
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Αποφάσεις

1 Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό 
ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυ-
μία «ΕΞΠΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣ-
ΦΑΛΙΣΕΩΝ».

2 Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό 
ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επω-
νυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΙΑ».

3 Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό 
ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επω-
νυμία «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ».

4 Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό 
ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επω-
νυμία «ΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

5 Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό 
ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυ-
μία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ».

6 Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό 
ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυ-
μία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.».

7 Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό 
ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επω-
νυμία «ΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΖΗΜΙΩΝ».

8 Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό 
ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυ-
μία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

9 Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό 
ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυ-
μία «ΕΥΡΩΣΤΑΡ Ε.Α.Ε.Α.Ζ».

 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 190/22/29.6.2016 (1)
 Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό 

ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επω-

νυμία «ΕΞΠΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 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) Την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της 

Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτι-
κών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιό-
τητας» (ΦΕΚ Β' 3410), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή 
της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 
«Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών 
και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων 
Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Β' 2312).

γ) Το Ν. 4364/5.2.2016 «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 
2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστη-
ριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότη-
τα II), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των 
Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανο-
νισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της 
Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με 
τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών 
οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομί-
λους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατά-
ξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και 
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άλλες διατάξεις.», (ΦΕΚ Α' 13) και ιδίως τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 237 και της παραγράφου 3 
του άρθρου 248 αυτού.

δ) Την απόφαση 190/1/29.6.2016 της ΕΠΑΘ με την οποία 
διαμορφώθηκε ο κατάλογος ασφαλιστικών εκκαθαρι-
στών που προβλέπεται στο άρθρο 237 του Ν. 4364/2016.

ε) Την Κ3-10296/20.11.1997 (ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 8145/ 
21.11.1997) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με 
την οποία ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας 
της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΠΡΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» και τέθηκε 
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, και το σύνολο των περιου-
σιακών στοιχείων της χαρακτηρίσθηκε ως ασφαλιστική 
τοποθέτηση και δεσμεύθηκε.

στ) Την υπ' αριθμ. 699/2013 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία διορίσθηκε ως εκκα-
θαριστής ασφαλιστικής εταιρείας στην υπό εκκαθάριση 
εταιρεία με την επωνυμία «ΕΞΠΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», ο Γκιμπάλης Επαμεινώνδας.

ζ) Το από 27.6.2016 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της 
Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει τα εξής:

1. Ασφαλιστικός εκκαθαριστής της υπό ασφαλιστική 
εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΠΡΕΣ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» διορίζεται, από 
την 1.7.2016, ο Μαρκάτος Αριστείδης του Ιωάννη με ΑΔΤ 
ΑΖ 549872 με αμοιβή, που δεν αποτελεί μισθό χίλια πε-
ντακόσια ευρώ (€ 1.500), μικτά πλέον ΦΠΑ μηνιαίως.

2. Ο Μαρκάτος Αριστείδης, υπό την ιδιότητα του ασφα-
λιστικού εκκαθαριστή της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση 
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΠΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», υποχρεούται να υποβάλλει 
στην Τράπεζα της Ελλάδος σχέδιο λήξης της ασφαλι-
στικής εκκαθάρισης της εταιρείας μέχρι την 30.9.2016.

3. Τα απερχόμενα όργανα της υπό ασφαλιστική εκκα-
θάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΠΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» υποχρεούνται να ενερ-
γήσουν κατά τα οριζόμενα στην διάταξη της παραγράφου 
3 αρ. 248 Ν. 4364/2016 στις εκεί οριζόμενες προθεσμίες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τρά-
πεζας της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 190/32/29.6.2016 (1)
Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό 

ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυ-

μία «ΕΓΝΑΤΙΑ 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) Την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της 
Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτι-
κών και Ασφαλιστικών θεμάτων και ανάθεση αρμοδιό-
τητας» (ΦΕΚ Β' 3410), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή 
της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 
«Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών 
και Ασφαλιστικών θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων 
Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Β' 2312).

