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ANΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 15273 (1)
Οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφα−

λιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 
AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» και θέση 
αυτής σε ασφαλιστική εκκαθάριση σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3, 7 έως 9, 10 12α, 13γ, 
17α έως 17γ ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

(ΕΠ.Ε.Ι.Α.)
(Απόφαση υπ’ αριθμ. 156/16.9.2009 και 21.9.2009, Θέμα 2)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α΄) «Εποπτεία της ιδιω−

τικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παι−
χνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
και άλλες διατάξεις» και ιδίως της διάταξης του αρ. 3 
παρ. 3 αυτού.

(β) Του π.δ. 20/2006 (ΦΕΚ 17/Α΄) «Οργανισμός Επιτρο−
πής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης».

(γ) Του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10/Α΄) «περί Ιδιωτικής Επι−
χειρήσεως Ασφαλίσεως», όπως ισχύει και ιδίως των δι−
ατάξεων των άρθρων 3 παρ. 3, 7 έως 9, 10, 12α, 13γ, 17α 
έως 17γ επ. αυτού.

2. Την υπ’ αριθμ. 46511/Β 2147/29.10.2007 (ΦΕΚ 2149/Β΄) 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Ανάπτυξης «διαπιστωτική πράξη 
έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτι−
κής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.)», όπως προβλέπεται από τον 
ν. 3229/2004.

3. Την υπ’ αριθμ. 125/2/29.7.2008 (ΦΕΚ 1586/Β΄) απόφαση 
του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α., σύμφωνα με την οποία απαγο−
ρεύθηκε η ελεύθερη διάθεση (δέσμευση) του συνόλου 
των, κατά την έκδοση της παρούσας, υφισταμένων πε−
ριουσιακών στοιχείων (των διατεθειμένων σε ασφαλι−
στική τοποθέτηση και μη) της ασφαλιστικής εταιρείας 
με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» (εφεξής η Εταιρεία), σύμφωνα 
με τα άρθρα 17γ παρ. 3 έως 5 και 9 παρ. 2 και 3 ν.δ. 
400/1970. 

4. Την υπ’ αριθμ. 141/31.3.2009 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΕΠ.Ε.Ι.Α. σύμφωνα με την οποία α) επιβλήθηκε στην Εται−
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ρεία χρηματικό πρόστιμο ύψους 600.000,00 ευρώ, σύμ−
φωνα με τη διάταξη του άρθρου 120 του ν.δ. 400/1970, 
όπως ισχύει, λόγω της μη συμμόρφωσής της με την υπ’ 
αριθμ. 125/2/29.7.2008 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 
για την απαγόρευση της ελεύθερης διάθεσης (δέσμευ−
ση) του συνόλου κατά την έκδοση αυτής υφιστάμε−
νων περιουσιακών στοιχείων (των διατεθειμένων σε 
ασφαλιστική τοποθέτηση και μη) κατά τα άρθρα 17γ 
παρ. 3 έως 5 και 9 παρ. 2 και 3 ν.δ. του 400/1970 και 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του αυτού νομοθε−
τικού διατάγματος και για την εν γένει παραβατική 
συμπεριφορά της, καθώς αρνείται παραδειγματικά την 
οποιαδήποτε συνεργασία με την ΕΠ.Ε.Ι.Α. αψηφώντας 
τον ρόλο που της έχει ανατεθεί και ο οποίος συνίσταται 
στην προστασία των συμφερόντων των ασφαλισμένων 
και β) επιβλήθηκε στην Εταιρεία χρηματικό πρόστιμο 
συνολικού ποσού 56.000,00 ευρώ, κατ’ εφαρμογή της 
διάταξης του άρθρου 7 παρ. 7 του ν. 2496/1997 για τη 
μη εμπρόθεσμη (ήτοι εντός μηνός από την υποβολή της 
σχετικής αίτησης) καταβολή της αξίας εξαγοράς σε 
10 ασφαλισμένους της. Μετά ταύτα, η Εταιρεία, παρά 
την επιβολή προστίμου, συνέχισε την ίδια παραβατι−
κή συμπεριφορά της σε πολλούς ασφαλισμένους της, 
όπως προκύπτει από σχετικές καταγγελίες που αυτοί 
απηύθυναν στην ΕΠ.Ε.Ι.Α..

5. Την με ημέτερο υπ’ αριθμ. 7870/19.5.2009 Έκθεση της 
Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 
περί χρηματοοικονομικού ελέγχου των ασφαλιστικών 
εργασιών της Εταιρείας κατά την κλεισθείσα οικονομι−
κή χρήση 2008, σύμφωνα με την οποία η Εταιρεία δεν 
διαθέτει τα στοιχεία που απαρτίζουν το απαιτούμενο 
περιθώριο φερεγγυότητας και δεν διαθέτει το εγγυη−
τικό κεφάλαιο, γεγονός το οποίο εκθέτει σοβαρά τα 
συμφέροντα των ασφαλισμένων, και για το λόγο αυτό 
το Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α. με την υπ’ αριθμ. 145/21.5.2009 (ΦΕΚ 
1027/Β΄) απόφασή του και με γνώμονα την ελάχιστη 
προστασία των συμφερόντων του ασφαλιστικού κοι−
νού προέβη στην α) απαγόρευση της ελεύθερης διά−
θεσης (δέσμευση) του συνόλου των, κατά την έκδοση 
αυτής, υφισταμένων σε ασφαλιστική τοποθέτηση και 
ελεύθερων, παγίων περιουσιακών στοιχείων και χρη−
ματοπιστωτικών μέσων της Εταιρείας, σύμφωνα με το 
άρθρο 9 του ν.δ. 400/1970 και β) διατήρηση, κατ’ εφαρ−
μογή του άρθρου 17γ του ν.δ. 400/1970, της δια της υπ’ 
αριθμ. 125/2/29.7.2008 απόφασης του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 
επιβληθείσης απαγόρευσης διάθεσης των από 29.7.2008 
πιστωτικών υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών 
της Εταιρείας.

6. Την υπ’ αριθμ. 146/3/4.6.2009 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΕΠ.Ε.Ι.Α. με την οποία ανακοινώνεται στον Εισαγγε−
λέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και στο Γενικό Εισαγ−
γελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας η πιθανή τέλεση 
αξιοποίνων πράξεων αφορουσών δηλώσεις προς την 
ΕΠ.Ε.Ι.Α. της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία 
Commercial Value AAE, εταιρείας συνδεδεμένης με 
την Εταιρεία, σχετικά με την αγοραία αξία ακινήτων, 
οι οποίες διασταυρούμενες με τα αντίστοιχα στοιχεία 
για την αγοραία τους αξία από το Κτηματολόγιο Κύ−
πρου εμφανίζουν υπερτίμηση των ακινήτων αυτών σε 
ποσοστό 7500%.

7. Την υπ’ αριθμ. 147/2/11.6.2009 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΕΠ.Ε.Ι.Α. που αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 6 
ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, με την οποία τίθενται υπόψη 

του Γενικού Διευθυντή Ι. Βάσση οι ειδικότερες παρά−
μετροι για τον κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 ν.δ. 
400/1970 υπολογισμό και την αποτίμηση των περιουσι−
ακών στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη στο περιθώριο 
φερεγγυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για 
την οικονομική χρήση 2008 μόνο και σύμφωνα με την 
οποία:

α) Η υπεραξία των ακινήτων που αποτελούν στοιχείο 
του περιθωρίου φερεγγυότητας για τη χρήση 2008 και 
η οποία υπολογίζεται ως η αντικειμενική αξία του ακινή−
του αναπροσαρμοσμένη κατά ποσοστό 30% (άρθρα 17α 
παρ. 5 και 8 ν.δ. 400/1970) να μπορεί να προσαυξάνεται 
κατά ποσοστό 20%. 

β) Η υπεραξία των χρεογράφων και συγκεκριμένα 
των μετοχών Α.Ε. εισηγμένων σε χρηματιστήρια Ε.Ε. 
και Ε.Ο.Χ. και των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και 
οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 
(ΟΣΕΚΑ), που αποτελούν στοιχείο του περιθωρίου φε−
ρεγγυότητας να υπολογίζεται με βάση την μεγαλύτερη 
τιμή εκ των τριών ως κάτωθι κριτηρίων, ήτοι: 

i. Το μέσο όρο των ημερήσιων τιμών από 1.1.2008 
– 31.12.2008 ή 

ii. Το μέσο όρο των ημερήσιων τιμών από 1.1.2009 − 
31.5.2009 ή 

iii. Την τρέχουσα τιμή ως είχε την 31.5.2009. 
γ) Η υπεραξία των χρεογράφων και συγκεκριμένα 

ομολόγων και ομολογιών εντόκων Ελληνικού Δημοσίου 
ή Ν.Π.Δ.Δ., Δημοσίων ή Δημοτικών Επιχειρήσεων, Κυ−
βερνήσεων Κρατών Μελών ή Διεθνών Οργανισμών, που 
αποτελούν στοιχείο του περιθωρίου φερεγγυότητας, να 
υπολογίζεται με βάση την τιμή κτήσης τους, όπως έχει 
γνωστοποιηθεί στην ΕΠ.Ε.Ι.Α., υπό τον όρο να διατηρη−
θούν έως τη λήξη τους. 

8. Την υπ’ αριθμ. 148/8/25.6.2009 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΕΠ.Ε.Ι.Α. με την οποία κλήθηκε η Εταιρεία να υποβάλει 
στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. εντός δέκα (10) ημερών από την κοινο−
ποίησή της την 3.7.2009 πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης 
χρηματοδότησης και οικονομικής ανασυγκρότησης, με 
υποχρεωτικό περιεχόμενο τους αριθμούς των τραπε−
ζικών λογαριασμών, στους οποίους θα κατατίθεντο, σε 
μετρητά εξ ολοκλήρου, το ποσό της απαιτούμενης βρα−
χυπρόθεσμης χρηματοδότησης εξ ευρώ 215.956.110,74 
και το ποσό της απαιτούμενης οικονομικής ανασυγκρό−
τησης εξ ευρώ 21.260.217,93, ήτοι το συνολικό ποσό των 
237.216.328,67 ευρώ, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 
και 5 του άρθρου 17γ του ν.δ. 400/1970, ποσό το οποίο 
προέκυψε αφού ελήφθηκαν υπόψη τα έγγραφα με τις 
παρατηρήσεις και ενστάσεις της Εταιρείας (υπ’ αριθμ. 
8383/27.5.2009 και 8922/4.6.2009) και τα αιτήματα της 
Εταιρείας για υπαγωγή της στη διάταξη του άρθρ. 6 
παρ. 6 ν.δ. 400/1970 (8381/27.5.2009) καθώς και οι υπό 
στοιχείο 7 παρεκκλίσεις. 

9. Το με ημέτερο υπ’ αριθμ. 11436/15.7.2009 έγγραφο, με 
το οποίο η Εταιρεία υπέβαλε πρόγραμμα βραχυπρόθε−
σμης χρηματοδότησης και οικονομικής ανασυγκρότησης 
για ποσό εξ ευρώ 150.000.000,00. αντί του απαιτούμενου 
συνολικού ποσού των 237.216.328,67 ευρώ. 

10. Την υπ’ αριθμ. 152/2/30.7.2009 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΕΠ.Ε.Ι.Α. σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε: 

i. «Η αποδοχή του αιτήματος παρέκκλισης βάσει του 
αρ.6 του ν.δ. 400/1970 όσον αφορά την αποτίμηση των 
μετοχών του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας ποσού ευρώ 
14.794.232,33. 
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ii. Η αποδοχή του αιτήματος παρέκκλισης του αρ.6 
του ν.δ. 400/1970 για τον συνυπολογισμό στο περιθώριο 
φερεγγυότητας στοιχείων της ακίνητης περιουσίας της 
ποσού ευρώ 18.824.477,11. 

iii. Η μη αποδοχή του αιτήματος για τον συνυπολογι−
σμό του συνόλου των προκαταβληθέντων μισθωμάτων 
στο περιθώριο φερεγγυότητας, καθότι στο ενεργητι−
κό της Εταιρείας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές της 
Λογιστικής, εντάσσονται και απαιτήσεις που αντικρί−
ζονται με ισόποσες υποχρεώσεις στο παθητικό. Έτσι, 
σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης η 
Εταιρεία θα κληθεί να επιστρέψει το ποσό του προκα−
ταβληθέντος μελλοντικού μισθώματος. Εξάλλου, ούτε 
έχει τηρηθεί ο τύπος του συμβολαιογραφικού εγγράφου 
και η μεταγραφή του, σύμφωνα με το άρθρο 618 Α.Κ., 
ούτε υπάρχει πρόβλεψη σε περίπτωση πώλησης, κατά 
το άρθρο 616 Α.Κ. 

iv. Η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 148/8/25.6.2009 από−
φασης του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ως προς το ποσό για την 
συμπλήρωση του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυ−
ότητας, το οποίο αφού έγιναν αποδεκτά τα αιτήματα 
παρέκκλισης του αρ.6 του ν.δ. 400/1970, ανέρχεται πλέον 
σε ευρώ 203.597.619,23, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του 
αρ. 17γ παρ. 4 και 5 του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει. 

v. Η μη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στην Εται−
ρεία για την υλοποίηση του προγράμματος βραχυπρό−
θεσμης χρηματοδότησης και οικονομικής ανασυγκρό−
τησης για ένα ακόμη δίμηνο για τους λόγους ότι: α) η 
ύπαρξη ελλείμματος έχει γνωστοποιηθεί στην εταιρεία 
ήδη από το έτος 2008 και παρά ταύτα η Εταιρεία δεν 
προέβη σε συγκεκριμένες ενέργειες, προκειμένου να 
καλύψει το έλλειμμα, β) η παράταση προθεσμίας για την 
συμμόρφωση της Εταιρείας στην απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 
για την υποβολή προγράμματος βραχυχρόνιας χρημα−
τοδότησης και οικονομικής ανασυγκρότησης και για την 
υλοποίηση αυτού αποβαίνει εις βάρος των ασφαλισμέ−
νων και γ) με την παράταση της προθεσμίας διατηρείται 
ο συστημικός κίνδυνος στην ασφαλιστική αγορά. 

vi. Η μη έγκριση του υποβληθέντος προγράμματος 
βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης και οικονομικής ανα−
συγκρότησης κατ’ αρ. 17γ παρ. 4 και 5 του ν.δ. 400/1970, 
καθώς η Εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί με τις ήδη 
επιδοθείσες προηγούμενες αποφάσεις της ΕΠ.Ε.Ι.Α., δε−
δομένου ότι η προτεινόμενη από την Εταιρεία αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου δεν ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 
203.597.619,23.

vii. Η υποβολή νέου προγράμματος βραχυπρόθεσμης 
χρηματοδότησης και οικονομικής ανασυγκρότησης κατ’ 
αρ. 17γ παρ. 4 και 5 του ν.δ. 400/1970 έως την 7.8.2009.». 
Το τελικό ποσό εξ ευρώ 203.597.619,23 διαμορφώθηκε 
αφού ελήφθησαν υπόψη τα συμπληρωματικά αιτήματα 
της εταιρείας (υπ’ αριθμ. 10104/25.6.2009, 10999/8.7.2009) 
περί υπαγωγής της στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 6 
του ν.δ. 400/1970.

