρκεί και στη συνέχεια το 
τελικό αυτό ποσό του Α.Σ.Λ.ΤΑΚΤ (εάν δεν υπάρχει Α.Σ.Λ.ΠΡ) 
θεωρείται ως ενιαίο μεικτό ασφάλιστρο και μετατρέπε-
ται αναλογιστικά, με βάση τους αποδεκτούς από την 
Εθνική Αναλογιστική Αρχή κανόνες της αναλογιστικής 
επιστήμης, σε μηνιαία ισοβίως μεταβαλλόμενη σύντα-
ξη. Το ποσό αυτής είναι μη εγγυημένο. Εάν υπάρχει και 

Α.Σ.Λ.ΠΡ αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία για θεμελίωση 
σύνταξης μέσω του Α.Σ.Λ.ΤΑΚΤ σε ύψος έως 200 ευρώ στη 
συνέχεια προστίθενται σ'αυτόν ο Α.Σ.Λ.ΠΡ και διαμορφώ-
νουν το τελικό ποσό του ενιαίου, πλέον, Α.Σ.Λ. Το τελικό 
αυτό ποσό του ενιαίου Α.Σ.Λ. θεωρείται ως ενιαίο μικτό 
ασφάλιστρο και μετατρέπεται αναλογιστικά με βάση 
τους αποδεκτούς από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
κανόνες της αναλογιστικής επιστήμης με μηνιαία μετα-
βαλλόμενη, σύνταξη. Το ποσό αυτής είναι μη εγγυημένο.

Άρθρο 27
Μηνιαία Σύνταξη

Α) Δικαίωμα συνταξιοδότησης έχουν οι ασφαλισμένοι 
στους οποίους συντρέχουν, τουλάχιστον, οι προϋποθέ-
σεις του άρθρου 25.

Η σύνταξη της ως άνω κατηγορίας είναι μη εγγυημένη 
και μη μεταβιβάσιμη.

Β) Η σύνταξη καταβάλλεται στον δικαιούχο, το πρώτο 
δεκαήμερο κάθε μήνα.

Γ) Σύνταξη θα καταβάλλεται στους δικαιούχους, 12 
φορές (ανά μήνα) κατ' έτος.

Δ) Κάθε εν ενεργεία συνταξιούχος θα συμμετέχει στην 
επιτευχθείσα θετική ή αρνητική απόδοση των αποθεμα-
τικών του κλάδου Σύνταξης και θα αναπροσαρμόζεται 
κατάλληλα η σύνταξη του ως ορίζεται στην ιδρυτική 
αναλογιστική μελέτη.

Άρθρο 28
Περίοδος Σύνταξης

Η περίοδος καταβολής της σύνταξης στον ίδιο τον 
ασφαλισμένο ή συνταξιούχο είναι ισόβια. Όταν επέλθει 
ο θάνατος του ίδιου του συνταξιοδοτούμενου, η σύνταξη 
δεν μεταβιβάζεται, το δε Ταμείο δεν έχει καμία υποχρέ-
ωση προς οιονδήποτε.

Άρθρο 29
Παροχή λόγω αναπηρίας εν ενεργεία

Σε περίπτωση αναπηρίας ο εν ενεργεία ασφαλισμένος 
δικαιούται παροχή, η οποία συνίσταται στο ύψος των ατο-
μικών συνταξιοδοτικών λογαριασμών του Α.Σ.Λ.ΤΑΚΤ και 
Α.Σ.Λ.ΠΡ, όπως θα έχουν διαμορφωθεί τη στιγμή του συμβά-
ντος, με βάση την προϋπηρεσία του στο Ταμείο και τις ετή-
σιες επιτευχθείσες αποδόσεις της περιουσίας του Ταμείου.

