
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση παροχής δεκατεσσάρων (14) συνδέσεων 
κινητής τηλεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες 
επικοινωνίας των στελεχών του εποπτευόμενου 
από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φο-
ρέα Γενικής Κυβέρνησης «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “υπό ειδική εκ-
καθάριση εν λειτουργία” (Ο.Α.Σ.Θ. «υπό εκκαθάρι-
ση»)» και καθορισμός ανώτατου ύψους μηνιαίας 
δαπάνης ανά σύνδεση, κατά το έτος 2022.

2 Καθορισμός των όρων σύγκλησης, λειτουργίας 
και λήψης αποφάσεων της Συνέλευσης των Με-
λών και της Διαχειριστικής Επιτροπής του Νο-
μικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου Εγγυητικό 
Κεφάλαιο Δ’ Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής και καθο-
ρισμός της στελέχωσης, οργάνωσης και λειτουρ-
γίας του - Κατάργηση της ΠΔ/ΤΕ 2629/04.07.2010.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΠΔΑ/229802/ΟΑΣΘ (1)
   Έγκριση παροχής δεκατεσσάρων (14) συνδέσεων 

κινητής τηλεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες 

επικοινωνίας των στελεχών του εποπτευόμενου 

από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

φορέα Γενικής Κυβέρνησης «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙ-

ΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “υπό ειδι-

κή εκκαθάριση εν λειτουργία” (Ο.Α.Σ.Θ. "υπό εκ-

καθάριση")» και καθορισμός ανώτατου ύψους 

μηνιαίας δαπάνης ανά σύνδεση, κατά το έτος 

2022. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1 και 3 του άρθρου 43 «Μη μισθολογικές 

παροχές» του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και 

άλλες διατάξεις» (Α’ 110) και τις οδηγίες της υπό στοιχεία 2/
92306/ΔΕΠ/18-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΜΛΣΗ-07Ν) εγκυκλίου 
του Γ.Λ.Κ.,

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4662/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2013-2016  - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του 
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222), όπως έχει 
επικαιροποιηθεί με το άρθρο μόνο του ν. 4127/2013 
(Α’ 50), του άρθρου μόνου του ν. 4263/2014 «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2015-2018» (Α’ 117), του μέρους Ζ’ του ν. 4472/2017 
«Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2018-2021» (Α’ 74), του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομι-
κής Στρατηγικής 2019-2022» (Α’ 105), καθώς και του 
άρθρου 1 του ν. 4813/2021 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025» 
(Α’ 111),

δ) των άρθρων 22 έως και 31 του ν. 4482/2017 «Νέο 
ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην 
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 102), όπως τροποποιήθηκαν, αντικαταστά-
θηκαν και ισχύουν με το άρθρο 41 “Τροποποιήσεις στον 
ν. 4482/2017 «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές 
συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσα-
λονίκης και άλλες διατάξεις» (Α’ 102)” του ν. 4640/2019 
(Α’ 190),

ε) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145),

στ) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α’ 147),

ζ) του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
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μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208),

η) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

θ) του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ι) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και

ια) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

2. Τις αποφάσεις υπό στοιχεία:
α) 2/2179/ΔΠΓΚ/9.1.2018 του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προ-
ϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης» (Β’ 23) και

β) ΔΠΔΑ/43881/ΟΑΣΘ/14.2.2022 του Υπουργού και 
του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Έγκριση του προ-
ϋπολογισμού έτους 2022 του εποπτευόμενου από το 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φορέα Γενικής 
Κυβέρνησης, «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “υπό ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία” 
(Ο.Α.Σ.Θ. “υπό εκκαθάριση”)»” (Β’ 739).

3. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών υπό 
στοιχεία:

α) 2/47972/0026/ΔΠΔΣΜ/15.6.2018 «Οδηγίες για την 
τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων» (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ),

β) 2/47891/ΔΠΓΚ/15.6.2018 «Εκθέσεις αναφοράς για 
το Μητρώο Δεσμεύσεων» (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ) και

γ) 2/124835/ΔΠΓΚ/23.12.2021 «Εκτέλεση Προϋπολογι-
σμού οικονομικού έτους 2022» (ΑΔΑ: Ψ4ΣΞΗ-Η07).