11. Το με ημέτερο υπ’ αριθμ. 12739/4.8.2009 έγγραφο 
της Εταιρείας με το οποίο αιτήθηκε την επανεξέτα−
ση του ζητήματος περί συνυπολογισμού του συνόλου 
των προκαταβληθέντων μισθωμάτων των οικοπέδων 
στη θέση «Σίμια» στο περιθώριο φερεγγυότητας, επί 
τη βάσει του χαρακτηρισμού της εν λόγω μίσθωσης 
ως «χρηματοδοτικής». Για την αξιολόγηση του αιτή−
ματος της Εταιρείας η ΕΠ.Ε.Ι.Α. ζήτησε την συνδρομή 
της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων 

υποβάλλοντας ερώτημα σχετικά με τον λογιστικό χει−
ρισμό της μίσθωσης του εν λόγω ακινήτου (υπ’ αριθμ. 
12841/5.8.2009), επί του οποίου η ΕΛ.ΤΕ. γνωμοδότησε ότι 
η ως άνω μίσθωση είναι λειτουργική, συνεπώς δεν μπο−
ρεί να συνυπολογισθεί το στοιχείο των προκαταβληθέ−
ντων μισθωμάτων στο περιθώριο φερεγγυότητας. 

12. Το με ημέτερο υπ’ αριθμ. 12871/6.8.2009 έγγραφο 
της Εταιρείας με το οποίο υπέβαλε αντίγραφο των 
πρακτικών της από 31.7.2009 συνεδρίασης του Διοικη−
τικού της Συμβουλίου περί σύγκλησης έκτακτης Γενι−
κής Συνέλευσης στις 28.8.2009 με θέμα την αύξηση του 
μετοχικού της κεφαλαίου και το με ημέτερο υπ’ αριθμ. 
12963/7.8.2009 έγγραφο της Εταιρείας με το οποίο 
γνωστοποίησε στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. την πρόθεσή της να υλο−
ποιήσει το πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης χρηματοδό−
τησης και οικονομικής ανασυγκρότησης κατ’αρ.17γ ν.δ. 
400/1970 έως την επιτασσόμενη (απόφαση Δ.Σ. ΕΠ.Ε.Ι.Α. 
148/25.6.2009) προθεσμία της 15.9.2009, με την κατάθεση 
των προβλεπομένων ποσών σε ειδικούς λογαριασμούς 
υπέρ αύξησης μετοχικού κεφαλαίου τηρούμενους στην 
Εθνική Τράπεζα και στην ASPIS BANK. 

13. Το με ημέτερο υπ’ αριθμ. 14282/3.9.2009 έγγραφο 
της Εταιρείας με το οποίο υπέβαλε αντίγραφο των πρα−
κτικών της από 28.8.2009 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
περί αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, όπου ανα−
φέρεται ότι «Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων…. 
αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 
το ποσό των 143.500.000 ευρώ με καταβολή μετρητών 
από τους μετόχους και έκδοση 205.000.000 νέων κοινών 
ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου ονομαστικής αξίας 
0,70 ευρώ και τιμή διάθεσης ενός (1) ευρώ εκάστης. Η 
διαφορά από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο 
ήτοι 61.500.000 ευρώ (205.000.000 x 0,30) θα αχθεί στο 
λογαριασμό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ 
το άρτιο………..Προθεσμία για την κάλυψη της ανωτέρω 
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα 
οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια του 
κ.ν. 2190/1920». Από το περιεχόμενο των εν λόγω πρα−
κτικών προκύπτει ότι η Εταιρεία δεν επιδεικνύει σαφή 
πρόθεση συμμόρφωσης προς τα επιτασσόμενα με τις 
ως άνω υπό στοιχεία (8) και (10) αποφάσεις του Δ.Σ. 
της ΕΠ.Ε.Ι.Α. καθώς αφενός δεν προκύπτει η ταυτότητα 
του φυσικού ή νομικού προσώπου που θα αναλάβει την 
κάλυψη του ποσού της αύξησης μετά την παραίτηση 
από το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων − Νομικών 
Προσώπων «ASPIS BANK ΑΤΕ», «COMMERCIAL VALUE 
A.A.E», «KLEPIS TRADING LTD» και του μετόχου Τσι−
ρίκου Χρήστου, γεγονός που προσκρούει στο νομικό 
πλαίσιο που θέτει το ν.δ. 400/1970 περί αξιολόγησης 
της καταλληλότητας φυσικού ή νομικού προσώπου που 
προτίθεται να συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο μίας 
ασφαλιστικής επιχείρησης κατά τα οριζόμενα στα άρ−
θρα 2, 15α και 16 του εν λόγω διατάγματος και αφε−
τέρου δεν προκύπτει η πρόθεσή της να υλοποιήσει τα 
προγράμματα βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης και 
οικονομικής ανασυγκρότησης δια της προτεινόμενης 
αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, εντός της ταχθείσης 
από την ΕΠ.Ε.Ι.Α. προθεσμίας της 15.9.2009. 

14. Την υπ’ αριθμ. 154/5Β/31.8.2009 απόφαση του Δ.Σ. 
της ΕΠ.Ε.Ι.Α. με την οποία απαγορεύθηκε η ελεύθερη 
διάθεση (δέσμευση) του συνόλου των τραπεζικών λο−
γαριασμών των ασφαλιστικών εταιρειών «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟ−
ΝΟΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών» και «ΑΣΠΙΣ 
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ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ», 
σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.δ. 400/1970, στα πλαίσια 
της διασφάλισης των συμφερόντων των ασφαλισμένων 
για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί η υλοποίηση των 
προγραμμάτων από την Εταιρεία. 

15. Το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν υλοποίησε εντός 
της ταχθείσας από την ΕΠ.Ε.Ι.Α. προθεσμίας, ήτοι έως 
τις 15.9.2009, τα προγράμματα βραχυπρόθεσμης χρη−
ματοδότησης και οικονομικής ανασυγκρότησης ως 
όφειλε σύμφωνα με τα επιτασσόμενα στις υπ’ αριθμ. 
148/8/25.6.2009 και 152/2/3.7.2009 αποφάσεις του Δ.Σ. 
της ΕΠ.Ε.Ι.Α., όπως προκύπτει από τα με ημέτερο υπ’ 
αριθμ. 15206/18.9.2009 και 15220/21.9.2009 έγγραφα της 
ΕΠ.Ε.Ι.Α..

16. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το με ημέτερο υπ’ 
αριθμ. 5185/18.9.2009 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλά−
δος, στην οποία επισυνάπτεται βεβαίωση της Τράπεζας 
HSBC, σύμφωνα με την οποία η φερόμενη ως δήθεν 
εγγυητική επιστολή δήθεν εκδόσεως HSBC, την οποία 
προσκόμισε στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. διά του με ημέτερο υπ’ αριθμ. 
981/16.9.2009 εγγράφου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ−
βουλος της Εταιρείας Π. Ψωμιάδης, είναι μη γνήσια και 
δεν έχει εκδοθεί από την εν λόγω Τράπεζα. 

17. Το γεγονός ότι η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
από πλευράς της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις 
διατάξεις του άρθρου 17γ παρ. 4 και 5 του ν.δ. 400/1970 
περί υποβολής και υλοποίησης από την εταιρεία επαρ−
κούς προγράμματος βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης 
και οικονομικής ανασυγκρότησης αποτελεί αυτοτελές 
έρεισμα για την επιβολή του προβλεπόμενου μέτρου 
της οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας κατά 
τις ειδικές διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 17γ 
σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του ιδίου 
νομοθετικού διατάγματος. 

18. Το γεγονός ότι συντρέχει περίπτωση εφαρμογής 
της διάταξης του αρ. 3 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970 σύμφωνα 
με την οποία «Η άδεια λειτουργίας ασφαλιστικής επιχεί−
ρησης ανακαλείται στις περιπτώσεις που προβλέπονται 
από το νομοθετικό αυτό διάταγμα, ….. καθώς και αν 
έπαψαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τις οποίες 
αυτή δόθηκε ή παραβιάζονται σοβαρά οι κάθε είδους 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το παρόν.» 

19. Το γεγονός ότι λόγω της παραβατικής συμπερι−
φοράς της Εταιρείας (βλ. απόφαση ΕΠ.Ε.Ι.Α. σημ. 4 της 
παρούσης) τίθεται ζήτημα έλλειψης αξιοπιστίας της, 
ενώ παράλληλα στοιχειοθετείται η αφερεγγυότητά της, 
συνεπάγεται με βεβαιότητα ότι η συνέχιση της λειτουρ−
γίας της Εταιρείας θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα 
των ασφαλισμένων και δικαιούχων ασφαλίσματος, η 
διαφύλαξη των οποίων αποτελεί βασική προϋπόθεση 
για την λειτουργία αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 1 παρ. 3, 3 παρ. 2 και 3 σε συνδυασμό 
και με την διάταξη του άρθρου 44 περ.β΄ του του ν.δ. 
400/1970, όπως ισχύει. 

20. Το ότι, σύμφωνα με την άποψη της Νομικής Υπη−
ρεσίας, κατά την διάταξη του αρθρ. 6 παρ. 3 του Κώ−
δικα Διοικητικής Διαδικασίας και την πάγια σχετική 
νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ’ αριθμ. 
226 έως 234 και 309/1975, 1081 και 2248/1979, 3853/1986, 
4077/1988, 2168/1989, 1062/1998, 4952/1998 και 744/2005 
αποφάσεις), δικαίωμα ακρόασης δεν χορηγείται, όταν 
πρόκειται για διοικητικό μέτρο και όχι για διοικητική 
πράξη ως επίσης και όταν πρόκειται μεν για διοικητική 

πράξη αλλά αυτή αφορά ρύθμιση, που δεν συνδέεται με 
την υποκειμενική συμπεριφορά του διοικούμενου ή όταν 
η κρίση του διοικητικού οργάνου για τη συνδρομή των 
νομίμων προϋποθέσεων της έκδοσης της διοικητικής 
πράξης, βάσει δεσμίας αρμοδιότητας της διοίκησης, 
στηρίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα και πληροφορίες, 
τις οποίες υπέβαλε ουσιαστικά ο ίδιος ο διοικούμενος, 
και όταν υφίσταται δημόσιο συμφέρον για την άμεση 
έκδοση της διοικητικής πράξης, το οποίο είναι εν προ−
κειμένω η ανάγκη προστασίας των συμφερόντων του 
ασφαλιστικού κοινού.

21. Τη σχετική εισήγηση του Γενικού Διευθυντή
και έπειτα από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομό−

φωνα:
1. Να ανακληθεί οριστικά η άδεια σύστασης και λει−

τουργίας για όλους τους κλάδους της ασφαλιστικής 
εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 
12858/05/Β/86/38, που της χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
49239/4.9.1941 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικο−
νομίας (ΦΕΚ Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών 279/9.9.1941) 
να χαρακτηρισθεί ως ασφαλιστική τοποθέτηση και να 
δεσμευθεί το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της 
εν λόγω εταιρείας, να τεθεί αυτή σε ασφαλιστική εκκα−
θάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 
3, 7 έως 9, 10 12α, 13γ, 17α έως 17γ ν.δ. 400/1970, όπως 
ισχύει.

2. Να διοριστεί ο Χαρίλαος Καφεντζής, δικηγόρος Αθη−
νών, Πανεπιστημίου 57, ως επόπτης ασφαλιστικής εκκα−
θάρισης και ο Κωνσταντίνος Βλαχογιάννης, δικηγόρος 
Αθηνών, Ιουλιανού 17, ως αναπληρωτής επόπτης ασφαλι−
στικής εκκαθάρισης, με διετή θητεία, αρχόμενη από την 
έκδοση της παρούσης απόφασης και αμοιβή ποσού 1500 
ευρώ (μεικτά) μηνιαίως. Ο επόπτης της ασφαλιστικής 
εκκαθάρισης υποχρεούται να εφαρμόσει τις διατάξεις 
των άρθρων 10 και 12α του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, 
και έχει όλες τις αρμοδιότητες του εκκαθαριστή της 
Εταιρείας, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστή. 

3. Να σφραγιστούν, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 826 
επ. ΚΠολΔ, τα γραφεία της ασφαλιστικής εταιρείας με 
την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕ−
ΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου 
και επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 62, ως και το σύνολο 
των γραφείων της Εταιρείας ανά την επικράτεια και 
να δοθεί εντολή στις κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές 
αρχές να συνδράμουν στην εν λόγω διαδικασία. 

4. Το σύνολο της παρούσης να δημοσιευθεί στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 9 παρ. 1 ν.δ. 400/1970) 
και να κοινοποιηθεί, επιμελεία της Διεύθυνσης Διοικη−
τικής Εποπτείας: α) στην ασφαλιστική εταιρεία «ΑΣΠΙΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» 
και β) στον διά της παρούσης απόφασης οριζόμενο ως 
επόπτη της ασφαλιστικής εκκαθάρισης ως και στον ως 
άνω οριζόμενο αναπληρωτή αυτού. 

5. Περίληψη της απόφασης να κοινοποιηθεί α) στην 
Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 
3455/2006, όπως ισχύει, και στο ν.δ. 400/1970 καθώς β) 
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γ) στις αρμόδιες αρχές 
των κρατών – μελών της Ε.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμε−
να στις διατάξεις των αρθρ. 9, 17γ παρ. 3 έως 6 και 24 
παρ. 3 του ν.δ. 400/1970, δ) σε όλα τα αρμόδια υποθη−
κοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία ως και στους 
θεματοφύλακες της περιουσίας της ως άνω εταιρείας, 
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ε) στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Αμερικής 21Α, 106 
72 Αθήνα) με την εντολή να ενημερωθούν άμεσα τα 
μέλη της, στ) στην Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών 
Ελλάδος (Σκουφά 50, 10682 Αθήνα) με την εντολή να 
ενημερωθούν άμεσα τα μέλη της, ζ) στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Οικο−
νομικής Πολιτικής, Διεύθυνση Πιστωτικών και Δημ/κών 
Υποθέσεων (Πλ. Συντάγματος – Τ.Κ. 10180 Αθήνα), η) 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Διεύθυνση Ασφαλιστικών 
Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής) για τις κατά νόμο 
ενέργειες, θ) στο Ν.Π.Ι.Δ. Επικουρικό Κεφάλαιο, ι) στην 
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ξενοφώντος 
10, Τ.Κ. 10557 Αθήνα), ια) στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλι−
σης, ιβ) στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, ιγ) στο Ταμείο 
Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ) στο 
οποίο έχει ενταχθεί το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλι−
σης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επι−
χειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ), δυνάμει του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 
58/Α΄/3.4.2008). 

6. Περίληψη της παρούσης να δημοσιευθεί στην ιστο−
σελίδα της ΕΠ.Ε.Ι.Α. και στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊ−
κών Κοινοτήτων (άρθρο 12α παρ. 1 ν.δ. 400/1970).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

F
Αριθμ. 15274 (2)
Οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφα−

λιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 
AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ» και θέση 
αυτής σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3, 7 έως 9, 10, 12α, 13γ, 
17α έως 17γ ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

(ΕΠ.Ε.Ι.Α.)
(Απόφαση υπ’ αριθμ. 156/16.9.2009 και 21.9.2009, Θέμα 3)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α΄) «Εποπτεία της ιδιω−

τικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παι−
χνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
και άλλες διατάξεις» και ιδίως της διάταξης του αρ. 3 
παρ. 3 αυτού. 

(β) Του π.δ. 20/2006 (ΦΕΚ 17/Α΄) «Οργανισμός Επιτρο−
πής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης».