Συγκεκριμένα, για προϋπηρεσία α) κάτω των 15 ετών, 
δικαιούται τις τακτικές και προαιρετικές εισφορές του 
εργαζομένου, ενώ β) για προϋπηρεσία άνω των 15 ετών, 
δικαιούται το σύνολο των τακτικών και προαιρετικών 
εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη). Στην πρώτη πε-
ρίπτωση (υπό στοιχείο α) το σύνολο των εργοδοτικών 
εισφορών πιστώνεται στο Ειδικό Αποθεματικό.

Την παραπάνω παροχή τη δικαιούται εφόσον συντρέ-
χουν σωρευτικά στο πρόσωπο του οι ακόλουθες προϋ-
ποθέσεις:

Α) Καθίσταται ανάπηρος με ποσοστό ανικανότητας για 
εργασία τουλάχιστον 67%.

Β) Κατά το χρόνο επέλευσης της αναπηρίας ήταν μέλος 
του Ταμείου.

Γ) Η αναπηρία αποδεικνύεται από την απόφαση συντα-
ξιοδότησης λόγω αναπηρίας του Φορέα  Κύριας Ασφάλι-
σης στον οποίο είναι ασφαλισμένο το μέλος του Ταμείου 
που κατέστη ανάπηρο.
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Η παροχή λόγω αναπηρίας δίδεται ανεξάρτητα από το 
χρόνο ασφάλισης του ασφαλισμένου στο Ταμείο.

Άρθρο 30
Επιστροφή εισφορών λόγω θανάτου εν ενεργεία 
ασφαλισμένου

Α) Σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία ασφαλισμένου, δι-
καιούνται επιστροφής εισφορών η σύζυγος και τα τέκνα αυ-
τού. Η παροχή αυτή συνίσταται στο ύψος των ατομικών συ-
νταξιοδοτικών λογαριασμών του Α.Σ.Λ.ΤΑΚΤ και Α.Σ.Λ.ΠΡ, 
όπως θα έχουν διαμορφωθεί τη στιγμή του συμβάντος, 
με βάση την προϋπηρεσία του στο Ταμείο και τις ετήσιες 
επιτευχθείσες αποδόσεις της περιουσίας του Ταμείου.

Συγκεκριμένα, α) για προϋπηρεσία κάτω των 15 ετών, 
δικαιούται τις τακτικές και προαιρετικές εισφορές του 
εργαζομένου, ενώ β) για προϋπηρεσία άνω των 15 ετών, 
δικαιούται το σύνολο των τακτικών και προαιρετικών 
εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη).

Στην πρώτη περίπτωση (υπό στοιχείο α) το σύνολο 
των εργοδοτικών εισφορών πιστώνεται στο Ειδικό Απο-
θεματικό.

Β) Σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία ασφαλισμένου 
δίχως σύζυγο και τέκνα και άλλους συγγενείς Α' Βαθμού, 
τότε οι Α.Σ.Λ. του μεταφέρονται, στο ειδικό αποθεματικό 
του Ταμείου.

Άρθρο 31
Συνταξιοδότηση από το Ταμείο των ήδη συνταξι-
ούχων γήρατος Φορέα Κύριας Ασφάλισης

Οι ήδη συνταξιούχοι γήρατος και αναπηρίας Φ.Κ.Α., 
που ήταν μέτοχοι ή υπάλληλοι ελεγκτικών εταιριών ή 
ανήκαν στο δυναμικό αυτών, μπορούν να συνταξιοδοτη-
θούν και από το Ταμείο με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Να είχαν καταστεί συνταξιούχοι κατά την ημερο-
μηνία έγκρισης του παρόντος Καταστατικού και να 
υποβάλλουν αίτηση εντός 3-6 μηνών από της έναρξης 
λειτουργίας του Ταμείου.

2) Να είναι ηλικίας από 62 έως 75 ετών.
3) Η τελευταία εταιρία που συνεργάζονταν ή ήταν μέ-

τοχοι ή εργάζονταν πριν από την συνταξιοδότηση τους 
από Φορέα Κύριας Ασφάλισης, να είναι Ελεγκτική Εται-
ρεία ή το Σ.Ο.Ε.Λ. ή το Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.