γ) Το Ν. 4364/5.2.2016 «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 
2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστη-
ριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότη-
τα II), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των 
Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανο-
νισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της 
Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με 
τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών 
οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομί-
λους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατά-
ξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και 
άλλες διατάξεις.», (ΦΕΚ Α' 13) και ιδίως τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 237 και της παραγράφου 3 
του άρθρου 248 αυτού.

δ) Την απόφαση 190/1/29.6.2016 της ΕΠΑΘ με την 
οποία διαμορφώθηκε ο κατάλογος ασφαλιστικών εκ-
καθαριστών που προβλέπεται στο άρθρο 237 του 
Ν. 4364/2016.

ε) Την απόφαση Κ3-1230/5.2.2007 του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης (ΦΕΚ Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 860/5.2.2007) με την οποία 
ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της ασφαλι-
στικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» η οποία τέθηκε 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, και το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων 
της χαρακτηρίσθηκε ως ασφαλιστική τοποθέτηση και 
δεσμεύθηκε.

στ) Την υπ' αριθμ. 187/2015 απόφαση του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία διορίσθηκε ως 
εκκαθαριστής ασφαλιστικής εταιρείας στην υπό εκκαθά-
ριση εταιρεία με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ο Παπανδρέου Βασίλειος.

ζ) Το από 27.6.2016 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της 
Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει τα εξής:

1. Ασφαλιστικός εκκαθαριστής της υπό ασφαλιστική 
εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩ-
ΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», διορίζεται η Παρίση Ευ-
αγγελία του Χρήστου, με ΑΔΤ Σ 736261, από την 1.7.2016 
με αμοιβή, που δεν αποτελεί μισθό, δύο χιλιάδες πεντα-
κόσια ευρώ (€ 2.500), μικτά πλέον ΦΠΑ μηνιαίως.
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2. Η Παρίση Ευαγγελία, υπό την ιδιότητα του ασφαλι-
στικού εκκαθαριστή της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση 
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣ-
ΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», υποχρεούται να υποβάλλει στην 
Τράπεζα της Ελλάδος σχέδιο λήξης της ασφαλιστικής 
εκκαθάρισης της εν λόγω υπό ασφαλιστική εκκαθάριση 
εταιρείας μέχρι την 30.9.2016.

3. Τα απερχόμενα όργανα της υπό ασφαλιστική εκκα-
θάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥ-
ΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» υποχρεούνται να ενεργή-
σουν κατά τα οριζόμενα στην διάταξη της παραγράφου 
3 αρ. 248 Ν. 4364/2016 στις εκεί οριζόμενες προθεσμίες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τρά-
πεζας της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 190/36/29.6.2016 (3)
Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό 

ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επω-

νυμία «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

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

Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας 

της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής 
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση 
αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β’ 3410), όπως ισχύει μετά την 
τροποποίηση της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτρο-
πής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επι-
τροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της 
Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλά-
δος» (ΦΕΚ Β’ 2312),

γ) το Ν. 4364/5.2.2016 «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 
2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστη-
ριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα 
II), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγι-
ών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 1060/2009,(ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων 
(εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών 
Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγί-
ας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη 
συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών 
οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομί-

λους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατά-
ξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και 
άλλες διατάξεις.», (ΦΕΚ Α’ 13) και ιδίως τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 237 και της παραγράφου 3 
του άρθρου 248 αυτού,

δ) την Απόφαση 190/1/29.6.2016 της ΕΠΑΘ με την 
οποία διαμορφώθηκε ο κατάλογος ασφαλιστικών εκ-
καθαριστών που προβλέπεται στο άρθρο 237 του 
Ν. 4364/2016,

ε) την Απόφαση 156/6ο/16.9.2009 και 21.9.2009 του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιω-
τικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) (ΦΕΚ Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 11292) με 
την οποία ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της 
ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Η. ΣΚΟΥΡ-
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» η οποία 
τέθηκε σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3,7 έως 9, 10, 12α 13γ, 17α 
έως 17γ Ν.δ. 400/1970 όπως ισχύει, και το σύνολο των 
περιουσιακών στοιχείων της χαρακτηρίσθηκε ως ασφα-
λιστική τοποθέτηση και δεσμεύθηκε,