(γ) Του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10/Α΄) «περί Ιδιωτικής Επι−
χειρήσεως Ασφαλίσεως», όπως ισχύει και ιδίως των δι−
ατάξεων των άρθρων 3 παρ. 3, 7 έως 9, 10, 12α, 13γ, 17α 
έως 17γ επ. αυτού.

2. Την υπ’ αριθμ. 46511/Β 2147/29.10.2007 (ΦΕΚ 2149/Β΄) 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Ανάπτυξης «διαπιστωτική πράξη 
έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτι−
κής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.)», όπως προβλέπεται από τον 
ν. 3229/2004.

3. Την υπ’ αριθμ. 125/2/29.7.2008 (ΦΕΚ 1586/Β΄) απόφαση 
του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α., σύμφωνα με την οποία απαγο−
ρεύθηκε η ελεύθερη διάθεση (δέσμευση) του συνόλου 

των, κατά την έκδοση της παρούσας, υφισταμένων πε−
ριουσιακών στοιχείων (των διατεθειμένων σε ασφαλι−
στική τοποθέτηση και μη) της ασφαλιστικής εταιρείας 
με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ» (εφεξής η Εταιρεία), σύμφωνα 
με τα άρθρα 17γ παρ. 3 έως 5 και 9 παρ. 2 και 3 ν.δ. 
400/1970. 

4. Την υπ’ αριθμ. 141/11/31.3.2009 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΕΠ.Ε.Ι.Α. σύμφωνα με την οποία α) επιβλήθηκε στην Εται−
ρεία χρηματικό πρόστιμο ύψους 200.000,00 ευρώ, σύμ−
φωνα με τη διάταξη του άρθρου 120 του ν.δ. 400/1970, 
όπως ισχύει, λόγω της μη συμμόρφωσής της με την υπ’ 
αριθμ. 125/2/29.7.2008 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α. για 
την απαγόρευση της ελεύθερης διάθεσης (δέσμευση) 
του συνόλου κατά την έκδοση αυτής υφιστάμενων περι−
ουσιακών στοιχείων (των διατεθειμένων σε ασφαλιστική 
τοποθέτηση και μη) κατά τα άρθρα 17γ παρ. 3 έως 5 και 
9 παρ. 2 και 3 ν.δ. του 400/1970 και τις διατάξεις των 
άρθρων 7 και 8 του αυτού νομοθετικού διατάγματος και 
για την εν γένει παραβατική συμπεριφορά της, καθώς 
αρνείται παραδειγματικά την οποιαδήποτε συνεργα−
σία με την ΕΠ.Ε.Ι.Α. αψηφώντας τον ρόλο που της έχει 
ανατεθεί και ο οποίος συνίσταται στην προστασία των 
συμφερόντων των ασφαλισμένων της. 

5. Την με ημέτερο υπ’ αριθμ. 7869/19.5.2009 Έκθεση 
της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της 
ΕΠ.Ε.Ι.Α. περί χρηματοοικονομικού ελέγχου των ασφα−
λιστικών εργασιών της Εταιρείας κατά την κλεισθεί−
σα οικονομική χρήση 2008, σύμφωνα με την οποία η 
εταιρεία δεν διαθέτει τα στοιχεία που απαρτίζουν το 
απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας και επιπλέον 
δεν διαθέτει το εγγυητικό κεφάλαιο, γεγονός το οποίο 
εκθέτει σοβαρά τα συμφέροντα των ασφαλισμένων, και 
για το λόγο αυτό το Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α. με την υπ’ αριθμ. 
145/21.5.2009 (ΦΕΚ 1027/Β΄) απόφασή του και με γνώ−
μονα την ελάχιστη προστασία των συμφερόντων του 
ασφαλιστικού κοινού προέβη στην α) απαγόρευση της 
ελεύθερης διάθεσης (δέσμευση) του συνόλου των, κατά 
την έκδοση αυτής, υφισταμένων σε ασφαλιστική τοπο−
θέτηση και ελεύθερων, παγίων περιουσιακών στοιχείων 
και χρηματοπιστωτικών μέσων της Εταιρείας, σύμφωνα 
με το άρθρο 9 του ν.δ. 400/1970 και β) διατήρηση, κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 17γ του ν.δ. 400/1970, της δια της 
υπ’ αριθμ. 125/2/29.7.2008 απόφασης του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 
επιβληθείσης απαγόρευσης διάθεσης των από 29.7.2008 
πιστωτικών υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών 
της Εταιρείας.

6. Την υπ’ αριθμ. 146/3/4.6.2009 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΕΠ.Ε.Ι.Α. με την οποία ανακοινώνεται στον Εισαγγε−
λέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και στο Γενικό Εισαγ−
γελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας η πιθανή τέλεση 
αξιοποίνων πράξεων αφορουσών δηλώσεις προς την 
ΕΠ.Ε.Ι.Α. της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία 
Commercial Value AAE, εταιρείας συνδεδεμένης με 
την Εταιρεία, σχετικά με την αγοραία αξία ακινήτων, 
οι οποίες διασταυρούμενες με τα αντίστοιχα στοιχεία 
για την αγοραία τους αξία από το Κτηματολόγιο Κύ−
πρου εμφανίζουν υπερτίμηση των ακινήτων αυτών σε 
ποσοστό 7500%.

7. Την υπ’ αριθμ. 147/2/11.6.2009 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΕΠ.Ε.Ι.Α. που αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 6 
ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, με την οποία τίθενται υπόψη 
του Γενικού Διευθυντή Ι. Βάσση οι ειδικότερες παρά−
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μετροι για τον κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 ν.δ. 
400/1970 υπολογισμό και την αποτίμηση των περιουσι−
ακών στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη στο περιθώριο 
φερεγγυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για 
την οικονομική χρήση 2008 μόνο και σύμφωνα με την 
οποία:

α) Η υπεραξία των ακινήτων που αποτελούν στοιχείο 
του περιθωρίου φερεγγυότητας για τη χρήση 2008 και 
η οποία υπολογίζεται ως η αντικειμενική αξία του ακινή−
του αναπροσαρμοσμένη κατά ποσοστό 30% (άρθρα 17α 
παρ. 5 και 8 ν.δ. 400/1970) να μπορεί να προσαυξάνεται 
κατά ποσοστό 20%. 

β) Η υπεραξία των χρεογράφων και συγκεκριμένα 
των μετοχών Α.Ε. εισηγμένων σε χρηματιστήρια Ε.Ε. 
και Ε.Ο.Χ. και των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και 
οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 
(ΟΣΕΚΑ), που αποτελούν στοιχείο του περιθωρίου φε−
ρεγγυότητας να υπολογίζεται με βάση την μεγαλύτερη 
τιμή εκ των τριών ως κάτωθι κριτηρίων, ήτοι: 

i. Το μέσο όρο των ημερήσιων τιμών από 1.1.2008 
– 31.12.2008 ή 

ii. Το μέσο όρο των ημερήσιων τιμών από 1.1.2009 − 
31.5.2009 ή 

iii. Την τρέχουσα τιμή ως είχε την 31.5.2009. 
γ) Η υπεραξία των χρεογράφων και συγκεκριμένα 

ομολόγων και ομολογιών εντόκων Ελληνικού Δημοσίου 
ή Ν.Π.Δ.Δ., Δημοσίων ή Δημοτικών Επιχειρήσεων, Κυ−
βερνήσεων Κρατών Μελών ή Διεθνών Οργανισμών, που 
αποτελούν στοιχείο του περιθωρίου φερεγγυότητας, να 
υπολογίζεται με βάση την τιμή κτήσης τους, όπως έχει 
γνωστοποιηθεί στην ΕΠ.Ε.Ι.Α., υπό τον όρο να διατηρη−
θούν έως τη λήξη τους. 

8. Το με ημέτερο υπ’ αριθμ. 8384/27.5.2009 έγγραφο με 
τις παρατηρήσεις και ενστάσεις της Εταιρείας επί της 
ως άνω υπό 5 στην παρούσα και υπ’ αριθμ. 7869/19.5.2009 
κοινοποιηθείσας Έκθεσης Χρηματοοικονομικού Ελέγχου 
και το με ημέτερο υπ’ αριθμ. 8382/27.5.2009 αίτημα της 
Εταιρείας για υπαγωγή της στη διάταξη του αρθρ. 6 
παρ. 6 ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, τα οποία ελήφθη−
σαν υπόψη από την ΕΠ.Ε.Ι.Α. στη με ημέτερο υπ’ αριθμ. 
9695/17.6.2009 απάντησή της στην Εταιρεία, με τον υπο−
λογισμό των παρεκκλίσεων του άρθρου 6 παρ. 6 ν.δ. 
400/1970, λόγω συνδρομής ιδιαζόντων προϋποθέσεων, 
δεδομένης της χρηματοοικονομικής κρίσης.

9. Το γεγονός ότι, μετά το με ημέτερο υπ’ αριθμ. 
8382/27.5.2009 αίτημα της Εταιρείας για υπαγωγή της 
στην διάταξη του άρθρ. 6 παρ. 6 ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 
10/Α΄), όπως ισχύει, και τον υπολογισμό βάσει των υπό 
στοιχείο 7 παρεκκλίσεων το διαθέσιμο περιθώριο φε−
ρεγγυότητας της Εταιρείας υπολείπεται του ποσού των 
6.708.524,90 για την κάλυψη του εγγυητικού κεφαλαί−
ου κατά ποσό 19.395.338,55 ευρώ και του ποσού των 
20.125.574,69 ευρώ για την κάλυψη του απαιτούμενου 
περιθωρίου φερεγγυότητας κατά ποσό 13.417.049,79 
ευρώ καθιστώντας αναγκαία την λήψη άμεσων μέτρων 
εξυγίανσης κατά το άρθρο 17γ παρ. 4 και 5 ν.δ. 400/1970, 
ήτοι την καταβολή συνολικού ποσού 32.812.388,35 ευρώ 
(19.395.338,55 + 13.417.049,79 ευρώ). Επιπλέον η Εταιρεία 
παρουσιάζει έλλειμμα στην ασφαλιστική της τοποθέτη−
ση κατά ποσό 93.113.609,07 ευρώ.

10. Την υπ’ αριθμ. 148/9/25.6.2009 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΕΠ.Ε.Ι.Α. με την οποία κλήθηκε η Εταιρεία να υποβάλει 
στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. εντός δέκα (10) ημερών από την κοινο−

ποίησή της την 3.7.2009 πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης 
χρηματοδότησης και οικονομικής ανασυγκρότησης, με 
υποχρεωτικό περιεχόμενο τους αριθμούς των τραπε−
ζικών λογαριασμών, στους οποίους θα κατατίθεντο, 
σε μετρητά εξ ολοκλήρου, το ποσό της απαιτούμενης 
βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης εξ ευρώ 19.395.338,55 
και το ποσό της απαιτούμενης οικονομικής ανασυγκρό−
τησης εξ ευρώ 13.417.049,79, ήτοι το συνολικό ποσό των 
32.812.388,34 ευρώ, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 
5 του άρθρου 17γ του ν.δ. 400/1970, την οποία παρέλαβε 
η Εταιρεία την 3.7.2009 από τα γραφεία της ΕΠ.Ε.Ι.Α..

11. Το με ημέτερο υπ’ αριθμ. 11437/15.7.2009 έγγραφο 
της Εταιρείας με το οποίο υπέβαλε πρόγραμμα βρα−
χυπρόθεσμης χρηματοδότησης και οικονομικής ανα−
συγκρότησης, σύμφωνα με τα επιτασσόμενα στην ως 
άνω υπό στοιχείο 8 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Ει−
δικότερα ενημέρωσε την ΕΠ.Ε.Ι.Α. ότι για την εφαρμογή 
των προγραμμάτων οικονομικής ανασυγκρότησης και 
βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης του αρ.17γ παρ. 4 και 
5 του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, θα ανοιχθούν ειδικοί 
τραπεζικοί λογαριασμοί για την αύξηση μετοχικού κεφα−
λαίου, χωρίς να υποβάλλει στοιχεία των λογαριασμών 
αυτών, και ότι σε επικείμενη έκτακτη Γενική Συνέλευση 
της Εταιρείας της 6.8.2009 θα προταθεί η αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 33.450.000 ευρώ. 

12. Την υπ’ αριθμ. 152/2/30.7.2009 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΕΠ.Ε.Ι.Α. σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε: 

« i. Η έγκριση του υποβληθέντος προγράμματος βρα−
χυπρόθεσμης χρηματοδότησης και οικονομικής ανασυ−
γκρότησης κατ’ αρ. 17γ παρ. 4 και 5 του ν.δ. 400/1970 της 
εταιρείας «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ», υπό τις προϋποθέσεις: 
α) της υποβολής των πρακτικών της έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης της Εταιρείας, στην οποία λαμβάνεται η από−
φαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έως την 7.8.2009, 
β) της υποβολής στοιχείων των τραπεζικών λογαριασμών 
στους οποίους θα κατατεθεί το ποσό της αύξησης με−
τοχικού κεφαλαίου έως την ίδια ημερομηνία.

ii. Σε κάθε περίπτωση η υλοποίηση των προγραμμάτων 
να ολοκληρωθεί έως την 15.9.2009 σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 148/9/25.6.2009 απόφαση του 
Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α.». 

13. Το με ημέτερο υπ’ αριθμ. 12959/7.8.2009 έγγραφο 
της Εταιρείας με το οποίο υπέβαλε αντίγραφο των πρα−
κτικών της από 6.8.2009 έκτακτης Γενικής Συνέλευσής 
με θέμα την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Από 
το περιεχόμενο των εν λόγω πρακτικών προκύπτει ότι η 
Εταιρεία δεν επιδεικνύει σαφή πρόθεση συμμόρφωσης 
προς τα επιτασσόμενα με τις ως άνω υπό στοιχείο (9) 
και (11) αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α. καθώς α) ορίζε−
ται με την εν λόγω απόφαση η 6η Δεκεμβρίου 2009, ως 
καταληκτική προθεσμία για την καταβολή του ποσού της 
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά παρέκκλιση της 
ταχθείσης από την ΕΠ.Ε.Ι.Α. προθεσμίας για την υλοποίηση 
των προγραμμάτων έως τις 15.9.2009 και β) δεν προκύπτει 
η ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου που θα 
αναλάβει την κάλυψη του ποσού της αύξησης μετά την 
παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης του μετόχου − 
Νομικού Προσώπου «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ», γεγονός που 
προσκρούει στο νομικό πλαίσιο που θέτει το ν.δ. 400/1970 
περί αξιολόγησης της καταλληλότητας φυσικού ή νομικού 
προσώπου που προτίθεται να συμμετάσχει στο μετοχικό 
κεφάλαιο μίας ασφαλιστικής επιχείρησης κατά τα οριζό−
μενα στα άρθρα 2, 15α και 16 του εν λόγω διατάγματος. 
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14. Το με ημέτερο υπ’ αριθμ. 12962/7.8.2009 έγγραφο 
της Εταιρείας με το οποίο γνωστοποίησε στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. 
την πρόθεσή της να υλοποιήσει το πρόγραμμα βραχυ−
πρόθεσμης χρηματοδότησης και οικονομικής ανασυ−
γκρότησης κατ’αρ.17γ ν.δ. 400/1970 έως την επιτασσό−
μενη (υπ’ αριθμ. 148/25.6.2009 απόφαση Δ.Σ. ΕΠ.Ε.Ι.Α.) 
προθεσμία της 15.9.2009, με την κατάθεση των προ−
βλεπομένων ποσών σε ειδικούς λογαριασμούς υπέρ αύ−
ξησης μετοχικού κεφαλαίου τηρούμενους στην Εθνική 
Τράπεζα και στην ASPIS BANK.