4) Να καταβάλλει ποσό αναλογιστικά ισοδύναμο. Ο 
ορισμός του ποσού αυτού γίνεται με βάση την ηλικία, το 
φύλο και τεχνικές παραδοχές, οι οποίες είναι σύμφωνες 
με την επιστήμη του Αναλογισμού και εγκεκριμένες από 
την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, υπολογίζεται το αναλο-
γιστικό ισοδύναμο που αντιστοιχεί στην επιλογή αυτή. 
Το αναλογιστικό ισοδύναμο είναι το απαιτούμενο ποσό 
που χρειάζεται να καταβληθεί στο Ταμείο, προκειμένου 
το Ταμείο να χορηγεί ισοβίως μη εγγυημένη, μεταβαλ-
λόμενη και μη μεταβιβαζόμενη σύνταξη ύψους 200€.

5) Με βάση τον παραπάνω υπολογισμό του αναλογι-
στικού ισοδυνάμου, ο συνταξιούχος καταβάλει το 37% 
του ποσού, ενώ το υπόλοιπο παρέχεται από Ειδικό Απο-
θεματικό του Ταμείου.

Άρθρο 32
Μαθηματικό Απόθεμα

1. Το Ταμείο δημιουργεί μαθηματικό απόθεμα, το ύψος 
του οποίου αντανακλά τις χρηματοοικονομικές υποχρε-

ώσεις του, έναντι των ασφαλισμένων και των δικαιούχων 
παροχών.

2. Ο υπολογισμός και η κάλυψη με ασφαλιστική το-
ποθέτηση του μαθηματικού αποθέματος γίνονται κατ' 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 15 και 16 
του Ν. 3029/2002 όπως η παρ. 15 αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 12 του Ν. 3385/2005 και το άρθρο 180 του 
Ν. 4261/2014, των κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόμε-
νων υπουργικών αποφάσεων και του ενσωματωμένου 
στην ελληνική έννομη τάξη κοινοτικού δικαίου.

Άρθρο 33
Τρόπος επένδυσης Μαθηματικού Αποθέματος

1. Για την κάλυψη του μαθηματικού αποθέματος με 
ασφαλιστική τοποθέτηση, το Ταμείο επενδύει τα περι-
ουσιακά του στοιχεία μέσω διαχειριστικής εταιρίας, η 
οποία κατέχει τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία άδειες.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, ύστερα από 
πρόταση της Επενδυτικής Επιτροπής, αποφασίζει για την 
ανάθεση της διαχείρισης των επενδύσεων.

Άρθρο 34
Περιθώριο φερεγγυότητας

Το Ταμείο δεν έχει υποχρέωση σχηματισμού περιθωρί-
ου φερεγγυότητας για τον Κλάδο Σύνταξης, δεδομένης 
της φύσεως των μη εγγυημένων παροχών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Ίδια κεφάλαια - Κανόνες επενδύσεων - Λογιστική 
οργάνωση

Άρθρο 35
Ίδια Κεφάλαια

1. Το Ταμείο δημιουργεί ίδια κεφάλαια για την κάλυψη 
των εξόδων λειτουργίας του.

Τα κεφάλαια αυτά σχηματίζονται:
1.1. Από ποσοστό 4% επί της εκάστοτε μηνιαίας τακτι-

κής εισφοράς, που εισπράττει το Ταμείο από κάθε ενεργό 
ασφαλισμένο και εταιρία.

1.2 Κάθε άλλου είδους καταβολές προς το Ταμείο.
1.3. Από ποσοστό 4% επί του ετησίου ισόποσου της 

εκάστοτε μηνιαίας τακτικής εισφοράς εργαζομένων και 
εταιριών, με βάση την ασφαλιστική κατηγορία Α, που 
εισπράττει το Ταμείο, από κάθε ασφαλισμένο που έχει 
τουλάχιστον 15 έτη πραγματικής και πλασματικής προ-
ϋπηρεσίας και δεν έχει ακόμα συνταξιοδοτηθεί. Το ποσό 
αυτό αφαιρείται ετησίως από τον Α.Σ.Λ. του και σήμερα

ανέρχεται σε 12,5328 € και μπορεί να αλλάζει με τη 
σύμφωνη γνώμη των 5/7 του Δ.Σ.