4. Το υπ’  αρ. 6474/1.7.2022 έγγραφο του φορέα 
«Ο.Α.Σ.Θ. “υπό εκκαθάριση”», συνοδευόμενο από:

α) την υπ’ αρ. 2.28/28.6.2022 απόφαση του Διοικητικού 
του Συμβουλίου κατά την 9η Συνεδρίασή του και

β) την υπ’ αρ. 67/8.3.2022 (ΑΔΑ: ΨΔ4Φ46ΜΨ84-ΧΘΗ) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος της πίστωσης 
του εγκεκριμένου του προϋπολογισμού στον κωδικό λογι-
στικής 62.03. που αφορά δαπάνη για “ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ”.

5. Την από 4.7.2022 εισηγητική έκθεση του Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

6. Το γεγονός ότι, ο φορέας «Ο.Α.Σ.Θ. “υπό εκκαθάρι-
ση”», για να εκπληρώσει τους σκοπούς του στην περιοχή 
ευθύνης παροχής του συγκοινωνιακού του έργου, απαι-
τείται η άμεση επικοινωνία και αντιμετώπιση θεμάτων 
που προκύπτουν σε όλη την διάρκεια της ημερήσιας 
λειτουργίας του, καθώς και η λήψη εντολών και περαι-
τέρω ενεργειών.

7. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη από την προβλεπόμενη 

στον κωδικό λογαριασμού 62.00 “Παροχές Τρίτων” και 
συγκεκριμένα στον κωδικό λογαριασμού 62.03 “ΤΗΛΕΠΙ-
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ” του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του φο-
ρέα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ “υπό ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία” (Ο.Α.Σ.Θ. 
“υπό εκκαθάριση”)», για το έτος 2022, και δεν υπερβαίνει 
το όριο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2022-2025, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η παροχή δεκατεσσάρων (14) συνδέσεων 
κινητής τηλεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες επι-
κοινωνίας των στελεχών του εποπτευόμενου από το 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φορέα Γενικής 
Κυβέρνησης «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “υπό ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία” 
(Ο.Α.Σ.Θ. “υπό εκκαθάριση”)» και καθορίζεται ανώτατο 
όριο μηνιαίας δαπάνης ανά σύνδεση, κατά το έτος 2022, 
ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΧΡΗΣΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙ

ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ,
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

Πρόεδρος και 
Διευθύνων 
Σύμβουλος

1 56,00 €

Εντεταλμένος 
Σύμβουλος 1 35,00 €

Προϊστάμενοι 
Διευθύνσεων 6 30,00 €

Ιατροί 
εργασίας 1 25,00 €

Αρχιτεχνίτες 2 25,00 €

Λοιπά 
στελέχη 3 20,00 €

Στην περίπτωση χρήσης καθ’ υπέρβαση των προα-
ναφερόμενων ποσών μηνιαίας δαπάνης κινητής τηλε-
φωνίας, η επιβάρυνση θα παρακρατείται από τη μισθο-
δοσία του επομένου της υπέρβασης μήνα του χρήστη 
της σύνδεσης.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως. 

 Παπάγου, 19 Ιουλίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   
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 Αριθμ. απόφ. 209/1/19.07.2022 (2)
Καθορισμός των όρων σύγκλησης, λειτουρ-

γίας και λήψης αποφάσεων της Συνέλευσης 

των Μελών και της Διαχειριστικής Επιτροπής 

του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου Εγ-

γυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής 

και καθορισμός της στελέχωσης, οργάνωσης 

και λειτουργίας του  - Κατάργηση της ΠΔ/ΤΕ 

2629/04.07.2010. 

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Έχοντας  υπόψη:
α) Τα άρθρα 28 και 55Α του Καταστατικού της Τράπε-

ζας της Ελλάδος (Α’ 298/1927),
β) τον ν. 4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομο-

θεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, 
σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων 
ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρ-
θρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 
σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 
2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, 
(ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφο-
ρά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευ-
ρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και 
στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρί-
ου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των 
χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρημα-
τοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και 
συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής 
ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 13), ιδίως την παρ. 10 
του άρθρου 3 αυτού,

γ) τον ν. 3867/2010 «Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, Σύ-
σταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 128), ιδίως την παρ. 4 του άρθρου 11 αυτού,

δ) την υπ’ αρ. 2629/04.10.2010 πράξη Διοικητή της Τρά-
πεζας της Ελλάδος «Καθορισμός των όρων σύγκλησης, 
λειτουργίας και λήψης αποφάσεων της Συνέλευσης των 
Μελών του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης 
Ζωής και καθορισμός της στελέχωσής του» (Β’ 1653),

