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ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  (1)
Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται−

ρειών της συγχώνευσης και της τροποποίησης του 
καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω−
νυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ− ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΒΑΤΣΟΥΛΗΣ» 
και με δ.τ. «ΚΡΕΒΑΤΣΟΥΛΗΣ Α.Ε.»

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Την 15−06−2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό Γ/ΕΞ. /1319 
−1 /15.06.2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΓ7ΛΚ−Χ0Σ) απόφασή μας με την 
οποία εγκρίθηκε: 

1. Η συγχώνευση των παρακάτω εταιρειών α) της Ανώ−
νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟ−
ΧΕΙΑΚΗ− ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΡΕΒΑΤΣΟΥΛΗΣ», με δ.τ. «ΚΡΕΒΑΤΣΟΥΛΗΣ Α.Ε.» και με 
Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 21298/72/Β/90 /11 
που εδρεύει στο Δήμο Ρεθύμνης Νομού Ρεθύμνης και 
β) της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΒΑ−
ΤΣΟΥΛΗ Ε. − ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗ Α. Ο.Ε», με δ.τ. «ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΚΤΕΟ O.E.» που εδρεύει στο Λατζιμά Δήμου Ρεθύμνης 
Νομού Ρεθύμνης με απορρόφηση της δεύτερης από την 
πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Ανωνύμων Εταιρειών, των άρθρων 1−5 του Ν.2166/1993, 
την με αριθμό 883/31.05.2012 πράξη της συμβολαιογρά−
φου Ρεθύμνης Μαρίας Νικολάου Ανδρουλάκη σύζυγο 
Πέτρου Στεφανάκη, την από 22.03.2012 έκθεση της ορ−
κωτού λογιστή − ελεγκτή Αγάπης Στ. Κούση (με AM/
ΣΟΕΛ 26731) περί διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρεί−
ας κατά την 31.01.2012, την από 16.05.2012 απόφαση της 
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανωτέ−
ρω Ανώνυμης Εταιρείας και την από 16.05.2012 απόφαση 
των ετέρων της ανωτέρω ομόρρυθμης εταιρείας. 

2. Η τροποποίηση του άρθρου 4 − Σκοπός της εται−
ρείας και του άρθρου 5 − Μετοχικό Κεφάλαιο του κα−
ταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ− ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
& ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΒΑΤΣΟΥΛΗΣ», με δ.τ. «ΚΡΕ−
ΒΑΤΣΟΥΛΗΣ Α.Ε.» και με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων 
Εταιρειών 21298/72/Β/90/11.

Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής:

Άρθρο 4
Σκοπός της εταιρείας 

1) Σκοπός της εταιρείας είναι:
α), β), γ), δ) και ε)........ παραμένουν ως έχουν. 
στ) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου αυτοκι−

νήτων.
Παράγραφοι 2. και 3. παραμένουν ως έχουν. 

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 
ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες 
διακόσια (1.576.200,00) ευρώ διηρημένο σε ένα εκατομ−
μύριο πεντακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες διακόσιες 
ονομαστικές μετοχές (1.576.200) ονομαστικής αξίας ενός 
(1) ευρώ η κάθε μία. 

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του 
τροποποιημένου καταστατικού.

Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.2 και 7β παρ.1 του 
Κ. Ν. 2190/1920.

Ρέθυμνο, 15 Ιουνίου 2012
Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη

Ο Διευθυντής
ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΡΑΚΗΣ

F

Αριθμ. Αποφ. 42/5/13−06−2012 (2)
Διορισμός επόπτη της τελούσης σε καθεστώς ασφαλι−

στικής εκκαθάρισης εταιρείας «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

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

της Ελλάδος,
β) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου  1

του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύστα−
ση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών», (ΦΕΚ Α΄ 128),

γ) την ΠΔ/ΤΕ 2638/14.12.2010 «Τροποποίηση των δια−
τάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984, όπως ισχύει, σχετικά 
με τη μετονομασία και τη διεύρυνση της σύνθεσης και 
των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πι−
στωτικών Θεμάτων», (ΦΕΚ Β΄ 1953),