15. Την υπ’ αριθμ. 154/5Β/31.8.2009 απόφαση του Δ.Σ. 
της ΕΠ.Ε.Ι.Α. απαγορεύθηκε η ελεύθερη διάθεση (δέ−
σμευση) του συνόλου των τραπεζικών λογαριασμών 
των ασφαλιστικών εταιρειών «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Ανώνυμη 
Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών» και «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ», σύμφωνα με το 
άρθρο 9 του ν.δ. 400/1970, στα πλαίσια της διασφάλισης 
των συμφερόντων των ασφαλισμένων για όσο χρονικό 
διάστημα εκκρεμεί η υλοποίηση των προγραμμάτων 
από την Εταιρεία.

16. Το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν υλοποίησε εντός 
της ταχθείσας από την ΕΠ.Ε.Ι.Α. προθεσμίας, ήτοι έως 
τις 15.9.2009, τα προγράμματα βραχυπρόθεσμης χρη−
ματοδότησης και οικονομικής ανασυγκρότησης ως 
όφειλε σύμφωνα με τα επιτασσόμενα στις υπ’ αριθμ. 
148/9/25.6.2009 και 152/2/3.7.2009 αποφάσεις του Δ.Σ. 
της ΕΠ.Ε.Ι.Α., όπως προκύπτει από τα με ημέτερο υπ’ 
αριθμ. 15206/18.9.2009 και 15220/21.9.2009 έγγραφα, και 
πέραν τούτου ότι η ΕΠ.Ε.Ι.Α. είναι αποδέκτης πολλών 
παραπόνων ασφαλισμένων της Εταιρείας για μη εκπλή−
ρωση υποχρεώσεών της έναντι των ασφαλισμένων της 
και των εν γένει δικαιούχων αποζημίωσης. 

17. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το με ημέτερο υπ’ 
αριθμ. 5185/18.9.2009 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλά−
δος, στην οποία επισυνάπτεται βεβαίωση της Τράπεζας 
HSBC, σύμφωνα με την οποία η φερόμενη ως δήθεν 
εγγυητική επιστολή δήθεν εκδόσεως HSBC, την οποία 
προσκόμισε στην ΕΠ.Ε.Ι.Α διά του με ημέτερο υπ’ αριθμ. 
981/16.9.2009 εγγράφου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ−
βουλος της Εταιρείας Π. Ψωμιάδης, είναι μη γνήσια και 
δεν έχει εκδοθεί από την εν λόγω Τράπεζα.

18. Το γεγονός ότι υφίσταται άμεση ανάγκη υλοποί−
ησης των επιτασσομένων με την ως άνω υπό στοιχείο 
10 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α. μέτρων εξυγίανσης 
του αρ.17γ παρ. 4 και 5, δεδομένου ότι έχει υποβληθεί 
σωρεία καταγγελιών στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. για την διενέργεια 
κατάφωρων παραβάσεων της ασφαλιστικής νομοθεσί−
ας από πλευράς της Εταιρείας και έχει παρατηρηθεί 
έξαρση του φαινομένου της αδυναμίας καταβολής απο−
ζημιώσεων στους δικαιούχους. 

19. Το γεγονός ότι η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
από πλευράς της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις 
διατάξεις του άρθρου 17γ παρ. 4 και 5 του ν.δ. 400/1970 
περί υποβολής και υλοποίησης από την εταιρεία επαρ−
κούς προγράμματος βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης 
και οικονομικής ανασυγκρότησης αποτελεί αυτοτελές 
έρεισμα για την επιβολή του προβλεπόμενου μέτρου 
της οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας κατά 
τις ειδικές διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 17γ 
σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του ιδίου 
νομοθετικού διατάγματος.

20. Το γεγονός ότι συντρέχει περίπτωση εφαρμογής 
της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970, 
σύμφωνα με την οποία «Η άδεια λειτουργίας ασφαλι−
στικής επιχείρησης ανακαλείται στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται από το νομοθετικό αυτό διάταγμα, ….. 
καθώς και αν έπαψαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις 
για τις οποίες αυτή δόθηκε ή παραβιάζονται σοβαρά 
οι κάθε είδους υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το 
παρόν» και σε συνδυασμό με την διάταξη της παρ. 2 εδ. 
β του άρθρου 3 του αυτού ν.δ. σύμφωνα με την οποία 
«Η άδεια δεν χορηγείται εάν η ΕΠ.ΕΙ.Α., λαμβανομένης 
υπόψη της ανάγκης εξασφάλισης υγιούς και συνετής 
διαχείρισης της ασφαλιστικής επιχείρησης, δεν έχει 
πεισθεί για την καταλληλότητα των εν λόγω μετόχων 
ή εταίρων».

21. Το γεγονός ότι λόγω της παραβατικής συμπερι−
φοράς της Εταιρείας (βλ. απόφαση ΕΠ.Ε.Ι.Α. σημ. 4 της 
παρούσης) τίθεται ζήτημα έλλειψης αξιοπιστίας της, 
ενώ παράλληλα στοιχειοθετείται η αφερεγγυότητά της, 
συνεπάγεται με βεβαιότητα ότι η συνέχιση της λειτουρ−
γίας της Εταιρείας θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα 
των ασφαλισμένων και δικαιούχων ασφαλίσματος, η 
διαφύλαξη των οποίων αποτελεί βασική προϋπόθεση 
για την λειτουργία αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 1 παρ. 3, 3 παρ. 2 και 3 σε συνδυασμό 
και με την διάταξη του άρθρου 44 περ.β΄ του του ν.δ. 
400/1970, όπως ισχύει. 

22. Το ότι, σύμφωνα με την άποψη της Νομικής Υπη−
ρεσίας, κατά την διάταξη του αρθρ. 6 παρ. 3 του Κώ−
δικα Διοικητικής Διαδικασίας και την πάγια σχετική 
νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ’ αριθμ. 
226 έως 234 και 309/1975, 1081 και 2248/1979, 3853/1986, 
4077/1988, 2168/1989, 1062/1998, 4952/1998 και 744/2005 
αποφάσεις), δικαίωμα ακρόασης δεν χορηγείται, όταν 
πρόκειται για διοικητικό μέτρο και όχι για διοικητική 
πράξη ως επίσης και όταν πρόκειται μεν για διοικητική 
πράξη αλλά αυτή αφορά ρύθμιση, που δεν συνδέεται με 
την υποκειμενική συμπεριφορά του διοικούμενου ή όταν 
η κρίση του διοικητικού οργάνου για την συνδρομή των 
νομίμων προϋποθέσεων της έκδοσης της διοικητικής 
πράξης, βάσει δεσμίας αρμοδιότητας της διοίκησης, 
στηρίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα και πληροφορίες, 
τις οποίες υπέβαλε ουσιαστικά ο ίδιος ο διοικούμενος, 
και όταν υφίσταται δημόσιο συμφέρον για την άμεση 
έκδοση της διοικητικής πράξης, το οποίο είναι εν προ−
κειμένω η ανάγκη προστασίας των συμφερόντων του 
ασφαλιστικού κοινού.

23. Τη σχετική εισήγηση του Γενικού Διευθυντή
και έπειτα από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομό−

φωνα:
1. Να ανακληθεί οριστικά η άδεια λειτουργίας για 

όλους τους κλάδους της ασφαλιστικής εταιρείας με 
την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ» και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 31369/05/Β/94/008, 
που της χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ3−3785/29.6.2004 
απόφαση του Υπουργού Εμπορίου (ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 
3792/4.7.1994), να χαρακτηρισθεί ως ασφαλιστική τοπο−
θέτηση και να δεσμευθεί το σύνολο των περιουσιακών 
στοιχείων της εν λόγω εταιρείας, και να τεθεί αυτή σε 
ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 3 παρ. 3, 7 έως 9, 10 12α, 13γ, 17α έως 17γ ν.δ. 
400/1970, όπως ισχύει.
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2. Να διοριστεί ο Κων/νος Βλαχογιάννης, δικηγόρος 
Αθηνών, Ιουλιανού 17 και Μαυρομματαίων, ως επόπτης 
ασφαλιστικής εκκαθάρισης και ο ως αναπληρωτής επό−
πτης ασφαλιστικής εκκαθάρισης, ο Χαρίλαος Καφεντζής, 
δικηγόρος Αθηνών, Πανεπιστημίου 57, με διετή θητεία, 
αρχόμενη από την έκδοση της παρούσης απόφασης και 
αμοιβή ποσού 1500 ευρώ (μεικτά) μηνιαίως. Ο επόπτης 
της ασφαλιστικής εκκαθάρισης υποχρεούται να εφαρμό−
σει τις διατάξεις των άρθρων 10 και 12α του ν.δ. 400/1970, 
όπως ισχύει, και έχει όλες τις αρμοδιότητες του εκκαθα−
ριστή της Εταιρείας, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστή. 

3. Να σφραγιστούν, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 826 
επ ΚΠολΔ, τα γραφεία της ασφαλιστικής εταιρείας με την 
επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙ−
ΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου και επί 
της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 62, ως και το σύνολο των γραφεί−
ων− υποκαταστημάτων της Εταιρείας ανά την επικράτεια 
και να δοθεί εντολή στις κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές 
αρχές να συνδράμουν στην εν λόγω διαδικασία. 

4. Το σύνολο της παρούσης να δημοσιευθεί στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 9 παρ. 1 ν.δ. 400/1970) 
και να κοινοποιηθεί, επιμελεία της Διεύθυνσης Διοικη−
τικής Εποπτείας: α) στην Ασφαλιστική Εταιρεία «ΑΣΠΙΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ», 
β) στον διά της παρούσης απόφασης οριζόμενο ως επό−
πτη της ασφαλιστικής εκκαθάρισης ως και τον ως άνω 
οριζόμενο αναπληρωτή αυτού.

5. Περίληψη της παρούσης απόφασης να κοινοποιηθεί 
α) στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο ν. 3455/2006, όπως ισχύει, και στο ν.δ. 400/1970 καθώς 
β) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γ) στις αρμόδιες αρχές 
των κρατών – μελών της Ε.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις διατάξεις των αρθρ. 9, 17γ παρ. 3 έως 6 και 24 παρ. 
3 του ν.δ. 400/1970, δ) σε όλα τα αρμόδια υποθηκοφυλα−
κεία και κτηματολογικά γραφεία ως και στους θεματο−
φύλακες της περιουσίας της ως άνω εταιρείας, ε) στην 
Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Αμερικής 21Α, 106 72 Αθήνα) 
με την εντολή να ενημερωθούν άμεσα τα μέλη της, στ) 
στην Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (Σκουφά 
50, 10682 Αθήνα) με την εντολή να ενημερωθούν άμεσα 
τα μέλη της, ζ) στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομι−
κών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, Διεύθυνση 
Πιστωτικών και Δημ/κών Υποθέσεων (Πλ. Συντάγματος 
– Τ.Κ. 101 80 Αθήνα), η) στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Διεύ−
θυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής) 
για τις κατά νόμον ενέργειες, θ) στο Ν.Π.Ι.Δ. Επικουρικό 
Κεφάλαιο, ι) στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλά−
δος (Ξενοφώντος 10, Τ.Κ. 10557 Αθήνα), ια) στο Γραφείο 
Διεθνούς Ασφάλισης, ιβ) στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, 
ιγ) στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα 
(ΤΕΑΙΤ) στο οποίο έχει ενταχθεί το Ταμείο Επικουρικής 
Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών 
Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ), δυνάμει του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 
58/Α΄/3.4.2008). 

6. Περίληψη της παρούσης να δημοσιευθεί στην ιστο−
σελίδα της ΕΠ.Ε.Ι.Α. και στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊ−
κών Κοινοτήτων (άρθρο 12α παρ. 1 ν.δ. 400/1970).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Αριθμ. 15276 (3)
Οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφα−

λιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ 
Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων» 
και θέση αυτής σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3, 7 έως 9, 10, 
12α, 17α έως 17γ και 62 έως και 78 του ν.δ. 400/1970, 
όπως ισχύει.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

(ΕΠ.Ε.Ι.Α.)
(Απόφαση υπ’ αριθμ. 156/16.9.2009 και 21.9.2009, Θέμα 5)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α΄) «Εποπτεία της ιδιωτι−

κής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνι−
διών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και 
άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 3 αυτού.

(β) Του π.δ. 20/2006 (ΦΕΚ 17/Α΄) «Οργανισμός Επιτρο−
πής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης».

(γ) Του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10/Α΄) «περί Ιδιωτικής Επι−
χειρήσεως Ασφαλίσεως», όπως ισχύει και ιδίως των δι−
ατάξεων των άρθρων 17γ παρ. 4 και 5 και 9 παρ. 2 και 
3 του ν.δ. 400/1970 αυτού.

2. Την υπ’ αριθμ. 46511/Β 2147/29.10.2007 (ΦΕΚ 2149/Β΄) 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Ανάπτυξης «διαπιστωτική πράξη 
έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτι−
κής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.)», όπως προβλέπεται από τον 
ν. 3229/2004.

3. Την υπ’ αριθμ. 141/5/31.3.2009 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΕΠ.Ε.Ι.Α., σύμφωνα με την οποία συντρέχει περίπτωση 
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 17γ παρ. 4 και 
5 του ν.δ. 400/1970 για ποσό ευρώ 34.083,39 (οικονο−
μική ανασυγκρότηση) και για ποσό ευρώ 12.319.026,28 
(Βραχυπρόθεσμη Χρηματοδότηση) για την οικονομική 
χρήση 2007 και εκ τούτου χάριν της προστασίας των 
συμφερόντων του ασφαλιστικού κοινού, α) διατέθηκαν 
σε ασφαλιστική τοποθέτηση τα ελεύθερα ακίνητα της 
Εταιρείας και β) απαγορεύθηκε η ελεύθερη διάθεση 
(δέσμευση) του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων 
που απαρτίζουν την ασφαλιστική τοποθέτηση της Εται−
ρείας. 

4. Την υπ’ αριθμ. 141/9/31.3.2009 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΕΠ.Ε.Ι.Α., με την οποία επεβλήθη στον Π. Ψωμιάδη χρη−
ματικό πρόστιμο ύψους 35.000 ευρώ, κατ’ εφαρμογή 
της διάταξης του άρθρου 15α του ν.δ. 400/1970, λόγω 
ολοκλήρωσης πράξεων για την απόκτηση ειδικής συμμε−
τοχής στην Εταιρεία χωρίς την έγκριση της ΕΠ.Ε.Ι.Α..

5. Την με ημέτερο υπ’ αριθμ. 7873/19.5.2009 Έκθεση 
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου χρήσης 2008 της Εται−
ρείας.

6. Την υπ’ αριθμ. 147/2/11.6.2009 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΕΠ.Ε.Ι.Α. που αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 6 
ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, με την οποία τίθενται υπόψη 
του Γενικού Διευθυντή Ι. Βάσση οι ειδικότερες παρά−
μετροι για τον κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 ν.δ. 
400/1970 υπολογισμό και την αποτίμηση των περιουσι−
ακών στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη στο περιθώριο 
φερεγγυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για 
την οικονομική χρήση 2008 μόνο και σύμφωνα με την 
οποία:
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α) Η υπεραξία των ακινήτων που αποτελούν στοιχείο 
του περιθωρίου φερεγγυότητας για τη χρήση 2008 και 
η οποία υπολογίζεται ως η αντικειμενική αξία του ακινή−
του αναπροσαρμοσμένη κατά ποσοστό 30% (άρθρα 17α 
παρ. 5 και 8 ν.δ. 400/1970) να μπορεί να προσαυξάνεται 
κατά ποσοστό 20%. 