ε) το υπ’ αρ. 391/01.06.2022 (ΑΠ ΔΕΙΑ 1455/02.06.2022) 
έγγραφο του «ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑ-
ΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ», με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Τράπεζα 
της Ελλάδος σχέδιο ρυθμίσεων για την τροποποίηση της 
ΠΔ/ΤΕ 2629/2010, επί του οποίου κατέγραψε τη γνώ-
μη της η Συνέλευση των Μελών με την από 31.05.2022 
απόφασή της,

στ) ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Οι όροι σύγκλησης και λήψης αποφάσεων της Συνέ-
λευσης των Μελών του νομικού προσώπου ιδιωτικού 
δικαίου Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής 

(εφεξής Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής), η λειτουργία της 
Διαχειριστικής Επιτροπής αυτού καθώς και θέματα στε-
λέχωσής του καθορίζονται ως κατωτέρω:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΓΓΥΗ-
ΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ

Άρθρο 1.
Συνέλευση των Μελών και ισχύς αποφάσεων

1. Ανώτατο όργανο του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής 
είναι η Συνέλευση των Μελών του.

2. Η σύγκληση, η απαρτία, ο τρόπος λήψης αποφάσε-
ων και η εν γένει λειτουργία της καθορίζονται από τις 
διατάξεις της παρούσας.

3. Απόφαση της Συνέλευσης των Μελών που λαμβά-
νεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας είναι δε-
σμευτική για το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής αλλά και για 
κάθε Μέλος ανεξαρτήτως απουσίας ή διαφωνίας του 
κατά τη λήψη της.

Άρθρο 2
Τόπος της Συνέλευσης

Η Συνέλευση των Μελών συνέρχεται στην Αθήνα στο 
χώρο που ορίζεται με απόφαση της Διαχειριστικής Επι-
τροπής.

Άρθρο 3
Τακτική Συνέλευση των Μελών

1. Η τακτική Συνέλευση των Μελών συνέρχεται υποχρε-
ωτικά μια φορά ετησίως εντός το αργότερο πέντε μηνών 
από της λήξεως της προηγούμενης διαχειριστικής χρή-
σης. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής 
Επιτροπής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του με έγγραφη 
πρόσκληση που αποστέλλεται σε κάθε Μέλος δέκα (10) 
τουλάχιστον ημέρες πριν τη Συνέλευση. Στην πρόσκληση 
περιλαμβάνονται οπωσδήποτε ο τόπος, με ακριβή διεύ-
θυνση του οικήματος/καταστήματος, η ημεροχρονολογία 
και η ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης, ο τρόπος λήψεως των εγγράφων της περ. γ’ 
του άρθρου 6, σαφείς οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής 
των Μελών και την άσκηση των δικαιωμάτων τους καθώς 
και μνεία για επαναληπτική συνέλευση κατά το άρθρο 8.

2. Στην πρόσκληση της προηγουμένης παραγράφου 
είναι δυνατό να προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής 
εξ αποστάσεως με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά 
μέσα.

3. Η πρόσκληση αναρτάται στον επίσημο διαδικτυακό 
τόπο του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής εντός της προθε-
σμίας της παρ. 1, συντασσομένου σχετικού πρακτικού της 
Διαχειριστικής Επιτροπής. Ελάττωμα ή έλλειψη οποιουδή-
ποτε στοιχείου της έγγραφης πρόσκλησης που απευθύ-
νεται στα Μέλη δεν ασκεί επιρροή εφόσον δεν υφίσταται 
αντιστοίχως στην πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στο δι-
αδικτυακό τόπο του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής.

Άρθρο 4
Έκτακτη Συνέλευση των Μελών

1. Η Συνέλευση των Μελών συγκαλείται εκτάκτως:
α) από τη Διαχειριστική Επιτροπή για επιτακτικό λόγο ή 

κατόπιν έγγραφου αιτήματος Μελών που εκπροσωπούν 
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τουλάχιστον το 1/5 των ψήφων των Μελών στο οποίο 
προσδιορίζονται επακριβώς τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο έκτακτη Συ-
νέλευση των Μελών συνέρχεται εντός το αργότερο επτά 
(7) ημερών από τη λήψη της απόφασης ή την υποβολή 
του αιτήματος αντιστοίχως.