δ) το ν.δ. 400/1970 περί «Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφα−
λίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα τις δια−
τάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την Απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 156/21−09−2009 «περί ορι−
στικής ανάκλησης της άδειας σύστασης και λειτουργίας 
της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Η. ΣΚΟΥΡ−
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»»,

ζ) την Απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 156/21−09−2009 με την 
οποία διορίστηκε ως επόπτης ασφαλιστικής εκκαθά−
ρισης της ως άνω εταιρείας ο Αλευρομύτης Νικόλαος,

η) το από 12−06−2012 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει:

α) να παρατείνει τη θητεία του Αλευρομύτη Νικόλαου, 
ως επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας 
με την επωνυμία «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» έως τη δημοσίευση της παρού−
σας,

β) να διορίσει την Γκίκα Φανή, δικηγόρο (Βιζηυνού 3, 
Αθήνα, 11141) ως επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης της 
εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» για 24 μήνες, της θη−
τείας αρχομένης από τη δημοσίευση της παρούσας, με 
αμοιβή 1.000 ευρώ (μικτά) μηνιαίως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

F

Αριθμ. Αποφ. 42/6/13−06−2012 (3)
Διορισμός επόπτη της τελούσης σε καθεστώς ασφαλι−

στικής εκκαθάρισης εταιρείας «LE MONDE ΑΣΦΑΛΙ−
ΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

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

της Ελλάδος,
β) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 

1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών», (ΦΕΚ Α΄ 128),

γ) την ΠΔ/ΤΕ 2638/14.12.2010 «Τροποποίηση των δια−
τάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984, όπως ισχύει, σχετικά 
με τη μετονομασία και τη διεύρυνση της σύνθεσης και 
των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πι−
στωτικών Θεμάτων», (ΦΕΚ Β΄ 1953),

δ) το ν.δ. 400/1970 περί «Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφα−
λίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα τις δια−
τάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,
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στ) την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Κ3−1232/ 
05−02−2007 «περί οριστικής ανάκλησης της άδειας σύ−
στασης και λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας 
με την επωνυμία «LE MONDE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ζ) την Απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 140/12/27−03−2009 με την 
οποία διορίστηκε ως επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρι−
σης της ως άνω εταιρείας η Αλεξίου Ιουλία,

η) το από 12−06−2012 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει: 

α) να παρατείνει τη θητεία της Αλεξίου Ιουλίας, ως 
επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με την 
επωνυμία «LE MONDE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
έως τη δημοσίευση της παρούσας,

β) να διορίσει τον Χαλιώτη Γεράσιμο, δικηγόρο (Ραβινέ 
2, 11521 ΑΘΗΝΑ) ως επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης 
της εταιρείας με την επωνυμία «LE MONDE ΑΣΦΑΛΙ−
ΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για 12 μήνες, της θητείας 
αρχομένης από τη δημοσίευση της παρούσας, με αμοιβή 
1.000 ευρώ (μικτά) μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος 
Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

F

Αριθμ. Αποφ. 42/7/13−06−2012 (4)
Διορισμός επόπτη της τελούσης σε καθεστώς ασφα−

λιστικής εκκαθάρισης εταιρείας «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩ−
ΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

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

της Ελλάδος,
β) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 

1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών», (ΦΕΚ Α΄ 128),

γ) την ΠΔ/ΤΕ 2638/14.12.2010 «Τροποποίηση των δια−
τάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984, όπως ισχύει, σχετικά 
με τη μετονομασία και τη διεύρυνση της σύνθεσης και 
των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πι−
στωτικών Θεμάτων», (ΦΕΚ Β΄ 1953),

δ) το ν.δ. 400/1970 περί «Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφα−
λίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα τις δια−
τάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την Απόφαση ΥΠ. AN. K3−4407/28−05−1996 «περί 
οριστικής ανάκλησης της άδειας σύστασης και λειτουρ−
γίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟ−
ΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»»,

ζ) την Απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 182/13−05−2010 με την 
οποία διορίστηκε ως επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρι−
σης της ως άνω εταιρείας ο Ιωαννίδης Θεόδωρος,

η) το από 12−06−2012 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει: 