β) Η υπεραξία των χρεογράφων και συγκεκριμένα 
των μετοχών Α.Ε. εισηγμένων σε χρηματιστήρια Ε.Ε. 
και Ε.Ο.Χ. και των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και 
οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 
(ΟΣΕΚΑ), που αποτελούν στοιχείο του περιθωρίου φε−
ρεγγυότητας να υπολογίζεται με βάση την μεγαλύτερη 
τιμή εκ των τριών ως κάτωθι κριτηρίων, ήτοι: 

i. Το μέσο όρο των ημερήσιων τιμών από 1.1.2008 
– 31.12.2008 ή 

ii. Το μέσο όρο των ημερήσιων τιμών από 1.1.2009 − 
31.5.2009 ή 

iii. Την τρέχουσα τιμή ως είχε την 31.5.2009. 
γ) Η υπεραξία των χρεογράφων και συγκεκριμένα 

ομολόγων και ομολογιών εντόκων Ελληνικού Δημοσίου 
ή Ν.Π.Δ.Δ., Δημοσίων ή Δημοτικών Επιχειρήσεων, Κυ−
βερνήσεων Κρατών Μελών ή Διεθνών Οργανισμών, που 
αποτελούν στοιχείο του περιθωρίου φερεγγυότητας, να 
υπολογίζεται με βάση την τιμή κτήσης τους, όπως έχει 
γνωστοποιηθεί στην ΕΠ.Ε.Ι.Α., υπό τον όρο να διατηρη−
θούν έως τη λήξη τους.

7. Το με ημέτερο υπ’ αριθμ. 8223/25.5.2009 έγγραφο με 
τις παρατηρήσεις και ενστάσεις της Εταιρείας επί της 
ως άνω υπό 6 στην παρούσα και υπ’ αριθμ. 7873/19.5.2009 
κοινοποιηθείσας Έκθεσης Χρηματοοικονομικού Ελέγχου 
και το με ημέτερο υπ’ αριθμ. 8998/5.6.2009 αίτημα της 
Εταιρείας για υπαγωγή της στη διάταξη του αρθρ. 6 
παρ. 6 ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, τα οποία ελήφθη−
σαν υπόψη από την ΕΠ.Ε.Ι.Α. στη με ημέτερο υπ’ αριθμ. 
9698/17.6.2009 απάντησή της στην Εταιρεία, με τον υπο−
λογισμό των παρεκκλίσεων του άρθρου 6 παρ. 6 ν.δ. 
400/1970, λόγω συνδρομής ιδιαζόντων προϋποθέσεων, 
δεδομένης της χρηματοοικονομικής κρίσης.

8. Το γεγονός ότι, μετά το με ημέτερο υπ’ αριθμ. 
8998/5.6.2009 αίτημα της Εταιρείας για υπαγωγή της 
στην διάταξη του αρθρ. 6 παρ. 6 ν.δ. 400/1970, όπως 
ισχύει, και τον υπολογισμό βάσει των υπό στοιχείο 6 
στην παρούσα παρεκκλίσεων, το διαθέσιμο περιθώριο 
φερεγγυότητας υπολείπεται του ποσού των 4.500.000,00 
για την κάλυψη του εγγυητικού κεφαλαίου κατά ποσό 
1.503.721,10 ευρώ και του ποσού των 5.208.738,63 ευρώ 
για την κάλυψη του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγ−
γυότητας κατά ποσό 708.738,63 ευρώ, καθιστώντας 
αναγκαία την λήψη άμεσων μέτρων εξυγίανσης κατά 
το άρθρο 17γ παρ. 4 και 5 ν.δ. 400/1970, ήτοι την κα−
ταβολή συνολικού ποσού 2.212.459,73 ευρώ (1.503.721,10 
+ 708.738,63). Επιπλέον η Εταιρεία παρουσιάζει έλ−
λειμμα στην ασφαλιστική της τοποθέτηση κατά ποσό 
7.197.981,96 ευρώ.

9. Την υπ’ αριθμ. 148/12/25.6.2009 απόφαση του Δ.Σ. 
της ΕΠ.Ε.Ι.Α. σύμφωνα με την οποία κλήθηκε η Εται−
ρεία «2. Να υποβάλει (η Εταιρεία) στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. εντός 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης και οι−
κονομικής ανασυγκρότησης, περιεχόμενο των οποίων 
είναι υποχρεωτικά και οι αριθμοί των τραπεζικών λογα−
ριασμών (εφεξής στην παρούσα «Λογαριασμοί»), στους 
οποίους θα κατατεθούν, σε μετρητά εξ ολοκλήρου, το 

στην παράγραφο 13 του σκεπτικού της παρούσας ποσό 
της απαιτούμενης βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης 
εξ ευρώ 1.503.721,10 και το ποσό της απαιτούμενης οι−
κονομικής ανασυγκρότησης εξ ευρώ 708.738,63, και οι 
οποίοι θα δεσμευθούν. Για την έγκριση των προγραμ−
μάτων, θα πρέπει οι Λογαριασμοί αυτοί να τηρούνται 
σε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα. 3. Να υλοποιήσει 
η Εταιρεία εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση 
της παρούσας το ως άνω πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης 
χρηματοδότησης με διάθεση σε μετρητά στους αναφε−
ρόμενους στην παράγραφο 2 Λογαριασμούς, του ποσού 
της απαιτούμενης βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης 
εξ ευρώ 1.503.721,10, που αναφέρεται στην παράγραφο 
13 του σκεπτικού της παρούσας. 4. Να υλοποιήσει η 
Εταιρεία έως την 15.9.2009 το ως άνω πρόγραμμα οικο−
νομικής ανασυγκρότησης με διάθεση σε μετρητά στους 
αναφερόμενους στην παράγραφο 2 Λογαριασμούς, του 
ποσού της απαιτούμενης οικονομικής ανασυγκρότησης 
εξ ευρώ 708.738,63, που αναφέρεται στην παράγραφο 
13 του σκεπτικού της παρούσας. 5. Να διαθέτει η Εται−
ρεία έως την 15.9.2009 για την κάλυψη του συνόλου 
των ασφαλιστικών της υποχρεώσεων, κατάλληλα για 
την ασφαλιστική της τοποθέτηση περιουσιακά στοι−
χεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν.δ. 
400/1970», την οποία παρέλαβε η Εταιρεία την 3.7.2009 
από τα γραφεία της ΕΠ.Ε.Ι.Α..

10. Την υπ’ αριθμ. 152/5/30.7.2009 απόφαση του Δ.Σ. 
της ΕΠ.Ε.Ι.Α., σύμφωνα με την οποία α) δεν χορηγήθηκε 
παράταση προθεσμίας στην Εταιρεία για διάστημα δύο 
(2) μηνών πέραν της δοθείσης προθεσμίας με την υπ’ 
αριθμ. 148/12/25.6.2009 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α. για 
την υποβολή του προγράμματος βραχυπρόθεσμης χρη−
ματοδότησης και οικονομικής ανασυγκρότησης, καθώς 
η προτεινόμενη αιτιολογία της παρεμβολής του μηνός 
Αυγούστου ως «μήνα διακοπών» κρίνεται ανεπαρκής και 
επουσιώδης, β) εγκρίθηκε το υποβληθέν με το ημέτερο 
υπ’ αριθμ. 12039/23.7.2009 έγγραφο πρόγραμμα βραχυ−
πρόθεσμης χρηματοδότησης και οικονομικής ανασυ−
γκρότησης υπό τον όρο «α) να γνωστοποιηθούν στην 
ΕΠ.Ε.Ι.Α. εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση 
της απόφασης στην Εταιρεία τα πλήρη στοιχεία των 
τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους θα κατατεθεί 
το ποσό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και β) να 
υποβληθεί εντός 3 ημερών από την κοινοποίηση της 
παρούσης στην Εταιρεία ακριβές αντίγραφο της από 
13.7.2009 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, της Εται−
ρείας κατά την συνεδρίαση της οποίας ελήφθη η από−
φαση περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η έγκριση 
του προγράμματος βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης 
και οικονομικής ανασυγκρότησης κατ’ αρ. 17γ παρ. 4 
και 5 του ν.δ. 400/1970 της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ 
Α.Ε.Ε.ΓΑ.» τελεί υπό τον όρο της μη συμμετοχής στην 
προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου φυσικού ή 
νομικού προσώπου που έχει κριθεί ότι δεν ασκεί συνετή 
και χρηστή διοίκηση σε ασφαλιστική επιχείρηση ή του 
έχουν επιβληθεί κυρώσεις για την παράβαση διατάξεων 
της ασφαλιστικής νομοθεσίας με αποφάσεις του Δ.Σ. 
της ΕΠ.Ε.Ι.Α.» και γ) επισημάνθηκε ότι σε κάθε περίπτωση 
η υλοποίηση των προγραμμάτων πρέπει να ολοκληρω−
θεί έως την 15.9.2009, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ 
αριθμ. 148/11/25.6.2009 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α.
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11. Την υπ’ αριθμ. 154/5/31.8.2009 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΕΠ.Ε.Ι.Α. σύμφωνα με την οποία απαγορεύθηκε η ελεύθε−
ρη διάθεση (δέσμευση) του συνόλου των περιουσιακών 
στοιχείων της Εταιρείας κατά τις διατάξεις των άρθρων 
17γ παρ. 4 και 5 και 9 παρ. 2 και 3 του ν.δ. 400/1970, 
κατά την οποία απόφαση ελήφθη υπόψη το γεγονός 
ότι η Εταιρεία δεν επέδειξε πρόθεση υλοποίησης των 
προγραμμάτων βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης και 
οικονομικής ανασυγκρότησης κατά τα επιτασσόμενα 
στις άνω υπ’ αριθμ. 148/12/25.6.2009 και 152/5/30.7.2009 
αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α. και ειδικότερα έως την 
ταχθείσα προθεσμία της 15.9.2009.

12. Το γεγονός ότι η εταιρεία δεν υλοποίησε τα 
προγράμματα βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης και 
οικονομικής ανασυγκρότησης κατά τα επιτασσόμενα 
στις άνω υπ’ αριθμ. 148/12/25.6.2009 και 152/5/30.7.2009 
αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α., όπως προκύπτει από 
το με ημέτερο υπ’ αριθμ. 15220/21.9.2009 έγγραφο και 
πέραν τούτου ότι η ΕΠ.Ε.Ι.Α. είναι αποδέκτης πολλών 
παραπόνων ασφαλισμένων της Εταιρείας για μη εκπλή−
ρωση υποχρεώσεών της έναντι των ασφαλισμένων της 
και των εν γένει δικαιούχων αποζημίωσης.

13. Το γεγονός ότι υφίσταται άμεση ανάγκη υλοποί−
ησης των επιτασσομένων με την ως άνω υπό στοιχείο 
10 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α. μέτρων εξυγίανσης 
του αρ. 17γ παρ. 4 και 5, δεδομένου ότι έχει υποβληθεί 
σωρεία καταγγελιών στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. για την διενέργεια 
κατάφωρων παραβάσεων της ασφαλιστικής νομοθεσί−
ας από πλευράς της Εταιρείας και έχει παρατηρηθεί 
έξαρση του φαινομένου της αδυναμίας καταβολής απο−
ζημιώσεων στους δικαιούχους.

14. Το γεγονός ότι η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
από πλευράς της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις 
διατάξεις του άρθρου 17γ παρ. 4 και 5 του ν.δ. 400/1970 
περί υποβολής και υλοποίησης από την εταιρεία επαρ−
κούς προγράμματος βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης 
και οικονομικής ανασυγκρότησης αποτελεί αυτοτελές 
έρεισμα για την επιβολή του προβλεπόμενου μέτρου 
της οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας κατά 
τις ειδικές διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 17γ 
σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του ιδίου 
νομοθετικού διατάγματος.

15. Το γεγονός ότι συντρέχει περίπτωση εφαρμογής 
της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970, 
σύμφωνα με την οποία «Η άδεια λειτουργίας ασφαλι−
στικής επιχείρησης ανακαλείται στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται από το νομοθετικό αυτό διάταγμα, ….. 
καθώς και αν έπαψαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις 
για τις οποίες αυτή δόθηκε ή παραβιάζονται σοβαρά 
οι κάθε είδους υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το 
παρόν» και σε συνδυασμό με την διάταξη της παρ. 2 εδ. 
β του άρθρου 3 του αυτού ν.δ. σύμφωνα με την οποία 
«Η άδεια δεν χορηγείται εάν η ΕΠ.ΕΙ.Α., λαμβανομένης 
υπόψη της ανάγκης εξασφάλισης υγιούς και συνετής 
διαχείρισης της ασφαλιστικής επιχείρησης, δεν έχει 
πεισθεί για την καταλληλότητα των εν λόγω μετόχων 
ή εταίρων».

16. Το γεγονός ότι τίθεται ζήτημα έλλειψης αξιοπι−
στίας και αφερεγγυότητας της ως άνω ασφαλιστικής 
εταιρείας και θέσης σε κίνδυνο των συμφερόντων των 
ασφαλισμένων και δικαιούχων ασφαλίσματος, η διαφύ−
λαξη των οποίων αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο 
για την χορήγηση της άδειας σύστασης ασφαλιστικής 

επιχείρησης όσο και για την λειτουργία αυτής, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3, 3 παρ. 2 και 3 σε 
συνδυασμό και με την διάταξη του αρ.44 περ.β΄ του ν.δ. 
400/1970, όπως ισχύει.

17. Το ότι, σύμφωνα με την άποψη της Νομικής Υπη−
ρεσίας, κατά την διάταξη του αρθρ. 6 παρ. 3 του Κώ−
δικα Διοικητικής Διαδικασίας και την πάγια σχετική 
νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ’ αριθμ. 
226 έως 234 και 309/1975, 1081 και 2248/1979, 3853/1986, 
4077/1988, 2168/1989, 1062/1998, 4952/1998 και 744/2005 
αποφάσεις), δικαίωμα ακρόασης δεν χορηγείται, όταν 
πρόκειται για διοικητικό μέτρο και όχι για διοικητική 
πράξη ως επίσης και όταν πρόκειται μεν για διοικητική 
πράξη αλλά αυτή αφορά ρύθμιση, που δεν συνδέεται με 
την υποκειμενική συμπεριφορά του διοικούμενου ή όταν 
η κρίση του διοικητικού οργάνου για την συνδρομή των 
νομίμων προϋποθέσεων της έκδοσης της διοικητικής 
πράξης, βάσει δεσμίας αρμοδιότητας της διοίκησης, 
στηρίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα και πληροφορίες, 
τις οποίες υπέβαλε ουσιαστικά ο ίδιος ο διοικούμενος, 
και όταν υφίσταται δημόσιο συμφέρον για την άμεση 
έκδοση της διοικητικής πράξης, το οποίο είναι εν προ−
κειμένω η ανάγκη προστασίας των συμφερόντων του 
ασφαλιστικού κοινού.