2. Τα ίδια κεφάλαια χρησιμοποιούνται για την κάλυψη 
των δαπανών λειτουργίας του Ταμείου.

3. Το ΣΟΕΛ δεσμεύεται για την κάλυψη ετησίως, του 
όποιου χρηματοδοτικού κενού υπάρχει, όσον αφορά 
τα Ίδια Κεφάλαια, εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από τα 
ποσά της ανωτέρου παραγράφου 1.

Άρθρο 36
Τρόπος επένδυσης ιδίων κεφαλαίων

Ο τρόπος επένδυσης και η επενδυτική πολιτική ως 
προς τα ίδια κεφάλαια του άρθρου 35 του παρόντος κα-
θορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, με βάση 
το άρθρο 180 του Ν. 4261/2014, όπως εκάστοτε ισχύει.
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Άρθρο 37
Κανόνες επενδύσεων

Οι επενδύσεις του συνόλου των κεφαλαίων του Ταμεί-
ου διέπονται από τις αρχές της συνετής -συντηρητικής 
διαχείρισης, της διασποράς και της ποιότητας των επεν-
δυτικών επιλογών, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφάλεια, η 
αποδοτικότητα και η ευκολία ρευστοποίησης των περι-
ουσιακών στοιχείων του Ταμείου. Ο βαθμός επικινδυνό-
τητας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου παρακολουθείται 
από το Δ.Σ. και την Επενδυτική Επιτροπή. Γενικότερα, το 
Ταμείο ως προς τους επενδυτικούς κανόνες θα εφαρμό-
ζει τις διατάξεις [του άρθρου 7 παρ. 15 του Ν.3029/2002] 
της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του Ν. 3029/2002, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 3385/2005 
και του άρθρου 180 του Ν. 4261/2014, όπως εκάστο-
τε ισχύουν, τις κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του 
παραπάνω άρθρου υπουργικές αποφάσεις και το ενσω-
ματωμένο στην ελληνική έννομη τάξη δίκαιο της Ε.Ε..

Άρθρο 38
Λογιστική Οργάνωση και Διαχείριση

1. Κάθε θέμα που αφορά στη λογιστική οργάνωση 
και Διαχείριση του Ταμείου ρυθμίζεται στον Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου. Λαμβάνονται ιδίως 
υπόψη οι ρυθμίσεις του Π.δ. 80/1997 (Α' 68) και όπως 
αυτό ισχύει κάθε φορά, σε συνδυασμό με τα διεθνή λο-
γιστικά πρότυπα.

2. Κάθε οικονομική χρήση του Ταμείου συμπίπτει με 
το ημερολογιακό έτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Μεταφορά δικαιωμάτων - Διαδοχική ασφάλιση 
από διαγραφέντες

Άρθρο 39
Μεταφορά Δικαιωμάτων

Ο ασφαλισμένος σε περίπτωση διαγραφής του από 
το Ταμείο, ύστερα από αίτηση του ή λόγω αλλαγής της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας, δικαιούται να 
μεταφέρει τα δικαιώματα του, σε άλλο Ταμείο Επαγγελ-
ματικής Ασφάλισης της ημεδαπής ή κράτους - μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λειτουργεί στον τόπο της 
απασχόλησης του.

Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της μεταφοράς 
αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7, παραγρ. 
10 και 11, του Ν. 3029/2002, όπως εκάστοτε ισχύουν και 
οι κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών υπουργικές 
αποφάσεις, όπως η υπουργική απόφαση 43/13.11.03/
ΦΕΚ/1703Β/19.11.2003.