να διορίσει την Αθερίνου Ελένη, δικηγόρο (Ζεφύρου 
24Α, 14563, Κηφισιά) ως επόπτη ασφαλιστικής εκκα−
θάρισης της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για 12 μήνες, της 
θητείας αρχομένης από τη δημοσίευση της παρούσας, 
με αμοιβή 1.000 ευρώ (μικτά) μηνιαίως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος 
Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

F

Αριθμ. Αποφ. 42/9/13−06−2012 (5)
Διορισμός επόπτη της τελούσης σε καθεστώς ασφα−

λιστικής εκκαθάρισης εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥ−
ΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

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

της Ελλάδος,
β) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 

1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών», (ΦΕΚ Α΄ 128),

γ) την ΠΔ/ΤΕ 2638/14.12.2010 «Τροποποίηση των δια−
τάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984, όπως ισχύει, σχετικά 
με τη μετονομασία και τη διεύρυνση της σύνθεσης και 
των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πι−
στωτικών Θεμάτων», (ΦΕΚ Β΄ 1953),

δ) το ν.δ. 400/1970 περί «Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφα−
λίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα τις δια−
τάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Κ3−1230/ 
05−02−2007 «περί οριστικής ανάκλησης της άδειας σύ−
στασης και λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας 
με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ»»,

ζ) την Απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 140/12/27−03−2009 με την 
οποία διορίστηκε ως επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρι−
σης της ως άνω εταιρείας η Παπαευθυμίου Γεωργία,

η) το από 12−06−2012 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει:

α) να παρατείνει τη θητεία της Παπαευθυμίου 
Γεωργίας, ως επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης της 
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑ−
ΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» έως τη δημοσίευση της παρούσας,

β) να διορίσει την Γιαννοπούλου Ελένη, δικηγόρο (Δη−
μοκρίτου 18, 10673 ΑΘΗΝΑ) ως επόπτη ασφαλιστικής 
εκκαθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για 12 μήνες, της 
θητείας αρχομένης από τη δημοσίευση της παρούσας, 
με αμοιβή 1.000 ευρώ (μικτά) μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος 
Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. Αποφ. 42/10/13−06−2012 (6)
Διορισμός επόπτη της τελούσης σε καθεστώς ασφα−

λιστικής εκκαθάρισης εταιρείας «ΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

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

της Ελλάδος,
β) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 

1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών», (ΦΕΚ Α΄ 128),

γ) την ΠΔ/ΤΕ 2638/14.12.2010 «Τροποποίηση των δια−
τάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984, όπως ισχύει, σχετικά 
με τη μετονομασία και τη διεύρυνση της σύνθεσης και 
των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πι−
στωτικών Θεμάτων», (ΦΕΚ Β΄ 1953),

δ) το ν.δ. 400/1970 περί «Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφα−
λίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα τις δια−
τάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Κ3−876/28−
01−2000 «περί οριστικής ανάκλησης της άδειας σύστα−
σης και λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με 
την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»»,

ζ) την Απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 121/17−6−2008 με την οποία 
διορίστηκε ως επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρισης της 
ως άνω εταιρείας ο Τσάλλος Χρήστος,

η) το από 12−06−2012 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει:

α) να παρατείνει τη θητεία του Τσάλλου Χρήστου, 
ως επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας 
με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» έως τη δημοσίευση της πα−
ρούσας,

β) να διορίσει τον Δρακόπουλο Δημήτριο, οικονομο−
λόγο (Βόλου 3, Πεύκη, 15121) ως επόπτη ασφαλιστικής 
εκκαθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΑΝΩ−
ΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για 
12 μήνες, της θητείας αρχομένης από τη δημοσίευση της 
παρούσας, με αμοιβή 1.000 ευρώ (μικτά) μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος 
Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Αποφ. 42/11/13−06−2012 (7)
Διορισμός επόπτη της τελούσης σε καθεστώς ασφαλι−

στικής εκκαθάρισης εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

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

της Ελλάδος,

β) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών», (ΦΕΚ Α 128),

γ) την ΠΔ/ΤΕ 2638/14.12.2010 «Τροποποίηση των δια−
τάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984, όπως ισχύει, σχετικά 
με τη μετονομασία και τη διεύρυνση της σύνθεσης και 
των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πι−
στωτικών Θεμάτων», (ΦΕΚ Β΄ 1953),