στ) την υπ’ αριθ. 4452/2010 Απόφαση του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία διορίσθηκε 
ως εκκαθαριστής ασφαλιστικής εταιρείας στην υπό 
εκκαθάριση εταιρεία με την επωνυμία «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ο Μπέγιο-
γλου Αναστάσιος,

ζ) το από 27.6.2016 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της 
Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει:

Να διορίσει τον Μπέγιογλου Αναστάσιο, ΑΔΤ ΑΒ 
342811, ασφαλιστικό εκκαθαριστή της υπό ασφαλιστι-
κή εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Η. ΣΚΟΥΡ-
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ», από 
την 1.7.2016, με αμοιβή, που δεν αποτελεί μισθό δύο 
χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 2.500), μικτά πλέον ΦΠΑ 
μηνιαίως.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τρά-
πεζας της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 190/31/29.6.2016 (4)
Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό 

ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επω-

νυμία «ΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) Το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της 

Ελλάδος.
β) Την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της 

Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτι-
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κών και Ασφαλιστικών θεμάτων και ανάθεση αρμοδιό-
τητας» (ΦΕΚ Β' 3410), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή 
της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 
«Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών 
και Ασφαλιστικών θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων 
Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Β' 2312).

γ) Το Ν. 4364/5.2.2016 «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 
2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστη-
ριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότη-
τα II), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των 
Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανο-
νισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της 
Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με 
τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών 
οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομί-
λους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατά-
ξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και 
άλλες διατάξεις.», (ΦΕΚ Α' 13) και ιδίως τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 237 και της παραγράφου 3 
του άρθρου 248 αυτού.

δ) Την απόφαση 190/1/29.6.2016 της ΕΠΑΘ με την 
οποία διαμορφώθηκε ο κατάλογος ασφαλιστικών εκ-
καθαριστών που προβλέπεται στο άρθρο 237 του 
Ν. 4364/2016.

ε) Την υπ' αριθ. Κ3-876/28.01.2000 (ΦΕΚ ΑΕ - ΕΠΕ 641/ 
31.1.2000) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με την 
οποία ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της 
ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΑΝΩ-
ΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και τέθηκε 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, και το σύνολο 
των περιουσιακών στοιχείων της χαρακτηρίσθηκε ως 
ασφαλιστική τοποθέτηση και δεσμεύθηκε.

στ) Την υπ' αριθμ. 3591/2000 απόφαση του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία διορίσθηκε 
ως εκκαθαριστής ασφαλιστικής εταιρείας στην υπό εκ-
καθάριση εταιρεία με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο Παπα-
ϊωάννου Παναγιώτης.

ζ) Το από 27.6.2016 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της 
Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει:

Να διορίσει τον Παπαϊωάννου Παναγιώτης του Γεωρ-
γίου ασφαλιστικό εκκαθαριστής της υπό ασφαλιστική 
εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΑΝΩΝΥ-
ΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από 
την 1.7.2016, με αμοιβή, που δεν αποτελεί μισθό δύο 
χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 2.500), μικτά πλέον ΦΠΑ 
μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τρά-
πεζας της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 190/30/29.6.2016 (5)
Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό 

ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επω-

νυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 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) Την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας 

της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής 
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση 
αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β' 3410), όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτρο-
πής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επι-
τροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της 
Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλά-
δος» (ΦΕΚ Β' 2312).

γ) Το Ν. 4364/5.2.2016 «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 
2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστη-
ριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότη-
τα II), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των 
Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανο-
νισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της 
Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με 
τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών 
οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομί-
λους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατά-
ξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και 
άλλες διατάξεις.», (ΦΕΚ Α' 13) και ιδίως τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 237 και της παραγράφου 3 
του άρθρου 248 αυτού.