Άρθρο 40
Διαδοχική ασφάλιση

Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης σε περισσότερα 
Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης της Ελλάδας ή κρα-
τών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 10 και 11 του Ν. 3029/2002, 
των κατ' εξουσιοδότηση του ανωτέρω Νόμου Υπουργι-
κών Αποφάσεων περί διαδοχικής ασφάλισης στα Ταμεία 
Επαγγελματικής Ασφάλισης όπως η υπουργική απόφαση 
43/13.11.03/ΦΕΚ/1703Β/19.11.2003, καθώς και οι διατά-
ξεις του Π.δ./227/2004.

Άρθρο 41
Παραγραφή, εκχώρηση, κατάσχεση

Α) Το δικαίωμα στις παροχές Σύνταξης είναι απαρά-
γραπτο.

Β) Η παροχή σύνταξης δεν εκχωρείται και δεν κατά-
σχεται, με την επιφύλαξη των ισχυουσών εξαιρέσεων 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως εκάστοτε τρο-
ποποιείται και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 42
Διάλυση του Ταμείου

Το Ταμείο διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης, η οποία λαμβάνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 
11 παρ. δ του παρόντος Καταστατικού.

Σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου, το προϊόν της 
εκκαθάρισης διανέμεται στους ασφαλισμένους.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει αντί της 
διανομής του προϊόντος της εκκαθάρισης τη μεταβίβα-
ση του σε άλλο Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης κατ' 
εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Στην περίπτωση αυτή 
τα μέλη του Ταμείου που μειοψηφούν δικαιούνται την 
απόδοση της αξίας του Ατομικού Συνταξιοδοτικού Λο-
γαριασμού τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 
η του παρόντος Καταστατικού.

Οι αξιώσεις των μελών αυτών θεωρούνται ως απαι-
τήσεις κατά του Ταμείου, οι οποίες απογράφονται κατά 
την εκκαθάριση.

Άρθρο 43
Εκκαθάριση

α) Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί δι-
άλυσης του Ταμείου ορίζονται και οι εκκαθαριστές. Οι 
εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να 
είναι δύο έως τέσσερις, μέλη ή μη του Ταμείου. Ασκούν 
όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, 
όπως αυτές τυχόν περιορίζονται με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης, με την οποία οι εκκαθαριστές υποχρεού-
νται να συμμορφώνονται. Η αμοιβή των εκκαθαριστών 
ορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για το 
διορισμό τους.

β) Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική 
Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα 
τους να κάνουν απογραφή της περιουσίας του Ταμεί-
ου ξεχωριστά και γενικότερα των απαιτήσεων και των 
υποχρεώσεων και να συντάξουν ισολογισμό. Εφόσον η 
εκκαθάριση διαρκεί περισσότερα από ένα έτος, οι εκ-
καθαριστές οφείλουν να συντάσσουν ισολογισμό κάθε 
έτος. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και 
κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

γ) Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της 
κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

δ) Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαί-
ως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλί-
ου. Όσον αφορά στις αρμοδιότητες των εκκαθαριστών 
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθα-
ριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτι-
κών του Διοικητικού Συμβουλίου.
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ε) Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, χωρίς 
καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις του Ταμείου, 
να μετατρέψουν σε χρήμα την περιουσία του Ταμείου 
(ασφαλιστικές τοποθετήσεις και ίδια κεφάλαια), να εξο-
φλήσουν τις υποχρεώσεις του και να τακτοποιήσουν τις 
απαιτήσεις του. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες 
πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση 
και το συμφέρον του Ταμείου.

στ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και 
οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης 
εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα απο-
τελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική 
Συνέλευση των μελών, με έκθεση για τις αιτίες που πα-
ρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

ζ) Η ρευστοποίηση των Ατομικών Συνταξιοδοτικών 
Λογαριασμών των ασφαλισμένων και, ήτοι της ασφα-
λιστικής τοποθέτησης, γίνεται με την καθαρή τιμή της 
ημέρας της ρευστοποίησης. Κάθε ποσό που προέρχεται 
από οποιαδήποτε ρευστοποίηση κατατίθεται εντόκως 
σε ασφαλή τράπεζα.