β) με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος εντός το 
αργότερο επτά (7) ημερών από την κοινοποίησή της στο 
Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής.

2. Η πρόσκληση έκτακτης Συνέλευσης, τηρουμένων 
των όρων του προηγουμένου άρθρου, απευθύνεται προς 
τα Μέλη του Εγγυητικού Κεφάλαιο Ζωής το αργότερο 
τρεις (3) μέρες πριν την συνεδρίαση.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 21 δεν 
μπορεί να συγκληθεί έκτακτη Συνέλευση των Μελών 
πριν την πάροδο τριών (3) μηνών από την τελευταία 
Συνέλευση των Μελών.

Άρθρο 5
Καθολική Συνέλευση των Μελών

Η Συνέλευση των Μελών συνέρχεται και αποφασίζει 
εγκύρως και στην περίπτωση που δεν τηρηθούν οι δια-
τυπώσεις των άρθρων 3 και 4 εφόσον παρίστανται όλα 
τα Μέλη και συναινούν προς τούτο. Η εν λόγω Καθολική 
Συνέλευση των Μελών είναι δυνατό να διεξαχθεί εξ απο-
στάσεως με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα 
ως προς ορισμένα ή όλα τα Μέλη, εφόσον συναινούν 
προς τούτο όλα τα Μέλη.

Άρθρο 6
Διαθέσιμα στα Μέλη στοιχεία

Από τη χρονολογία της αποστολής της πρόσκλησης 
της Συνέλευσης των Μελών και μέχρι την έναρξη αυ-
τής, το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής θέτει στη διάθεση 
των Μελών στην έδρα του τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

α) Την πρόσκληση για σύγκληση της Συνέλευσης των 
Μελών,

β) τον αριθμό των κατά το άρθρο 9 ψήφων κάθε Μέ-
λους και το συνολικό αριθμό των ψήφων των Μελών,

γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Συ-
νέλευση, εφόσον υφίστανται, καθώς και διευκρινίσεις ή 
σχόλια της Διαχειριστικής Επιτροπής ή δήλωσή της περί 
μη υπάρξεως υποβλητέων εγγράφων.

Άρθρο 7
Πρόεδρος και Γραμματέας της Συνέλευσης των 
Μελών

1. Στη Συνέλευση των Μελών προεδρεύει ο Πρόεδρος 
της Διαχειριστικής Επιτροπής ή ο νόμιμος αναπληρωτής 
του. Ευθύς ως διαπιστωθεί η κατά το άρθρο 8 απαρτία 
και πριν η Συνέλευση εισέλθει στην εξέταση των θε-
μάτων της ημερήσιας διάταξης, με απόφασή της λαμ-
βανόμενη σύμφωνα με το άρθρο 9, μπορεί να ορισθεί 
πρόεδρος άλλος εκ των μετεχόντων στη Συνέλευση 
εκπροσώπων των Μελών.

2. Ο Πρόεδρος βεβαιώνει τη νόμιμη συγκρότηση της 
Συνέλευσης των Μελών, την ταυτότητα και νομιμοποίη-
ση των μετεχόντων, διευθύνει τη συζήτηση, διαπιστώνει 

την ολοκλήρωση της συζήτησης κάθε θέματος, θέτει 
αυτό σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα, 
λαμβάνει δε κάθε πρόσφορο μέτρο για την τήρηση 
της ευταξίας στη συνέλευση. Ο Πρόεδρος μεριμνά σε 
συνεργασία με τον Γραμματέα για την ακρίβεια των 
πρακτικών της Συνέλευσης των Μελών και επικυρώνει 
ακριβή αντίγραφα αυτών.

3. Τα πρακτικά της Συνέλευσης τηρούνται από τον 
Γραμματέα της, ο οποίος εκλέγεται υποχρεωτικά μεταξύ 
των εκπροσώπων των Μελών.