δ) Την απόφαση 190/1/29.6.2016 της ΕΠΑΘ με την 
οποία διαμορφώθηκε ο κατάλογος ασφαλιστικών εκ-
καθαριστών που προβλέπεται στο άρθρο 237 του 
Ν. 4364/2016.

ε) Την απόφαση 156/5/16.9.2009 της Επιτροπής Επο-
πτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομι-
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κών (ΦΕΚ ΑΕ - ΕΠΕ 11292/31.9.2009) με την οποία ανα-
κλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής 
εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» η οποία 
τέθηκε 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, και το σύνολο 
των περιουσιακών στοιχείων της χαρακτηρίσθηκε ως 
ασφαλιστική τοποθέτηση και δεσμεύθηκε.

στ) Την υπ' αριθ. 2029/2010 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία διορίσθηκε ως εκκα-
θαριστής ασφαλιστικής εταιρείας στην υπό εκκαθάριση 
εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ο Πανα-
γιωτόπουλος Αργύριος.

ζ) Το από 27.6.2016 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της 
Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει τα εξής:

1. Ασφαλιστικός εκκαθαριστής της υπό ασφαλιστική 
εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕ-
ΩΝ», διορίζεται, από την 1.7.2016, ο Χλυμπάτσος Βασί-
λειος του Δημητρίου, με ΑΔΤ Χ 166334 με αμοιβή, που 
δεν αποτελεί μισθό, τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
(€ 4.500), μικτά πλέον ΦΠΑ μηνιαίως.

2. Ο Χλυμπάτσος Βασίλειος, υπό την ιδιότητα του 
ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό ασφαλιστική εκ-
καθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕ-
ΩΝ», υποχρεούται να υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελ-
λάδος σχέδιο λήξης της ασφαλιστικής εκκαθάρισης της 
εν λόγω υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας μέχρι 
την 30.9.2016.

3. Τα απερχόμενα όργανα της υπό ασφαλιστική εκ-
καθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» 
υποχρεούνται να ενεργήσουν κατά τα οριζόμενα στην 
διάταξη της παραγράφου 3 αρ. 248 Ν. 4364/2016 στις 
εκεί οριζόμενες προθεσμίες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τρά-
πεζας της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 190/37/29.6.2016 (6)
Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό 

ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επω-

νυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.».

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) Το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της 

Ελλάδος.

β) Την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της 
Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτι-
κών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιό-
τητας» (ΦΕΚ Β' 3410), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή 
της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 
«Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών 
και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων 
Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Β' 2312).

γ) Το Ν. 4364/5.2.2016 «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 
2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστη-
ριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότη-
τα II), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των 
Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανο-
νισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της 
Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με 
τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών 
οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομί-
λους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατά-
ξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και 
άλλες διατάξεις.», (ΦΕΚ Α' 13) και ιδίως τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 237 και της παραγράφου 3 
του άρθρου 248 αυτού.

δ) Την απόφαση 190/1/29.6.2016 της ΕΠΑΘ με την 
οποία διαμορφώθηκε ο κατάλογος ασφαλιστικών εκ-
καθαριστών που προβλέπεται στο άρθρο 237 του 
Ν. 4364/2016.

ε) Την απόφαση 156/4/16.9.2009 και 21.9.2009 της Επι-
τροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) (ΦΕΚ 
Τ.Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 11292) με την οποία ανακλήθηκε οριστικά 
η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την 
επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.» η οποία τέθηκε 
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, και το σύνολο των περιουσι-
ακών στοιχείων της χαρακτηρίσθηκε ως ασφαλιστική 
τοποθέτηση και δεσμεύθηκε.

στ) Την υπ' αριθ. 2030/2010 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία διορίσθηκε ως εκκα-
θαριστής ασφαλιστικής εταιρείας στην υπό εκκαθάριση 
εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.» ο 
Μπεγιόγλου Αναστάσιος.