η) Από την ρευστοποιηθείσα περιουσία του Ταμείου 
(ασφαλιστική τοποθέτηση και ίδια κεφάλαια), μετά την 
αφαίρεση των εξόδων της εκκαθάρισης, των αμοιβών 
των εκκαθαριστών και τυχόν απαιτήσεων των εργαζο-
μένων του Ταμείου που προκύπτουν από την εργατική 
νομοθεσία, ικανοποιούνται σύμμετρα και προνομιακά, 
κατά προτεραιότητα έναντι κάθε άλλου γενικού ή ειδικού 
προνομίου οι ασφαλισμένοι για τις απαιτήσεις που απορ-
ρέουν από τη σχέση αυτή, εκτός αν ορίζει διαφορετικά 
η νομοθεσία. Το ύψος των αξιώσεων των ασφαλισμένων 
καθορίζεται από την αξία των Ατομικών Συνταξιοδοτι-
κών Λογαριασμών τους, ανεξάρτητα από την πλήρωση 
των όποιων προϋποθέσεων του παρόντος Καταστατι-
κού. Η εκκαθάριση του Ταμείου θα πρέπει να έχει ολο-
κληρωθεί εντός δεκαετίας. Σε περίπτωση παρέλευσης 
του ανωτέρω χρονικού διαστήματος με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης μπορεί να παραταθεί ο χρόνος της 
εκκαθάρισης.

θ) Εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει τη λήξη της εκ-
καθάρισης 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.

Άρθρο 44
Μεταβατικές διατάξεις- Προσωρινή Διοικούσα 
Επιτροπή

1. Μέχρι την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβου-
λίου, το Ταμείο διοικείται από τους:

1. Αλαμάνο Χαρίλαο Πρόεδρο
2. Κυριάκου Μάριο Αντιπρόεδρο

3. Καζά Βασίλειο Μέλος
4. Μιχαλάτο Κωνσταντίνο Μέλος
5. Σαμοθράκη Γεώργιο Μέλος
6. Παπάζογλου Παναγιώτη Μέλος
7. Κουτσό-Κουτσόπουλο Δημήτριο Μέλος
2. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή θα μεριμνήσει 

για τη σύσταση του Ταμείου και εξουσιοδοτείται να απο-
δεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του 
παρόντος, οι οποίες θα υποδειχθούν από την αρμόδια 
διοικητική αρχή, κατά την έγκριση του.

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή θα συγκαλέσει Γε-
νική Συνέλευση για την εκλογή του πρώτου Διοικητικού 
Συμβουλίου εντός εύλογου χρόνου από τη δημοσίευση 
του παρόντος, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί 
να είναι μεγαλύτερος των δύο (2) ετών.

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή εξουσιοδοτείται 
στο πλαίσιο των λειτουργιών για την επίτευξη των σκο-
πών του Ταμείου, όπως:

Α. Εντός εξαμήνου από την έγκριση και δημοσίευση 
του Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
υποχρεούται να εκδώσει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας του Τ.Ε.Α -Σ.Ο.Ε.Λ.

Β. Δύναται να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Διοι-
κητικού Συμβουλίου όπως προβλέπονται στο άρθρο 16 
του παρόντος Καταστατικού.

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από 44 άρθρα και 
θα ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, τεύχος δεύτερο (τ.Β΄).

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το κα-
ταστατικό αυτό, σε εβδομήντα τέσσερα (74) φύλλα. Επι-
κολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 0,50 ευρώ για το πρω-
τότυπο και 1,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα 
του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο 
(2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 1.238,00 Επί των 
εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 
297,12, ήτοι σύνολο ευρώ 1.536,62.

Το καταστατικό αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφω-
να, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, όπως στο πα-
ρόν παρίστανται και εκπροσωπούνται, οι οποίοι βεβαί-
ωσαν ολόκληρο το περιεχόμενο του και το υπέγραψαν, 
καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(ακολουθούν υπογραφές)
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-

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

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2015 

Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  

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