Άρθρο 8
Απαρτία - Επαναληπτική Συνέλευση

1. Η Συνέλευση των Μελών ευρίσκεται σε απαρτία 
και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται Μέλη που 
εκπροσωπούν τουλάχιστον τα 3/5 του συνόλου των ψή-
φων των Μελών, όπως καθορίζεται στο άρθρο 9. Αν δεν 
επιτευχθεί η συγκεκριμένη απαρτία η Συνέλευση συνέρ-
χεται και πάλι στον ίδιο τόπο την ίδια (ομώνυμη) ημέρα 
και ώρα της επόμενης εβδομάδας με τα ίδια θέματα ημε-
ρήσιας διάταξης χωρίς άλλη πρόσκληση. Αν η ημέρα της 
επαναληπτικής Συνέλευσης συμπίπτει με επίσημη αργία 
η Συνέλευση συνέρχεται την αμέσως επόμενη.

2. Για την ύπαρξη απαρτίας κατά την επαναληπτι-
κή συνεδρίαση αρκεί η παρουσία Μελών που εκπρο-
σωπούν τα 2/5 του συνόλου των ψήφων των Μελών. 
Αν δεν επιτευχθεί και η κατά το προηγούμενο εδάφιο 
απαρτία, η Συνέλευση των Μελών συνέρχεται εκ νέου 
εντός δέκα (10) ημερών από την χρονολογία της μα-
ταιωθείσας συνεδρίασης και αφού τηρηθούν οι δια-
τάξεις των άρθρων 3 και 6 και συνεδριάζει εγκύρως, 
οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο από τα 
μετέχοντα σε αυτή Μέλη τμήμα του κατά το άρθρο 9 
συνόλου των ψήφων των Μελών.

Άρθρο 9
Ψήφοι Μέλους

1. Στη Συνέλευση των Μελών κάθε Μέλος διαθέτει μία 
ψήφο ανά 1.000.000 ευρώ της εγγεγραμμένης παραγω-
γής ασφαλίστρων (ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις 
και δικαιώματα συμβολαίων) κλάδου ζωής του προη-
γουμένου έτους, με στρογγύλευση του αποτελέσματος 
στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Για τον υπολογισμό 
του προηγουμένου εδαφίου δεν λαμβάνεται υπόψη 
η παραγωγή ασφαλίστρων που αντιστοιχούν στις συ-
μπληρωματικές καλύψεις νοσοκομειακής περίθαλψης.

2. Μέλη που έχουν ετήσια παραγωγή ασφαλίστρων 
κατώτερη του ποσού του 1.000.000 ευρώ διαθέτουν μία 
(1) ψήφο.

Άρθρο 10
Παρουσία Μη Μελών στη Συνέλευση

1. Τις εργασίες της Συνέλευσης των Μελών έχουν δι-
καίωμα να παρακολουθούν οι ορκωτοί ελεγκτές και υπη-
ρεσιακοί παράγοντες, κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης 
ή άδειας του Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής ή 
του νόμιμου αναπληρωτή του του, αποκλειστικώς προς 
παροχή διευκρινίσεων στο πεδίο των αρμοδιοτήτων και 
καθηκόντων τους.
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2. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης επιτρέπει τη συμμε-
τοχή στη Συνέλευση των Μελών και άλλων προσώπων 
που δεν εκπροσωπούν τα Μέλη, ιδίως εκπροσώπων 
της Τράπεζας της Ελλάδος, λοιπών εποπτικών ή άλλων 
αρχών, του τύπου, των επαγγελματικών ενώσεων και 
άλλων φορέων.

3. Τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 δεν θεωρείται καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο ότι μετέχουν στη Συνέλευση των Με-
λών ακόμα και αν έλαβαν το λόγο κατά τις εργασίες της.

Άρθρο 11
Απόφαση χωρίς Σύγκληση Συνέλευσης των 
Μελών

Αν όλα τα Μέλη συναινέσουν εγγράφως σε ορισμένη 
πρόταση μπορεί να ληφθεί έγκυρη απόφαση χωρίς τη 
Συνέλευση των Μελών.

Άρθρο 12
Εκλογή μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής από 
τη Συνέλευση των Μελών

1. Κάθε Μέλος έχει δικαίωμα να προτείνει έναν (1) 
υποψήφιο που έχει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση των 
αντικειμένων του κλάδου ζωής. Η πρόταση υποψηφι-
ότητας αποστέλλεται εγγράφως με κάθε πρόσφορο 
τρόπο (ταχυδρομικώς, με fax κ.λπ.) στον Πρόεδρο της 
Διαχειριστικής Επιτροπής τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες 
πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης των Μελών. 
Στην πρόταση περιλαμβάνεται με ευθύνη του Μέλους 
κάθε στοιχείο ή πληροφορία από την οποία προκύπτει 
η επαρκής εκ μέρους του υποψηφίου γνώση των αντι-
κειμένων του κλάδου ζωής.