ζ) Το από 27.6.2016 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της 
Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει:

Να διορίσει τον Μπέγιογλου Αναστάσιο του Δημητρί-
ου, με ΑΔΤ ΑΒ 342811, ασφαλιστικό εκκαθαριστή της 
υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία 
«ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.», από την 1.7.2016, με αμοιβή, 
που δεν αποτελεί μισθό δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
(€ 2.500), μικτά πλέον ΦΠΑ μηνιαίως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τρά-
πεζας της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 190/35/29.6.2016 (7)
Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό 

ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επω-

νυμία «ΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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) Την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας 

της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής 
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση 
αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β' 3410), όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτρο-
πής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επι-
τροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της 
Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλά-
δος» (ΦΕΚ Β' 2312).

γ) Το Ν. 4364/5.2.2016 «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 
2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστη-
ριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότη-
τα II), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των 
Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανο-
νισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της 
Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με 
τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών 
οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομί-
λους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατά-
ξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και 
άλλες διατάξεις.», (ΦΕΚ Α' 13) και ιδίως τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 237 και της παραγράφου 3 
του άρθρου 248 αυτού.

δ) Την απόφαση 190/1/29.6.2016 της ΕΠΑΘ με την 
οποία διαμορφώθηκε ο κατάλογος ασφαλιστικών εκ-
καθαριστών που προβλέπεται στο άρθρο 237 του 
Ν. 4364/2016.

ε) Την απόφαση 141/2α-2γ/31.3.2009 της Επιτροπής 
Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Τ.Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 2653) 

με την οποία ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας 
της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΟΣ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ» η οποία τέθηκε 
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, και το σύνολο των περιου-
σιακών στοιχείων της χαρακτηρίσθηκε ως ασφαλιστική 
τοποθέτηση και δεσμεύθηκε.

στ) Την υπ' αριθ. 5941/2009 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία διορίσθηκε ως εκ-
καθαριστής ασφαλιστικής εταιρείας στην υπό εκκαθάρι-
ση εταιρεία με την επωνυμία «ΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ» ο Παναγιωτόπουλος Αργύριος.

ζ) Το από 27.6.2016 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της 
Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει:

1. Ασφαλιστικός εκκαθαριστής της υπό ασφαλιστική 
εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ» διορίζεται, από την 
1.7.2016, ο Μπέγιογλου Αναστάσιος του Δημητρίου, με 
ΑΔΤ ΑΒ 342811 με αμοιβή, που δεν αποτελεί μισθό, δύο 
χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 2.500), μικτά πλέον ΦΠΑ 
μηνιαίως.

2. Ο Μπέγιογλου Αναστάσιος, υπό την ιδιότητα του 
ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό ασφαλιστική εκκα-
θάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ», υποχρεούται να υποβάλλει 
στην Τράπεζα της Ελλάδος σχέδιο λήξης της ασφαλιστι-
κής εκκαθάρισης της εν λόγω υπό ασφαλιστική εκκαθά-
ριση εταιρείας μέχρι την 30.9.2016.

3. Τα απερχόμενα όργανα της υπό ασφαλιστική εκκα-
θάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ» υποχρεούνται να ενεργή-
σουν κατά τα οριζόμενα στην διάταξη της παραγράφου 
3 αρ. 248 Ν. 4364/2016 στις εκεί οριζόμενες προθεσμίες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τρά-
πεζας της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 190/34/29.6.2016 (8)
Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό 

ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επω-

νυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣ-

ΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) Το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της 

Ελλάδος.
β) Την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας 

της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής 
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση 
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αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β' 3410), όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτρο-
πής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επι-
τροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της 
Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλά-
δος» (ΦΕΚ Β' 2312).

γ) Το Ν. 4364/5.2.2016 «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 
2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστη-
ριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότη-
τα II), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των 
Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανο-
νισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και 
(ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της 
Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με 
τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών 
οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομί-
λους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατά-
ξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και 
άλλες διατάξεις.», (ΦΕΚ Α' 13) και ιδίως τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 237 και της παραγράφου 3 
του άρθρου 248 αυτού.