δ) το ν.δ. 400/1970 περί «Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφα−
λίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα τις δια−
τάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την Απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 156/21−09−2009 «περί 
οριστικής ανάκλησης της άδειας σύστασης και λειτουρ−
γίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕ−
ΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»»,

ζ) την Απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 185/7/30−06−2010 με την 
οποία διορίστηκε ως επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρι−
σης της ως άνω εταιρείας η Σακκά Βασιλική,

η) το από 12−06−2012 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει:

να διορίσει τον Λαβίδα Δημήτριο, δικηγόρο (Ζωοδ. 
Πηγής 4, 10678, Αθήνα) ως επόπτη ασφαλιστικής εκκα−
θάρισης της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» 
για 12 μήνες, της θητείας αρχομένης από τη δημοσίευση 
της παρούσας, με αμοιβή 1.000 ευρώ (μικτά) μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος 
Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

F

Αριθμ. Αποφ. 42/12/13−06−2012 (8)
Διορισμός επόπτη της τελούσης σε καθεστώς ασφαλι−

στικής εκκαθάρισης εταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ−
ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙ ΣΕΩΝ»

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

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

της Ελλάδος,
β) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 

1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών», (ΦΕΚ Α΄ 128),

γ) την ΠΔ/ΤΕ 2638/14.12.2010 «Τροποποίηση των δια−
τάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984, όπως ισχύει, σχετικά 
με τη μετονομασία και τη διεύρυνση της σύνθεσης και 
των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πι−
στωτικών Θεμάτων», (ΦΕΚ Β΄ 1953),

δ) το ν.δ. 400/1970 περί «Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφα−
λίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα τις δια−
τάξεις του άρθρου 12α αυτού,
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ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Κ3−
9129/25−07−2006 «περί οριστικής ανάκλησης της άδειας 
σύστασης και λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας 
με την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»»,

ζ) την Απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 127/26−8−2008 με την 
οποία διορίστηκε ως επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρι−
σης της ως άνω εταιρείας ο Σταθούλης Σπυρίδων,

η) το από 12−06−2012 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει:

α) να παρατείνει τη θητεία του Σταθούλη Σπυρίδωνα, 
ως επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας 
με την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» έως τη δημοσίευση 
της παρούσας,

β) να διορίσει την Στειροπούλου Δέσποινα, δικηγόρο 
(Ομήρου 34, 10672 ΑΘΗΝΑ) ως επόπτη ασφαλιστικής εκκα−
θάρισης της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑ−
ΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» για 
12 μήνες, της θητείας αρχομένης από τη δημοσίευση της 
παρούσας, με αμοιβή 1.000 ευρώ (μικτά) μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος 
Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

F

Αριθμ. Αποφ. 42/13/13−06−2012 (9)
Διορισμός επόπτη της τελούσης σε καθεστώς ασφαλι−

στικής εκκαθάρισης εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

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

της Ελλάδος,
β) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 

1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών», (ΦΕΚ Α΄ 128),

γ) την ΠΔ/ΤΕ 2638/14.12.2010 «Τροποποίηση των δια−
τάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984, όπως ισχύει, σχετικά 
με τη μετονομασία και τη διεύρυνση της σύνθεσης και 
των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πι−
στωτικών Θεμάτων», (ΦΕΚ Β’1953),

δ) το ν.δ. 400/1970 περί «Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφα−
λίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα τις δια−
τάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την Απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 156/21−09−2009 «περί ορι−
στικής ανάκλησης της άδειας σύστασης και λειτουργίας 
της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ 
ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑ−
ΛΙΣΕΩΝ»»,

ζ) την Απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 156/21−09−2009 με την 
οποία διορίστηκε ως επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρι−
σης της ως άνω εταιρείας η Σακκά Βασιλική,

η) το από 12−06−2012 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει:

α) να παρατείνει τη θητεία της Σακκά Βασιλικής, ως 
επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με 
την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» έως τη δημοσίευση 
της παρούσας,