18. Τη σχετική εισήγηση του Γενικού Διευθυντή
και έπειτα από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομό−

φωνα: 
1. Να ανακληθεί οριστικά η άδεια λειτουργίας σε 

όλους τους κλάδους της ασφαλιστικής εταιρείας με την 
επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία 
Γενικών Ασφαλίσεων» και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29485/05/Β/93/10 
που της χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ3/5071/3.8.1993 
απόφαση του Υφυπουργού Εμπορίου (ΦΕΚ τ. Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε. 4783/10.8.1993), να χαρακτηρισθεί ως ασφαλιστική 
τοποθέτηση και να δεσμευθεί το σύνολο των περιουσια−
κών στοιχείων της εν λόγω εταιρείας, και να τεθεί αυτή 
σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 1 έως και 12β, 17α, 17β, 17γ και 62 επ. του 
ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει.

2. Να διοριστεί η Βασιλική Σακκά, δικηγόρος Αθηνών, 
Σατωβριάνδου 57, ως επόπτης ασφαλιστικής εκκαθά−
ρισης και η Περσεφόνη Μπούνα, δικηγόρος Αθηνών, 
Προμηθέως 5, ως αναπληρωτής επόπτης ασφαλιστι−
κής εκκαθάρισης, με διετή θητεία, αρχόμενη από την 
δημοσίευση απόφασης που θα ληφθεί από το Δ.Σ. της 
ΕΠ.Ε.Ι.Α. και αμοιβή ποσού 1500 ευρώ (μεικτά) μηνιαίως. 
Ο επόπτης της ασφαλιστικής εκκαθάρισης υποχρεούται 
να εφαρμόσει τις διατάξεις των άρθρων 10 και 12α του 
ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, και έχει όλες τις αρμοδιότη−
τες του εκκαθαριστή της Εταιρείας, μέχρι το διορισμό 
εκκαθαριστή. 

3. Να σφραγιστούν, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 826 
επ ΚΠολΔ, τα γραφεία της ασφαλιστικής εταιρείας με 
την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Ανώνυμη Ελληνική Εται−
ρεία Γενικών Ασφαλίσεων», που εδρεύει στον Πειραιά, 
οδός Παπαστράτου 51−53 και Δερβενακίων, ως και το 
σύνολο των γραφείων − υποκαταστημάτων της Εταιρεί−
ας ανά την επικράτεια και να δοθεί εντολή στις κατά 
τόπο αρμόδιες αστυνομικές αρχές να συνδράμουν στην 
εν λόγω διαδικασία. 

4. Το σύνολο της παρούσης να δημοσιευθεί στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 9 παρ. 1 ν.δ. 400/1970) 
και να κοινοποιηθεί, επιμελεία της Διεύθυνσης Διοικη−
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τικής Εποπτείας: α) στην ασφαλιστική εταιρεία «ΓΕΝΙΚΗ 
ΠΙΣΤΗ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσε−
ων», β) στην διά της παρούσης απόφασης οριζόμενη 
ως επόπτη της ασφαλιστικής εκκαθάρισης ως και στην 
αναπληρώτριά της. 

5. Περίληψη της απόφασης να κοινοποιηθεί α) στην 
Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
ν. 3455/2006, όπως ισχύει, και στο ν.δ. 400/1970, β) στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γ) στις αρμόδιες αρχές των 
κρατών – μελών της Ε.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
διατάξεις των αρθρ.9, 17γ παρ. 3 έως 6 και 24 παρ. 3 του 
ν.δ. 400/1970, δ) σε όλα τα αρμόδια υποθηκοφυλακεία και 
κτηματολογικά γραφεία ως και στους θεματοφύλακες της 
περιουσίας της ως άνω εταιρείας, ε) στην Ελληνική Ένωση 
Τραπεζών (Αμερικής 21Α, 106 72 Αθήνα) με την εντολή να 
ενημερωθούν άμεσα τα μέλη της, στ) στην Ένωση Συνε−
ταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (Σκουφά 50, 10682 Αθήνα) 
με την εντολή να ενημερωθούν άμεσα τα μέλη της, ζ) στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικής Πολιτικής, Διεύθυνση Πιστωτικών και Δημ/κών 
Υποθέσεων (Πλ.Συντάγματος – Τ.Κ. 101 80 Αθήνα), η) στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης (Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχει−
ρήσεων και Αναλογιστικής) για τις κατά νόμον ενέργει−
ες θ) στο Ν.Π.Ι.Δ. Επικουρικό Κεφάλαιο, ια) στην Ένωση 
Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ξενοφώντος 10, Τ.Κ. 
10557 Αθήνα), ι) στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, ια) 
στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, ιβ) στο Ταμείο Επικουρι−
κής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ) στο οποίο έχει 
ενταχθεί το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών 
και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ), 
δυνάμει του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α΄/3.4.2008).

6. Περίληψη της παρούσης να δημοσιευθεί στην ιστο−
σελίδα της ΕΠ.Ε.Ι.Α..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2009
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
F

Αριθμ. 15277 (4)
Οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφα−

λιστικής εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ 
Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών» και θέση αυ−
τής σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3, 7 έως 9, 10, 12α, 17α 
έως 17γ του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

(ΕΠ.Ε.Ι.Α.)
(Απόφαση υπ’ αριθμ. 156/16.9.2009 και 21.9.2009, Θέμα 6)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α΄) «Εποπτεία της ιδιωτι−

κής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνι−
διών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και 
άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 3 αυτού.

(β) Του π.δ. 20/2006 (ΦΕΚ 17/Α΄) «Οργανισμός Επιτρο−
πής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης».

(γ) Του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10/Α΄) «περί Ιδιωτικής Επι−
χειρήσεως Ασφαλίσεως», όπως ισχύει, και ιδίως των 
διατάξεων των άρθρων 3 παρ. 3, 7 έως 9, 10, 12α και 
17α έως 17γ αυτού.

2. Την υπ’ αριθμ. 46511/Β 2147/29.10.2007 (ΦΕΚ 2149/Β΄) 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Ανάπτυξης «διαπιστωτική πράξη 
έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτι−
κής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.)», όπως προβλέπεται από τον 
ν. 3229/2004.

3. Την με ημέτερο υπ’ αριθμ. 8487/29.5.2009 Έκθεση 
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου χρήσης 2008 της εταιρεί−
ας με την επωνυμία «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία 
Γενικών Ασφαλειών» (εφεξής η Εταιρεία). 

4. Την υπ’ αριθμ. 147/2/11.6.2009 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΕΠ.Ε.Ι.Α. που αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 6 
ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, με την οποία τίθενται υπόψη 
του Γενικού Διευθυντή Ι. Βάσση οι ειδικότερες παρά−
μετροι για τον κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 ν.δ. 
400/1970 υπολογισμό και την αποτίμηση των στοιχείων 
που λαμβάνονται υπόψη στο περιθώριο φερεγγυότη−
τας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για την οικονομική 
χρήση 2008 μόνο και σύμφωνα με την οποία:

α) Η υπεραξία των ακινήτων που αποτελούν στοιχείο 
του περιθωρίου φερεγγυότητας για τη χρήση 2008 και 
η οποία υπολογίζεται ως η αντικειμενική αξία του ακινή−
του αναπροσαρμοσμένη κατά ποσοστό 30% (άρθρα 17α 
παρ. 5 και 8 ν.δ. 400/1970) να μπορεί να προσαυξάνεται 
κατά ποσοστό 20%. 

β) Η υπεραξία των χρεογράφων και συγκεκριμένα 
των μετοχών Α.Ε. εισηγμένων σε χρηματιστήρια Ε.Ε. 
και Ε.Ο.Χ. και των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και 
οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 
(ΟΣΕΚΑ), που αποτελούν στοιχείο του περιθωρίου φε−
ρεγγυότητας να υπολογίζεται με βάση την μεγαλύτερη 
τιμή εκ των τριών ως κάτωθι κριτηρίων, ήτοι: 

i. Το μέσο όρο των ημερήσιων τιμών από 1.1.2008 
– 31.12.2008 ή 

ii. Το μέσο όρο των ημερήσιων τιμών από 1.1.2009 − 
31.5.2009 ή 

iii. Την τρέχουσα τιμή ως είχε την 31.5.2009. 
γ) Η υπεραξία των χρεογράφων και συγκεκριμένα 

ομολόγων και ομολογιών εντόκων Ελληνικού Δημοσίου 
ή Ν.Π.Δ.Δ., Δημοσίων ή Δημοτικών Επιχειρήσεων, Κυ−
βερνήσεων Κρατών Μελών ή Διεθνών Οργανισμών, που 
αποτελούν στοιχείο του περιθωρίου φερεγγυότητας, να 
υπολογίζεται με βάση την τιμή κτήσης τους, όπως έχει 
γνωστοποιηθεί στην ΕΠ.Ε.Ι.Α, υπό τον όρο να διατηρη−
θούν έως τη λήξη τους. 

5. Το με ημέτερο υπ’ αριθμ. 8977/5.6.2009 έγγραφο με 
τις παρατηρήσεις και ενστάσεις της Εταιρείας επί της 
ως άνω υπό 4 στην παρούσα και υπ’ αριθμ. 8487/29.5.2009 
κοινοποιηθείσας Έκθεσης Χρηματοοικονομικού Ελέγχου 
και το με ημέτερο υπ’ αριθμ. 8978/5.6.2009 αίτημα της 
Εταιρείας για υπαγωγή της στην διάταξη του αρθρ. 6 
παρ. 6 ν.δ. 400/1970, τα οποία ελήφθησαν υπόψη από 
την ΕΠ.Ε.Ι.Α. στη με ημέτερο υπ’ αριθμ. 9852/22.6.2009 
απάντησή της στην Εταιρεία, με τον υπολογισμό των 
παρεκκλίσεων του άρθρου 6 παρ. 6 ν.δ. 400/1970, λόγω 
συνδρομής ιδιαζόντων προϋποθέσεων, δεδομένης της 
χρηματοοικονομικής κρίσης. 

6. Το γεγονός ότι,
α) μετά το με ημέτερο υπ’ αριθμ. 8978/5.6.2009 αίτη−

μα της Εταιρείας για υπαγωγή της στην διάταξη του 
αρθρ. 6 παρ. 6 ν.δ. 400/1970 και τον υπολογισμό βάσει 
των υπό στοιχείο 4 παρεκκλίσεων, η Εταιρεία εμφανίζει 
αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους 274.849,46 ευρώ και συνε−



12 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

πώς το διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας δεν καλύ−
πτει το Απαιτούμενο Περιθώριο Φερεγγυότητας ύψους 
4.500.000,00 ευρώ, το οποίο εν προκειμένω ισούται με 
το εγγυητικό κεφάλαιο, και ως εκ τούτου καθίσταται 
αναγκαία η λήψη άμεσων μέτρων εξυγίανσης κατά το 
άρθρο 17γ παρ. 5 ν.δ. 400/1970, ήτοι η καταβολή ποσού 
4.774.849,46 (4.500.000,00 + 274.849,46) ευρώ για τη κά−
λυψη του Απαιτούμενου Περιθωρίου Φερεγγυότητας, 

β) η Εταιρεία παρουσιάζει έλλειμμα στην ασφαλιστική 
της τοποθέτηση κατά ποσό 183.430,52 ευρώ.

7. Την υπ’ αριθμ. 148/15/25.6.2009 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΕΠ.Ε.Ι.Α. σύμφωνα με την οποία κλήθηκε η Εταιρεία «2. 
Να υποβάλει η Εταιρεία στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. εντός δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας πρόγραμμα 
βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης εξ ευρώ 4.774.849,46, 
που αναφέρεται στην παράγραφο 13 του σκεπτικού της 
παρούσας. 3. Να υλοποιήσει η Εταιρεία εντός δύο (2) 
μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας το ως άνω 
πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης ποσού 
εξ ευρώ 4.774.849,46, που αναφέρεται στην παράγραφο 
13 του σκεπτικού της παρούσας. 4. Να διαθέτει η Εται−
ρεία, έως την 15.9.2009, για την κάλυψη του συνόλου 
των ασφαλιστικών της υποχρεώσεων, κατάλληλα για 
την ασφαλιστική της τοποθέτηση περιουσιακά στοι−
χεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν.δ. 
400/1970», την οποία παρέλαβε η Εταιρεία την 3.7.2009 
από τα γραφεία της ΕΠ.Ε.Ι.Α..

8. Την υπ’ αριθμ. 152/8/30.7.2009 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΕΠ.Ε.Ι.Α., την οποία παρέλαβε η Εταιρεία την 31.7.2009 
και σύμφωνα με την οποία α) δεν εγκρίθηκε το με το 
υπ’ αριθμ. 11132/10.7.2009 έγγραφο της Εταιρείας υπο−
βληθέν πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης 
κατ’ άρθρο 17γ παρ. 5 του ν.δ. 400/1970, β) ζητήθηκε από 
την Εταιρεία να υποβάλει νέο πρόγραμμα βραχυπρό−
θεσμης χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα επιτασσόμε−
να στην υπ’ αριθμ. 148/15/25.6.2009 απόφαση του Δ.Σ. 
της ΕΠ.Ε.Ι.Α. έως την 7.8.2009 και γ) επισημάνθηκε ότι 
σε κάθε περίπτωση η υλοποίηση των προγραμμάτων 
πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 15.9.2009, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 148/15/25.6.2009 απόφαση 
του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α.. 

9. Το με ημέτερο υπ’ αριθμ. 12982/7.8.2009 έγγραφο της 
Εταιρείας, σε απάντηση της υπ’ αριθμ. 152/8/30.7.2009 
απόφασης του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α., σχετικά με την υποβολή 
νέου προγράμματος βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, 
με το οποίο η Εταιρεία ενημερώνει την ΕΠ.Ε.Ι.Α. ότι έχει 
αναθέσει σε σχετική εταιρεία την εξεύρεση στρατηγι−
κού επενδυτή έως την 28.8.2009, ο οποίος θα καλύψει 
το ποσό των 4.774.849,49 ευρώ που απαιτείται για την 
κάλυψη του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας 
της Εταιρείας και το σύνολο των ασφαλιστικών της 
υποχρεώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 
του ν.δ. 400/1970.

10. Το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει λάβει από−
φαση για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 
το ποσό που θα καλύπτει το απαιτούμενο περιθώριο 
φερεγγυότητας κατά την ως άνω υπό 8 της παρού−
σας απόφασης του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α. (βλ. το με ημέτερο 
υπ’ αριθμ. 9984/23.6.2009 έγγραφο της Εταιρείας) και 
επομένως δεν δύναται να υλοποιήσει το πρόγραμμα 
βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης.

11. Την υπ’ αριθμ. 154/3/31.8.2009 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΕΠ.Ε.Ι.Α, σύμφωνα με την οποία α) δεν εγκρίθηκε το υπ’ 

αριθμ. 12982/7.8.2009 έγγραφο της Εταιρείας ως νέο 
πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης κατά 
τη διάταξη του άρθρου 17γ παρ. 5 του ν.δ. 400/1970, 
β) ετέθη σε ασφαλιστική τοποθέτηση για τον κλάδο 
αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων, κατόπιν αιτήσεως 
και της ίδιας της Εταιρείας, οικόπεδο ιδιοκτησίας της 
Εταιρείας, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Νέα Σμύρ−
νη του Νομού Λάρισας και έχει έκταση 1.529,38 τ.μ. και 
γ) απαγορεύθηκε η ελεύθερη διάθεση (δέσμευση) του 
συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17γ παρ. 5 και 9 
παρ. 2 και 3 του ν.δ. 400/1970.