δ) Την απόφαση 190/1/29.6.2016 της ΕΠΑΘ με την 
οποία διαμορφώθηκε ο κατάλογος ασφαλιστικών εκ-
καθαριστών που προβλέπεται στο άρθρο 237 του 
Ν. 4364/2016.

ε) Την απόφαση 84/1/16.7.2013 της Επιτροπής Πι-
στωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της 
Ελλάδος (ΦΕΚ ΑΕ - ΕΠΕ Β 1751/17.7.2013) με την οποία 
ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της ασφαλι-
στικής εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία τέθηκε 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, και το σύνολο των περιουσιακών 
στοιχείων της χαρακτηρίσθηκε ως ασφαλιστική τοποθέ-
τηση και δεσμεύθηκε.

στ) Την υπ' αριθ. 790/2013 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία διορίσθηκε ως εκκα-
θαριστής ασφαλιστικής εταιρείας στην υπό εκκαθάριση 
εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η Παρίση Ευαγγελία.

ζ) Το από 27.6.2016 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της 
Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει:

Να διορίσει την Παρίση Ευαγγελία, του Χρήστου, 
με ΑΔΤ Σ 736261, ασφαλιστικό εκκαθαριστή της υπό 
ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία 
«ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
από την 1.7.2016, με αμοιβή, που δεν αποτελεί μισθό 
δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 2.500), μικτά πλέον 
ΦΠΑ μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τρά-
πεζας της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 190/33/29.6.2016 (9)
Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό 

ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επω-

νυμία «ΕΥΡΩΣΤΑΡ Ε.Α.Ε.Α.Ζ».

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) Το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της 

Ελλάδος.
β) Την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της 

Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτι-
κών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιό-
τητας» (ΦΕΚ Β' 3410), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή 
της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 
«Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών 
και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων 
Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Β' 2312).

γ) Το Ν. 4364/5.2.2016 «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 
2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστη-
ριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα 
II), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδη-
γιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρ-
χής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής 
ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγο-
ρών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 
Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική επο-
πτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν 
σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηρι-
οτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της 
ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις.», (ΦΕΚ Α' 13) και 
ιδίως τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 237 και 
της παραγράφου 3 του άρθρου 248 αυτού.

δ) Την απόφαση 190/1/29.6.2016 της ΕΠΑΘ με την οποία 
διαμορφώθηκε ο κατάλογος ασφαλιστικών εκκαθαρι-
στών που προβλέπεται στο άρθρο 237 του Ν. 4364/2016.

ε) Την απόφαση 9/2/2.5.2011 της Επιτροπής Πιστω-
τικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της 
Ελλάδος (ΦΕΚ Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 2547/6.5.2011) με την οποία 
ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστι-
κής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΣΤΑΡ Ε.Α.Ε.Α.Ζ» η 
οποία τέθηκε σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με 
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τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3, 7 έως 9, 10, 12α 13γ, 
17α έως 17γ Ν.δ. 400/1970 όπως ισχύει, και το σύνολο 
των περιουσιακών στοιχείων της χαρακτηρίσθηκε ως 
ασφαλιστική τοποθέτηση και δεσμεύθηκε.

στ) Την υπ' αριθ. 4435/2013 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία διορίσθηκε ως εκ-
καθαριστής ασφαλιστικής εταιρείας στην υπό εκκαθά-
ριση εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΣΤΑΡ Ε.Α.Ε.Α.Ζ» η 
Παρίση Ευαγγελία.

ζ) Το από 27.6.2016 εισηγητικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της 
Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει:

Να διορίσει την Παρίση Ευαγγελία, του Χρήστου, 
με ΑΔΤ Σ 736261, ασφαλιστικό εκκαθαριστή της υπό 
ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία 
«ΕΥΡΩΣΤΑΡ Ε.Α.Ε.Α.Ζ», από την 1.7.2016, με αμοιβή, που 
δεν αποτελεί μισθό δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 
2.500), μικτά πλέον ΦΠΑ μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τρά-
πεζας της Ελλάδος.  

Ο Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

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