β) να διορίσει τον Χαλιώτη Γεράσιμο, δικηγόρο (Ραβινέ 
2, 11521 ΑΘΗΝΑ) ως επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης 
της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» για 12 
μήνες, της θητείας αρχομένης από τη δημοσίευση της 
παρούσας, με αμοιβή 1.000 ευρώ (μικτά) μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος 
Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

F

Αριθμ. Αποφ. 42/14/13−06−2012 (10)
Διορισμός επόπτη της τελούσης σε καθεστώς ασφαλι−

στικής εκκαθάρισης εταιρείας «ΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ»

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

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

της Ελλάδος,
β) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 

1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών», (ΦΕΚ Α΄ 128),

γ) την ΠΔ/ΤΕ 2638/14.12.2010 «Τροποποίηση των δια−
τάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984, όπως ισχύει, σχετικά 
με τη μετονομασία και τη διεύρυνση της σύνθεσης και 
των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πι−
στωτικών Θεμάτων», (ΦΕΚ Β΄ 1953),

δ) το ν.δ. 400/1970 περί «Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφα−
λίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα τις δια−
τάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την Απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 5035/03−04−2009 «περί 
οριστικής ανάκλησης της άδειας σύστασης και λειτουρ−
γίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ»»,

ζ) την Απόφαση της ΕΠΕΙΑ 141/2β/31.3.2009 με την 
οποία διορίστηκε ως επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρι−
σης της ως άνω εταιρείας ο Χαλιώτης Γεράσιμος,

η) το από 12−06−2012 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει:

α) να παρατείνει τη θητεία του Χαλιώτη Γεράσιμου, 
ως επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με 
την επωνυμία «ΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΖΗΜΙΩΝ» έως τη δημοσίευση της παρούσας,

β) να διορίσει τον Μαλακατέ Τηλέμαχο, δικηγόρο 
(Σουλίου 38, 15343 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) ως επόπτη ασφα−
λιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ» για 12 
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μήνες, της θητείας αρχομένης από τη δημοσίευση της 
παρούσας, με αμοιβή 1.000 ευρώ (μικτά) μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος 
Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

F

Αριθμ. Αποφ. 42/15/13−06−2012 (11)
Διορισμός επόπτη της τελούσης σε καθεστώς ασφαλι−

στικής εκκαθάρισης εταιρείας «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑ−
ΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙ−
ΩΝ»

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑ−

ΤΩΝ

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

της Ελλάδος,
β) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 

1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών», (ΦΕΚ Α΄ 128),

γ) την ΠΔ/ΤΕ 2638/14.12.2010 «Τροποποίηση των δια−
τάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984, όπως ισχύει, σχετικά 
με τη μετονομασία και τη διεύρυνση της σύνθεσης και 
των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πι−
στωτικών Θεμάτων», (ΦΕΚ Β΄ 1953),

δ) το ν.δ. 400/1970 περί «Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφα−
λίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα τις δια−
τάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Κ3−
3918/16−04−2003 «περί οριστικής ανάκλησης της άδειας 
σύστασης και λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας 
με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ»»,

ζ) την Απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 152/16/30−07−2009 με την 
οποία διορίστηκε ως επόπτης ασφαλιστικής εκκαθά−
ρισης της ως άνω εταιρείας ο Παπαδόπουλος Γεώρ−
γιος,

η) το από 12−06−2012 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει:

α) να παρατείνει τη θητεία του Παπαδόπουλου Γεώρ−
γιου, ως επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εται−
ρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ» έως τη 
δημοσίευση της παρούσας,

β) να διορίσει τον Ανδριόπουλο Κωνσταντίνο, δικη−
γόρο (26ης Οκτωβρίου 26, 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ως 
επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με 
την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ» για 12 μήνες, της 
θητείας αρχομένης από τη δημοσίευση της παρούσας, 
με αμοιβή 600 ευρώ (μικτά) μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος 
Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. Αποφ. 42/16/13−06−2012 (12)
Διορισμός επόπτη της τελούσης σε καθεστώς ασφα−

λιστικής εκκαθάρισης εταιρείας «ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΑΙΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