2. Πρόταση υποψηφιότητας που υποβλήθηκε χωρίς να 
έχουν τηρηθεί οι όροι της προηγουμένης παραγράφου 
δεν λαμβάνεται υπόψη.

3. Από τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής συ-
ντάσσεται ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνεται 
το ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου και εκτυπώνεται σε 
ομοιόμορφα αντίγραφα (ψηφοδέλτια). Τα ψηφοδέλτια 
φέρουν στην πίσω όψη την υπογραφή του Προέδρου της 
Διαχειριστικής Επιτροπής καθώς επίσης και σφραγίδα με 
τον αριθμό των ψήφων που κάθε ψηφοδέλτιο αντιπρο-
σωπεύει. Κάθε ψηφοδέλτιο μπορεί να αντιπροσωπεύει 
μία (1), πέντε (5), δέκα (10) ή πενήντα (50) ψήφους. Στον 
εκπρόσωπο κάθε Μέλους παραδίδονται τόσα ψηφοδέλ-
τια όσες και οι ψήφοι που διαθέτει το Μέλος σύμφωνα 
με το άρθρο 9. Ο εκπρόσωπος κάθε Μέλους θέτει ένα 
σταυρό προτιμήσεως ανά υποψήφιο και μέχρι τέσσερις 
το πολύ (όσα και τα προς εκλογή πρόσωπα).

4. Η ψηφοφορία και η διαλογή των ψήφων διεξάγεται 
με ευθύνη τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που αποτε-
λείται από τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής ή 
τον νόμιμο αναπληρωτή του ή τον πρόεδρο της Συνέλευ-
σης των Μελών κατά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1’ του 
άρθρου 7 καθώς και δύο πρόσωπα που ορίζονται από 
τη Συνέλευση των Μελών κατά την έναρξη της συνεδρί-
ασης. Η Εφορευτική Επιτροπή διαπιστώνει τον αριθμό 
των ψήφων που διαθέτει κάθε Μέλος, φροντίζει για την 
τήρηση της τάξης, παρακολουθεί την όλη διαδικασία 

της εκλογής, διασφαλίζει τη διεξαγωγή της σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία και εξετάζει κάθε αμφισβήτηση 
ή ένσταση που υποβάλλεται.

5. Κατά την καταμέτρηση των ψήφων η Εφορευτική 
Επιτροπή υπολογίζει τον συνολικό αριθμό των ψήφων 
που έλαβε κάθε υποψήφιος ως το αποτέλεσμα του 
αθροίσματος των ψήφων που αντιπροσωπεύει κάθε 
ψηφοδέλτιο που φέρει σταυρό προτιμήσεως υπέρ του 
συγκεκριμένου υποψηφίου.

6. Οι τέσσερις (4) θέσεις των μελών της Διαχειριστι-
κής Επιτροπής κατανέμονται μεταξύ των τεσσάρων (4) 
πρώτων υποψηφίων σύμφωνα με τον συνολικό αριθμό 
ψήφων που έλαβαν. Οι επόμενες τέσσερις (4) θέσεις 
κατανέμονται κατά τον ίδιο τρόπο στα αναπληρωμα-
τικά μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας για την κατάληψη των τεσσάρων (4) θέσεων 
μέλους της Διαχειριστικής Επιτροπής και των τεσσάρων 
(4) αναπληρωτών γίνεται κλήρωση μεταξύ των υποψη-
φίων που ισοψηφούν.

7. Για τη διαδικασία της ψηφοφορίας και το αποτέ-
λεσμά της συντάσσεται από την Εφορευτική Επιτροπή 
πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνεται ο καθ’ εκάστη θέση 
εκλεγόμενος υποψήφιος, οι ψήφοι που έλαβε και κατά-
λογος των Μελών που ψήφισαν. Το πρακτικό υπογρά-
φεται από όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και 
υποβάλλεται παραχρήμα από τον Πρόεδρο ενώπιον της 
Συνέλευσης των Μελών προς έγκριση.