12. Το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν συμμορφώθηκε 
ως προς τα επιτασσόμενα δυνάμει των άνω υπ’ αριθμ. 
148/15/25.6.2009 και 152/8/30.7.2009 αποφάσεων του Δ.Σ. 
της ΕΠ.Ε.Ι.Α.. 

13. Το γεγονός ότι η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
από πλευράς της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις 
διατάξεις του άρθρου 17γ παρ. 5 του ν.δ. 400/1970 περί 
υποβολής και υλοποίησης από την εταιρεία επαρκούς 
προγράμματος βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης και 
οικονομικής ανασυγκρότησης αποτελεί αυτοτελές έρει−
σμα για την επιβολή του προβλεπόμενου μέτρου της 
οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας κατά τις 
ειδικές διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 17γ 
σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του ιδίου 
νομοθετικού διατάγματος. 

14. Το γεγονός ότι συντρέχει περίπτωση εφαρμογής 
της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970, 
σύμφωνα με την οποία «Η άδεια λειτουργίας ασφαλι−
στικής επιχείρησης ανακαλείται στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται από το νομοθετικό αυτό διάταγμα, ….. 
καθώς και αν έπαψαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις 
για τις οποίες αυτή δόθηκε ή παραβιάζονται σοβαρά 
οι κάθε είδους υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το 
παρόν». 

15. Το γεγονός ότι τίθεται ζήτημα έλλειψης αξιοπι−
στίας και αφερεγγυότητας της ως άνω ασφαλιστικής 
εταιρείας και θέσης σε κίνδυνο των συμφερόντων των 
ασφαλισμένων και δικαιούχων ασφαλίσματος, η διαφύ−
λαξη των οποίων αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο 
για την χορήγηση της άδειας σύστασης ασφαλιστικής 
επιχείρησης όσο και για την λειτουργία αυτής, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3, 3 παρ. 2 και 3 σε 
συνδυασμό και με την διάταξη του αρ.44 περ.β΄ του ν.δ. 
400/1970, όπως ισχύει. 

16. Το ότι, σύμφωνα με την άποψη της Νομικής Υπη−
ρεσίας, κατά την διάταξη του αρθρ. 6 παρ. 3 του Κώ−
δικα Διοικητικής Διαδικασίας και την πάγια σχετική 
νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ’ αριθμ. 
226 έως 234 και 309/1975, 1081 και 2248/1979, 3853/1986, 
4077/1988, 2168/1989, 1062/1998, 4952/1998 και 744/2005 
αποφάσεις), δικαίωμα ακρόασης δεν χορηγείται, όταν 
πρόκειται για διοικητικό μέτρο και όχι για διοικητική 
πράξη ως επίσης και όταν πρόκειται μεν για διοικητική 
πράξη αλλά αυτή αφορά ρύθμιση, που δεν συνδέεται με 
την υποκειμενική συμπεριφορά του διοικούμενου ή όταν 
η κρίση του διοικητικού οργάνου για την συνδρομή των 
νομίμων προϋποθέσεων της έκδοσης της διοικητικής 
πράξης, βάσει δεσμίας αρμοδιότητας της διοίκησης, 
στηρίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα και πληροφορίες, 
τις οποίες υπέβαλε ουσιαστικά ο ίδιος ο διοικούμενος, 
και όταν υφίσταται δημόσιο συμφέρον για την άμεση 
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έκδοση της διοικητικής πράξης, το οποίο είναι εν προ−
κειμένω η ανάγκη προστασίας των συμφερόντων του 
ασφαλιστικού κοινού.

17. Τη σχετική εισήγηση του Γενικού Διευθυντή
και έπειτα από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομό−

φωνα:
1. Να ανακληθεί οριστικά η άδεια λειτουργίας σε όλους 

τους κλάδους της ασφαλιστικής εταιρείας με την επω−
νυμία «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφα−
λειών» και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12889/05/Β/86/0069, που της χορη−
γήθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ4/5262/23.12.1981 απόφαση 
του Υπουργού Εμπορίου (ΦΕΚ τ. Α.Ε. − Ε.Π.Ε. 15/4.1.1982), 
να χαρακτηρισθεί ως ασφαλιστική τοποθέτηση και να 
δεσμευθεί το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της 
εν λόγω εταιρείας, και να τεθεί αυτή σε ασφαλιστική 
εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 
έως και 12β, 17α, 17β, 17γ και 62 επ. του ν.δ. 400/1970, 
όπως ισχύει.

2. Να διοριστεί ο Νικόλαος Αλευρομύτης, Οικονομο−
λόγος, Αγίων Πάντων 63−67, ως επόπτης ασφαλιστικής 
εκκαθάρισης και ο Γεράσιμος Χαλιώτης, δικηγόρος 
Αθηνών, Ραβινέ 2, ως αναπληρωτής επόπτης ασφαλι−
στικής εκκαθάρισης, με διετή θητεία, αρχόμενη από την 
δημοσίευση απόφασης που θα ληφθεί από το Δ.Σ. της 
ΕΠ.Ε.Ι.Α. και αμοιβή ποσού 1000 ευρώ (μεικτά) μηνιαίως. 
Ο επόπτης της ασφαλιστικής εκκαθάρισης υποχρεούται 
να εφαρμόσει τις διατάξεις των άρθρων 10 και 12α του 
ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, και έχει όλες τις αρμοδιότη−
τες του εκκαθαριστή της Εταιρείας, μέχρι το διορισμό 
εκκαθαριστή. 

3. Να σφραγιστούν, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 
826 επ ΚΠολΔ, τα γραφεία της ασφαλιστικής εταιρείας 
με την επωνυμία «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία 
Γενικών Ασφαλειών» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φι−
λελλήνων αριθμ. 1, ως και το σύνολο των γραφείων της 
Εταιρείας ανά την επικράτεια. 

4. Το σύνολο της παρούσης να δημοσιευθεί στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 9 παρ. 1 ν.δ. 400/1970) 
και να κοινοποιηθεί, επιμελεία της Διεύθυνσης Διοικη−
τικής Εποπτείας: α) στην ασφαλιστική εταιρεία «Γ.Η. 
ΣΚΟΥΡΤΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών», β) 
στον διά της παρούσης απόφασης οριζόμενο ως επό−
πτη της ασφαλιστικής εκκαθάρισης ως και τον ως άνω 
ορισθέντα αναπληρωτή αυτού.

5. Περίληψη της απόφασης να κοινοποιηθεί α) στην 
Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
ν. 3455/2006, όπως ισχύει, και στο ν.δ. 400/1970 β) στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών – μελών της Ε.Ε., σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στις διατάξεις των αρθρ.9, 17γ παρ. 3 
έως 6 και 24 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970, γ) σε όλα τα αρ−
μόδια υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία ως 
και στους θεματοφύλακες της περιουσίας της ως άνω 
εταιρείας, δ) στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Αμερικής 
21Α, 106 72 Αθήνα) με την εντολή να ενημερωθούν άμεσα 
τα μέλη της, ε) στην Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών 
Ελλάδος (Σκουφά 50, 10682 Αθήνα) με την εντολή να 
ενημερωθούν άμεσα τα μέλη της, στ) στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Οικο−
νομικής Πολιτικής, Διεύθυνση Πιστωτικών και Δημ/κών 
Υποθέσεων (Πλ. Συντάγματος – Τ.Κ. 10180 Αθήνα), ζ) 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Διεύθυνση Ασφαλιστικών 
Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής) για τις κατά νόμον 
ενέργειες, η) στο Ν.Π.Ι.Δ. Επικουρικό Κεφάλαιο, θ) στην 

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ξενοφώντος 
10, Τ.Κ. 10557 Αθήνα), ι) στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλι−
σης, ια) στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, ιβ) στο Ταμείο 
Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ) στο 
οποίο έχει ενταχθεί το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλι−
σης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επι−
χειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ), δυνάμει του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 
58/Α΄/3.4.2008). 

6. Περίληψη της παρούσης να δημοσιευθεί στην ιστο−
σελίδα της ΕΠ.Ε.Ι.Α..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

F
Αριθμ. 15275 (5)
Οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφα−

λιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩ−
ΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑ−
ΛΕΙΩΝ» και θέση αυτής σε ασφαλιστική εκκαθάριση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3, 7 
έως 9, 10, 12α, 17α έως 17γ του ν.δ. 400/1970, όπως 
ισχύει.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

(ΕΠ.Ε.Ι.Α.)
(Απόφαση υπ’ αριθμ. 156/16.9.2009 και 21.9.2009, Θέμα 4)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α΄) «Εποπτεία της ιδιωτι−

κής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνι−
διών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και 
άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 3 αυτού.

(β) Του π.δ. 20/2006 (ΦΕΚ 17/Α΄) «Οργανισμός Επιτρο−
πής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης».

(γ) Του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10/Α΄) «περί Ιδιωτικής Επι−
χειρήσεως Ασφαλίσεως», όπως ισχύει και ιδίως των δι−
ατάξεων των άρθρων 3 παρ. 3, 7 έως 9, 10, 12α και 17α 
έως 17γ αυτού.

2. Την υπ’ αριθμ. 46511/Β 2147/29.10.2007 (ΦΕΚ 2149/Β΄) 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Ανάπτυξης «διαπιστωτική πράξη 
έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτι−
κής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.)», όπως προβλέπεται από τον 
ν. 3229/2004.

3. Την υπ’ αριθμ. 141/4/31.3.2009 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΕΠ.Ε.Ι.Α., σύμφωνα με την οποία συντρέχει περίπτωση 
εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 17γ παρ. 4 και 5 
του ν.δ. 400/1970 για ποσό εξ ευρώ 13.163.399,89 (οικονο−
μική ανασυγκρότηση) και 47.943.909.92 (βραχυπρόθεσμη 
χρηματοδότηση) για την οικονομική χρήση 2007 και εκ 
τούτου χάριν της προστασίας των συμφερόντων του 
ασφαλιστικού κοινού, α) διατέθηκαν σε ασφαλιστική 
τοποθέτηση τα ελεύθερα ακίνητα της ασφαλιστικής 
Εταιρείας και β) απαγορεύθηκε η ελεύθερη διάθεση 
(δέσμευση) του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων 
που απαρτίζουν την ασφαλιστική τοποθέτηση της Εται−
ρείας. 

4. Την υπ’ αριθμ. 141/8/31.3.2009 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΕΠ.Ε.Ι.Α., με την οποία επεβλήθη στον Παύλο Ψωμιάδη 
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χρηματικό πρόστιμο ύψους 720.000 ευρώ, κατ’ εφαρμογή 
της διάταξης του άρθρου 15α παρ. 5 του ν.δ. 400/1970 
λόγω ολοκλήρωσης πράξεων για την απόκτηση ειδι−
κής συμμετοχής στην Εταιρεία χωρίς την έγκριση της 
ΕΠ.Ε.Ι.Α.. 

5. Την με ημέτερο υπ’ αριθμ. 7872/19.5.2009 Έκθεση 
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου χρήσης 2008 της Εται−
ρείας.

6. Την υπ’ αριθμ. 147/2/11.6.2009 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΕΠ.Ε.Ι.Α. που αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 6 
ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, με την οποία τίθενται υπόψη 
του Γενικού Διευθυντή Ι. Βάσση οι ειδικότερες παρά−
μετροι για τον κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 ν.δ. 
400/1970 υπολογισμό και την αποτίμηση των περιουσι−
ακών στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη στο περιθώριο 
φερεγγυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για 
την οικονομική χρήση 2008 μόνο και σύμφωνα με την 
οποία:

α) Η υπεραξία των ακινήτων που αποτελούν στοιχείο 
του περιθωρίου φερεγγυότητας για τη χρήση 2008 και 
η οποία υπολογίζεται ως η αντικειμενική αξία του ακινή−
του αναπροσαρμοσμένη κατά ποσοστό 30% (άρθρα 17α 
παρ. 5 και 8 ν.δ. 400/1970) να μπορεί να προσαυξάνεται 
κατά ποσοστό 20%. 

β) Η υπεραξία των χρεογράφων και συγκεκριμένα 
των μετοχών Α.Ε. εισηγμένων σε χρηματιστήρια Ε.Ε. 
και Ε.Ο.Χ. και των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και 
οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 
(ΟΣΕΚΑ), που αποτελούν στοιχείο του περιθωρίου φε−
ρεγγυότητας να υπολογίζεται με βάση την μεγαλύτερη 
τιμή εκ των τριών ως κάτωθι κριτηρίων, ήτοι: 

i. Το μέσο όρο των ημερήσιων τιμών από 1.1.2008 
– 31.12.2008 ή 

ii. Το μέσο όρο των ημερήσιων τιμών από 1.1.2009 − 
31.5.2009 ή 

iii. Την τρέχουσα τιμή ως είχε την 31.5.2009. 
γ) Η υπεραξία των χρεογράφων και συγκεκριμένα 

ομολόγων και ομολογιών εντόκων Ελληνικού Δημοσίου 
ή Ν.Π.Δ.Δ., Δημοσίων ή Δημοτικών Επιχειρήσεων, Κυ−
βερνήσεων Κρατών Μελών ή Διεθνών Οργανισμών, που 
αποτελούν στοιχείο του περιθωρίου φερεγγυότητας, να 
υπολογίζεται με βάση την τιμή κτήσης τους, όπως έχει 
γνωστοποιηθεί στην ΕΠ.Ε.Ι.Α., υπό τον όρο να διατηρη−
θούν έως τη λήξη τους. 

7. Το με ημέτερο υπ’ αριθμ. 8536/29.5.2009 έγγραφο με 
τις παρατηρήσεις και ενστάσεις της Εταιρείας επί της 
ως άνω υπό 6 στην παρούσα και υπ’ αριθμ. 7872/19.5.2009 
κοινοποιηθείσας Έκθεσης Χρηματοοικονομικού Ελέγχου 
και το με ημέτερο υπ’ αριθμ. 8997/5.6.2009 αίτημα της 
Εταιρείας για υπαγωγή της στην διάταξη του αρθρ. 
6 παρ. 6 ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, τα οποία ελήφθη−
σαν υπόψη από την ΕΠ.Ε.Ι.Α. στη με ημέτερο υπ’ αριθμ. 
9697/17.6.2009 απάντησή της στην Εταιρεία, με τον 
υπολογισμό των παρεκκλίσεων του άρθρου 6 παρ. 6 
ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, λόγω συνδρομής ιδιαζόντων 
προϋποθέσεων, δεδομένης της χρηματοοικονομικής 
κρίσης. 

8. Το γεγονός ότι, μετά το με ημέτερο υπ’ αριθμ. 8997/ 
5.6.2009 αίτημα της Εταιρείας για υπαγωγή της στην 
διάταξη του αρθρ. 6 παρ. 6 ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, 
και τον υπολογισμό των υπό στοιχείο 7 στην παρούσα 
παρεκκλίσεων, τo διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας 
υπολείπεται του ποσού των 6.709.535,67 ευρώ για την 

κάλυψη του εγγυητικού κεφαλαίου κατά ποσό 293.496,95 
ευρώ και του ποσού των 20.128.607,02 ευρώ για την κά−
λυψη του Απαιτούμενου Περιθώριο Φερεγγυότητας κατά 
ποσό 13.419.071,35 ευρώ, καθιστώντας αναγκαία την λήψη 
άμεσων μέτρων εξυγίανσης κατά το άρθρο 17γ παρ. 4 
και 5 ν.δ. 400/1970, ήτοι την καταβολή συνολικού ποσού 
13.712.568,29 ευρώ (13.419.071,35 + 293.496,95). Επιπλέον η 
Εταιρεία παρουσιάζει έλλειμμα στην ασφαλιστική της 
τοποθέτηση κατά ποσό 21.448.695,27 ευρώ.