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

της Ελλάδος,
β) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 

1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών», (ΦΕΚ Α΄ 128),

γ) την ΠΔ/ΤΕ 2638/14.12.2010 «Τροποποίηση των δια−
τάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984, όπως ισχύει, σχετικά 
με τη μετονομασία και τη διεύρυνση της σύνθεσης και 
των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πι−
στωτικών Θεμάτων», (ΦΕΚ Β΄ 1953),

δ) το ν.δ. 400/1970 περί «Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφα−
λίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα τις δια−
τάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Κ3−
4412/28−05−1996 «περί οριστικής ανάκλησης της άδειας 
σύστασης και λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας 
με την επωνυμία «ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»»,

ζ) την Απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 185/8/30−06−2010 με την 
οποία διορίστηκε ως επόπτης ασφαλιστικής εκκαθά−
ρισης της ως άνω εταιρείας ο Αλευρομύτης Νικόλαος,

η) το από 12−06−2012 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει:

να διορίσει την Βαφείδου Αντιγόνη, δικηγόρο (Πιν−
δάρου 12 − Αθήνα, τ.κ. 10671) ως επόπτη ασφαλιστικής 
εκκαθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΚΟΣΤΟΣ 
ΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» για 
24 μήνες, της θητείας αρχομένης από τη δημοσίευση 
της παρούσας, με αμοιβή 1.200 ευρώ (μικτά) ετησίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος 
Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

F

Αριθμ. Αποφ. 42/17/13−06−2012 (13)
Διορισμός επόπτη της τελούσης σε καθεστώς ασφαλι−

στικής εκκαθάρισης εταιρείας «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩ−
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ»

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

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

της Ελλάδος,
β) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 

1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
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άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών», (ΦΕΚ Α΄ 128),

γ) την ΠΔ/ΤΕ 2638/14.12.2010 «Τροποποίηση των δια−
τάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984, όπως ισχύει, σχετικά 
με τη μετονομασία και τη διεύρυνση της σύνθεσης και 
των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πι−
στωτικών Θεμάτων», (ΦΕΚ Β΄ 1953),

δ) το ν.δ. 400/1970 περί «Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφα−
λίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα τις δια−
τάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Κ3−
9382/15−10−2001 «περί οριστικής ανάκλησης της άδειας 
σύστασης και λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας 
με την επωνυμία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ»»,

ζ) το από 12−06−2012 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει:

να διορίσει την Βαφείδου Αντιγόνη, δικηγόρο (Πιν−
δάρου 12 − Αθήνα, τ.κ. 10671) ως επόπτη ασφαλιστικής 
εκκαθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΟ−
ΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ 
ΖΗΜΙΩΝ» για 24 μήνες, της θητείας αρχομένης από 
τη δημοσίευση της παρούσας, με αμοιβή 1.200 ευρώ 
(μικτά) ετησίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος 
Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

F

Αριθμ. Αποφ. 42/18/13−06−2012 (14)
Διορισμός επόπτη της τελούσης σε καθεστώς ασφαλι−

στικής εκκαθάρισης εταιρείας «ΘΕΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

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

της Ελλάδος,
β) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 

1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών», (ΦΕΚ Α΄ 128),

γ) την ΠΔ/ΤΕ 2638/14.12.2010 «Τροποποίηση των δια−
τάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984, όπως ισχύει, σχετικά 
με τη μετονομασία και τη διεύρυνση της σύνθεσης και 
των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πι−
στωτικών Θεμάτων», (ΦΕΚ Β’1953),

δ) το ν.δ. 400/1970 περί «Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφα−
λίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα τις δια−
τάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Κ3−
10301/20−11−1997 «περί οριστικής ανάκλησης της άδειας 
σύστασης και λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρεί−
ας με την επωνυμία «ΘΕΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»»,

ζ) την Απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 121/17−6−2008 με την 
οποία διορίστηκε ως επόπτης ασφαλιστικής εκκαθά−
ρισης της ως άνω εταιρείας ο Θεοδωρόπουλος Κων−
σταντίνος,

η) το από 12−06−2012 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει:

α) να παρατείνει τη θητεία του Θεοδωρόπουλου 
Κωνσταντίνου, ως επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης 
της εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» έως τη 
δημοσίευση της παρούσας, 

β) να διορίσει τον Γερμανό Ιωάννη, δικηγόρο (Ιερού 
Λόχου 14, Μαρούσι Αττικής Τ.Κ. 151 24) ως επόπτη ασφα−
λιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΘΕΜΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» για 12 μήνες, της θητείας αρχομένης από 
τη δημοσίευση της παρούσας, με αμοιβή 600 ευρώ (μι−
κτά) μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος 
Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

F

Αριθμ. Αποφ. 42/19/13−06−2012 (15)
Διορισμός επόπτη της τελούσης σε καθεστώς ασφα−

λιστικής εκκαθάρισης εταιρείας «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥ−
ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

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

της Ελλάδος,
β) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 

1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών», (ΦΕΚ Α΄ 128),

γ) την ΠΔ/ΤΕ 2638/14.12.2010 «Τροποποίηση των δια−
τάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984, όπως ισχύει, σχετικά 
με τη μετονομασία και τη διεύρυνση της σύνθεσης και 
των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πι−
στωτικών Θεμάτων», (ΦΕΚ Β΄ 1953),

δ) το ν.δ. 400/1970 περί «Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφα−
λίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα τις δια−
τάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Κ3−910/23−
01−1997 «περί οριστικής ανάκλησης της άδειας σύστα−
σης και λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την 
επωνυμία «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»»,

ζ) την Απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 185/6/30−06−2010 με την 
οποία διορίστηκε ως επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρι−
σης της ως άνω εταιρείας ο Πώποτας Γεώργιος,

η) το από 12−06−2012 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει:

να διορίσει τον Γερμανό Ιωάννη, δικηγόρο (Ιερού Λόχου 
14, Μαρούσι Αττικής Τ.Κ. 151 24) ως επόπτη ασφαλιστικής 



8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 

εκκαθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΪΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» για 24 
μήνες, της θητείας αρχομένης από τη δημοσίευση της 
παρούσας, με αμοιβή 1.200 ευρώ (μικτά) ετησίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος 
Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

F

Αριθμ. Αποφ. 42/27/13−06−2012 (16)
Διορισμός επόπτη της τελούσης σε καθεστώς ασφαλι−

στικής εκκαθάρισης εταιρείας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΖΗΜΙΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

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

της Ελλάδος,
β) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 

1 του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύ−
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών», (ΦΕΚ Α΄ 128),

γ) την ΠΔ/ΤΕ 2638/14.12.2010 «Τροποποίηση των δια−
τάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984, όπως ισχύει, σχετικά 
με τη μετονομασία και τη διεύρυνση της σύνθεσης και 
των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πι−
στωτικών Θεμάτων», (ΦΕΚ Β΄ 1953),

δ) το ν.δ. 400/1970 περί «Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφα−
λίσεως» (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα τις δια−
τάξεις του άρθρου 12α αυτού,

ε) τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», και 
ιδίως τα άρθρα 22 και 49 αυτού,

στ) την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Κ3− 
8954/23−10−1996 «περί οριστικής ανάκλησης της άδειας 
σύστασης και λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρεί−
ας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»»,

ζ) την Απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 125/29−7−2008 με την 
οποία διορίστηκε ως επόπτης ασφαλιστικής εκκαθά−
ρισης της ως άνω εταιρείας ο Βαλλιάνος Αλέξανδρος,

η) το από 12−06−2012 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 
της Ελλάδος, αποφασίζει:

α) να παρατείνει τη θητεία του Βαλλιάνου Αλέξανδρου, 
ως επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης της εταιρείας με 
την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑ−
ΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» έως τη δημοσίευση της παρούσας,

β) να διορίσει την Τουρή Κατερίνα, δικηγόρο (Ναρ−
κίσσων 24Α, Χαλάνδρι) ως επόπτη ασφαλιστικής εκκα−
θάρισης της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για 24 
μήνες, της θητείας αρχομένης από τη δημοσίευση της 
παρούσας, με αμοιβή 1.200 ευρώ (μικτά) ετησίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο Πρόεδρος 
Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ  
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