9. Την υπ’ αριθμ. 148/11/25.6.2009 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΕΠ.Ε.Ι.Α. σύμφωνα με την οποία κλήθηκε η Εταιρεία «2. 
Να υποβάλει (η Εταιρεία) στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. εντός δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας πρόγραμ−
μα βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης και οικονομικής 
ανασυγκρότησης, περιεχόμενο των οποίων είναι υπο−
χρεωτικά και οι αριθμοί των τραπεζικών λογαριασμών 
(εφεξής στην παρούσα «Λογαριασμοί»), στους οποίους 
θα κατατεθούν, σε μετρητά εξ ολοκλήρου, το στην πα−
ράγραφο 13 του σκεπτικού της παρούσας ποσό της 
απαιτούμενης βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης εξ 
ευρώ 293.496,95 και το ποσό της απαιτούμενης οικονομι−
κής ανασυγκρότησης εξ ευρώ 13.419.071,35, και οι οποίοι 
θα δεσμευθούν. Για την έγκριση των προγραμμάτων θα 
πρέπει οι Λογαριασμοί αυτοί να τηρούνται σε πιστωτικό 
ίδρυμα στην Ελλάδα. 3. Να υλοποιήσει η Εταιρεία εντός 
δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας το 
ως άνω πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης 
με διάθεση σε μετρητά στους αναφερόμενους στην 
παράγραφο 2 της παρούσας Λογαριασμούς, του ποσού 
της απαιτούμενης βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης 
εξ ευρώ 293.496,95, που αναφέρεται στην παράγραφο 
13 του σκεπτικού της παρούσας. 4. Να υλοποιήσει η 
Εταιρεία έως την 15.9.2009 το ως άνω πρόγραμμα οικο−
νομικής ανασυγκρότησης με διάθεση σε μετρητά στους 
αναφερόμενους στην παράγραφο 2 Λογαριασμούς, του 
ποσού της απαιτούμενης οικονομικής ανασυγκρότησης 
εξ ευρώ 13.419.071,35, που αναφέρεται στην παράγραφο 
13 του σκεπτικού της παρούσας. 5. Να διαθέτει η Εται−
ρεία, έως την 15.9.2009 για την κάλυψη του συνόλου 
των ασφαλιστικών της υποχρεώσεων, κατάλληλα για 
την ασφαλιστική της τοποθέτηση περιουσιακά στοι−
χεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν.δ. 
400/1970.», την οποία παρέλαβε η Εταιρεία την 3.7.2009 
από τα γραφεία της ΕΠ.Ε.Ι.Α.. 

10. Την υπ’ αριθμ. 152/4/30.7.2009 απόφαση του Δ.Σ. της 
ΕΠ.Ε.Ι.Α., την οποία παρέλαβε η Εταιρεία την 31.7.2009 
και σύμφωνα με την οποία α) δεν χορηγήθηκε παρά−
ταση προθεσμίας στην Εταιρεία για διάστημα δύο (2) 
μηνών πέραν της δοθείσης προθεσμίας με την υπ’ αριθμ. 
148/11/25.6.2009 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α. για την 
υποβολή του προγράμματος βραχυπρόθεσμης χρημα−
τοδότησης και οικονομικής ανασυγκρότησης, καθώς η 
προτεινόμενη αιτιολογία της παρεμβολής του μηνός 
Αυγούστου ως «μήνα διακοπών» κρίνεται ανεπαρκής 
και επουσιώδης, β) χορηγήθηκε αρνητική απάντηση στο 
αίτημα της Εταιρείας για την έγκριση του Παύλου Ψω−
μιάδη ως μετόχου με δικαίωμα ψήφου στην Εταιρεία, 
καθώς έχει ήδη δοθεί αρνητική απάντηση και έχουν 
επιβληθεί κυρώσεις στο εν λόγω φυσικό πρόσωπο για 
την παραβατική του συμπεριφορά, με τις υπ’ αριθμ. 
141/6/31.3.2009 και 141/8/31.3.2009 αποφάσεις του Δ.Σ. 
της ΕΠ.Ε.Ι.Α, γ) ζητήθηκε η υποβολή προγράμματος βρα−
χυπρόθεσμης χρηματοδότησης και οικονομικής ανα−
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συγκρότησης, σύμφωνα με τα επιτασσόμενα στην υπ’ 
αριθμ. 148/11/25.6.2009 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 
έως την 7.8.2009 και δ) επισημάνθηκε ότι σε κάθε πε−
ρίπτωση η υλοποίηση των προγραμμάτων πρέπει να 
ολοκληρωθεί έως την 15.9.2009, σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στην υπ’ αριθμ. 148/11/25.6.2009 απόφαση του Δ.Σ. 
της ΕΠ.Ε.Ι.Α.. 

11. Το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν υπέβαλε νέο πρό−
γραμμα βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης και οικονο−
μικής ανασυγκρότησης, έτσι ώστε να στοιχειοθετείται 
η πλήρη συμμόρφωσή της ως προς τα επιτασσόμενα 
δυνάμει των οικείων αποφάσεων του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 
και πέραν τούτου ότι η ΕΠ.Ε.Ι.Α. είναι αποδέκτης πολλών 
παραπόνων ασφαλισμένων της Εταιρείας για μη εκπλή−
ρωση υποχρεώσεών της έναντι των ασφαλισμένων της 
και των εν γένει δικαιούχων αποζημίωσης.

12. Την υπ’ αριθμ. 154/4/31.8.2009 απόφαση του Δ.Σ. 
της ΕΠ.Ε.Ι.Α., σύμφωνα με την οποία α) δεν εγκρίθηκε 
το υπ’ αριθμ. 12770/5.8.2009 έγγραφο της Εταιρείας ως 
νέο πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης και 
οικονομικής ανασυγκρότησης κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 17 γ παρ. 4 και 5 του ν.δ. 400/1970 και β) απα−
γορεύθηκε η ελεύθερη διάθεση (δέσμευση) του συνόλου 
των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 17γ παρ. 4 και 5 και 9 παρ. 2 
και 3 του ν.δ. 400/1970, κατά την οποία απόφαση ελήφθη 
υπόψη το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν δύναται να λάβει 
απόφαση για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου για 
όσο χρονικό διάστημα ο Παύλος Ψωμιάδης συμμετέχει 
σε αυτή σε ποσοστό 99,96%, καθόσον η άσκηση των 
δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν απ’ αυτή τη συμ−
μετοχή δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην απόφαση αυτή.

13. Το γεγονός ότι υφίσταται άμεση ανάγκη υλοποί−
ησης των επιτασσομένων με την ως άνω υπό στοιχείο 
9 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α. μέτρων εξυγίανσης 
του αρ.17γ παρ. 4 και 5, δεδομένου ότι έχει υποβληθεί 
σωρεία καταγγελιών στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. για την διενέργεια 
κατάφωρων παραβάσεων της ασφαλιστικής νομοθεσί−
ας από πλευράς της Εταιρείας και έχει παρατηρηθεί 
έξαρση του φαινομένου της αδυναμίας καταβολής απο−
ζημιώσεων στους δικαιούχους. 

14. Το γεγονός ότι η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
από πλευράς της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις 
διατάξεις του άρθρου 17γ παρ. 4 και 5 του ν.δ. 400/1970 
περί υποβολής και υλοποίησης από την εταιρεία επαρ−
κούς προγράμματος βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης 
και οικονομικής ανασυγκρότησης αποτελεί αυτοτελές 
έρεισμα για την επιβολή του προβλεπόμενου μέτρου 
της οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας κατά 
τις ειδικές διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 17γ 
σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του ιδίου 
νομοθετικού διατάγματος. 

15. Το γεγονός ότι συντρέχει περίπτωση εφαρμογής 
της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970, 
σύμφωνα με την οποία «Η άδεια λειτουργίας ασφαλι−
στικής επιχείρησης ανακαλείται στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται από το νομοθετικό αυτό διάταγμα, ….. 
καθώς και αν έπαψαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις 
για τις οποίες αυτή δόθηκε ή παραβιάζονται σοβαρά 
οι κάθε είδους υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το 
παρόν» και σε συνδυασμό με την διάταξη της παρ. 2 εδ. 
β του άρθρου 3 του αυτού ν.δ. σύμφωνα με την οποία 

«Η άδεια δεν χορηγείται εάν η ΕΠ.ΕΙ.Α., λαμβανομένης 
υπ’ όψιν της ανάγκης εξασφάλισης υγιούς και συνετής 
διαχείρισης της ασφαλιστικής επιχείρησης, δεν έχει 
πεισθεί για την καταλληλότητα των εν λόγω μετόχων 
ή εταίρων».

16. Το γεγονός ότι τίθεται ζήτημα έλλειψης αξιοπι−
στίας και αφερεγγυότητας της ως άνω ασφαλιστικής 
εταιρείας και θέσης σε κίνδυνο των συμφερόντων των 
ασφαλισμένων και δικαιούχων ασφαλίσματος, η διαφύ−
λαξη των οποίων αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο 
για την χορήγηση της άδειας σύστασης ασφαλιστικής 
επιχείρησης όσο και για την λειτουργία αυτής, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3, 3 παρ. 2 και 3 σε 
συνδυασμό και με την διάταξη του αρ. 44 περ. β΄ του 
ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει. 

17. Το ότι, σύμφωνα με την άποψη της Νομικής Υπη−
ρεσίας, κατά την διάταξη του αρθρ. 6 παρ. 3 του Κώ−
δικα Διοικητικής Διαδικασίας και την πάγια σχετική 
νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ’ αριθμ. 
226 έως 234 και 309/1975, 1081 και 2248/1979, 3853/1986, 
4077/1988, 2168/1989, 1062/1998, 4952/1998 και 744/2005 
αποφάσεις), δικαίωμα ακρόασης δεν χορηγείται, όταν 
πρόκειται για διοικητικό μέτρο και όχι για διοικητική 
πράξη ως επίσης και όταν πρόκειται μεν για διοικητική 
πράξη αλλά αυτή αφορά ρύθμιση, που δεν συνδέεται με 
την υποκειμενική συμπεριφορά του διοικούμενου ή όταν 
η κρίση του διοικητικού οργάνου για την συνδρομή των 
νομίμων προϋποθέσεων της έκδοσης της διοικητικής 
πράξης, βάσει δεσμίας αρμοδιότητας της διοίκησης, 
στηρίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα και πληροφορίες, 
τις οποίες υπέβαλε ουσιαστικά ο ίδιος ο διοικούμενος, 
και όταν υφίσταται δημόσιο συμφέρον για την άμεση 
έκδοση της διοικητικής πράξης, το οποίο είναι εν προ−
κειμένω η ανάγκη προστασίας των συμφερόντων του 
ασφαλιστικού κοινού.

18. Τη σχετική εισήγηση του Γενικού Διευθυντή
και έπειτα από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομό−

φωνα: 
1. Να ανακληθεί οριστικά η άδεια λειτουργίας σε όλους 

τους κλάδους της ασφαλιστικής εταιρείας με την επω−
νυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12825/05/Β/86/5, 
που της χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ4−4050/9.11.1981 
απόφαση του Υπουργού Εμπορίου (ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 
3979/18.11.1981), να χαρακτηρισθεί ως ασφαλιστική τοπο−
θέτηση και να δεσμευθεί το σύνολο των περιουσιακών 
στοιχείων της εν λόγω εταιρείας, και να τεθεί αυτή σε 
ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 1 έως και 12β, 17α, 17β, 17γ και 62 επ. του ν.δ. 
400/1970, όπως ισχύει.

2. Να διοριστεί η Περσεφόνη Μπούνα, δικηγόρος 
Αθηνών, Προμηθέως 5, ως επόπτης ασφαλιστικής εκ−
καθάρισης και η Βασιλική Σακκά, δικηγόρος Αθηνών, 
Σατωβριάνδου 57, ως αναπληρωτής επόπτης ασφαλι−
στικής εκκαθάρισης, με διετή θητεία, αρχόμενη από την 
έκδοση της παρούσας απόφασης και αμοιβή ποσού 1500 
ευρώ (μεικτά) μηνιαίως. Ο επόπτης της ασφαλιστικής 
εκκαθάρισης υποχρεούται να εφαρμόσει τις διατάξεις 
των άρθρων 10 και 12α του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, 
και έχει όλες τις αρμοδιότητες του εκκαθαριστή της 
Εταιρείας, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστή. 

3. Να σφραγιστούν, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 
826 επ ΚΠολΔ, τα γραφεία της Ασφαλιστικής Εταιρείας 
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με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙ−
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ», που εδρεύει στον 
Πειραιά, οδός Παπαστράτου 51−53 και Δερβενακίων, ως 
και το σύνολο των γραφείων − υποκαταστημάτων της 
Εταιρείας ανά την επικράτεια και να δοθεί εντολή στις 
κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές αρχές να συνδράμουν 
στην εν λόγω διαδικασία. 

4. Το σύνολο της παρούσης να δημοσιευθεί στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 9 παρ. 1 ν.δ. 400/1970) 
να κοινοποιηθεί, επιμελεία της Διεύθυνσης Διοικητικής 
Εποπτείας: α) στην ασφαλιστική εταιρεία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩ−
ΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙ−
ΩΝ», β) στην διά της παρούσης απόφασης οριζόμενη 
ως επόπτη της ασφαλιστικής εκκαθάρισης ως και στην 
ως άνω αναπληρώτριά της.

5. Περίληψη της απόφασης να κοινοποιηθεί α) στην 
Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
ν. 3455/2006, όπως ισχύει, και στο ν.δ. 400/1970 β) στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γ) στις αρμόδιες αρχές των 
κρατών – μελών της Ε.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
διατάξεις των αρθρ.9, 17γ παρ. 3 έως 6 και 24 παρ. 3 του 
ν.δ. 400/1970, δ) σε όλα τα αρμόδια υποθηκοφυλακεία και 
κτηματολογικά γραφεία ως και στους θεματοφύλακες 
της περιουσίας της ως άνω εταιρείας, ε) στην Ελληνική 
Ένωση Τραπεζών (Αμερικής 21Α, 106 72 Αθήνα) με την 

εντολή να ενημερωθούν άμεσα τα μέλη της, στ) στην 
Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (Σκουφά 50, 
10682 Αθήνα) με την εντολή να ενημερωθούν άμεσα τα 
μέλη της, ζ) στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομι−
κών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, Διεύθυνση 
Πιστωτικών και Δημ/κών Υποθέσεων (Πλ. Συντάγματος 
– Τ.Κ. 101 80 Αθήνα), η) στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Διεύ−
θυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής) 
για τις κατά νόμον ενέργειες θ) στο Ν.Π.Ι.Δ. Επικουρικό 
Κεφάλαιο, ι) στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλά−
δος (Ξενοφώντος 10, Τ.Κ. 10557 Αθήνα), ια) στο Γραφείο 
Διεθνούς Ασφάλισης, ιβ) στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, 
ια) στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα 
(ΤΕΑΙΤ) στο οποίο έχει ενταχθεί το Ταμείο Επικουρικής 
Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών 
Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ), δυνάμει του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 
58/Α΄/3.4.2008). 

6. Περίληψη της παρούσης να δημοσιευθεί στην ιστο−
σελίδα της ΕΠ.Ε.Ι.Α..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
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