Άρθρο 13
Εκπροσώπηση Μέλους- Υποχρέωση 
Ενημέρωσης

Τα Μέλη του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής υποχρε-
ούνται να ενημερώνουν τη Διαχειριστική Επιτροπή για 
κάθε αλλαγή του καταστατικού τους και της νόμιμης 
εκπροσώπησής τους προσκομίζοντας αμελλητί και τα 
σχετικά έγγραφα. Τα Μέλη εκπροσωπούνται στη Συνέ-
λευση από το νόμιμο εκπρόσωπό τους ή άλλο πρόσωπο 
ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς τούτο με έγγραφη εξου-
σιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου. Δεν επιτρέπεται 
η εκπροσώπηση στη Συνέλευση από το ίδιο πρόσωπο 
περισσοτέρων του ενός Μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ

Άρθρο 14
Οργάνωση Υπηρεσιακών Μονάδων

1. Η οργανωτική δομή του Εγγυητικού Κεφαλαίου 
Ζωής στοιχείται με τις ανάγκες των επιμέρους τομέων 
επιχειρησιακής δράσης αυτού και υπακούει στις αρχές 
του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του.

2. Για την εξασφάλιση βέλτιστης οργανωτικής δομής 
και ενιαίας επιχειρησιακής αντίληψης που υπηρετούν το 
σκοπό του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής εντός πλαισίου 
διακριτών ορίων αρμοδιότητας και ευθύνης καθορίζο-
νται οι κάτωθι Υπηρεσιακές Μονάδες:

- Μονάδα Διοικητικού και Γραμματείας
- Μονάδα Οικονομικών και Λογιστικών Θεμάτων
- Μονάδα Ασφαλιστικών Θεμάτων
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- Μονάδα Νομικών Θεμάτων
- Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
3. Με απόφαση της Συνέλευσης των Μελών τηρου-

μένων της κατά περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 11 του 
ν. 3867/2010 Εσωτερικού Κανονισμού του Εγγυητικού 
Κεφαλαίου Ζωής, μπορεί να εξειδικεύεται, τροποποιείται 
και συμπληρώνεται η οργανωτική δομή της προηγουμέ-
νης παραγράφου.

Άρθρο 15
Στελέχωση

1. Η στελέχωση του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής διά 
προσλήψεως προσωπικού στις Υπηρεσιακές Μονάδες 
της παρ. 2 του προηγουμένου άρθρου ενεργείται κατά 
συμμόρφωση προς τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργί-
ας του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής με κατά περίπτωση 
αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής.

2. Οι προηγούμενοι παράγραφοι δεν θίγουν θέματα 
που ρυθμίστηκαν και δικαιώματα που αποκτήθηκαν 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του Κεφαλαίου Β’ της υπ’ αρ. 
2629/04.10.2010 (Β’ 1653) πράξης Διοικητή Τράπεζας 
της Ελλάδος εφαρμοζομένων περαιτέρω των διατάξεων 
της κείμενης νομοθεσίας, της παρούσας αλλά και του 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Εγγυητικού 
Κεφαλαίου Ζωής.

Άρθρο 16
Εξωτερική Ανάθεση

Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής δύναται, κατόπιν απόφα-
σης της Διαχειριστικής Επιτροπής που λαμβάνεται σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα από τους εκάστοτε ισχύοντες 
Κανονισμούς, να αναθέτει με σύμβαση σε εξωτερικούς 
συνεργάτες εργασίες σχετικές με τη λειτουργία του, κα-
θώς και με τον σκοπό και τις αρμοδιότητές του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟ-
ΠΗΣ ΤΟΥ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ

Άρθρο 17
Σύγκληση της Διαχειριστικής Επιτροπής

1. Η Διαχειριστική Επιτροπή του Εγγυητικού Κεφαλαί-
ου Ζωής συνεδριάζει μία (1) φορά τον μήνα, στην Αθήνα 
σε χώρο που ορίζεται κατόπιν πρόσκλησης του Προέ-
δρου στα μέλη της, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Η συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής είναι 
δυνατό να διεξαχθεί εξ αποστάσεως με οπτικοακουστικά 
ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα ως προς ορισμένα ή όλα τα 
μέλη, εφόσον προβλέπεται στην πρόσκληση να συμ-
φωνούν προς τούτο όλα τα μέλη.

3. Η Διαχειριστική Επιτροπή συγκαλείται εκτάκτως 
κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της στα μέλη της 
εντός το αργότερο δέκα (10) ημερών από την πρόσκλη-
ση. Έκτακτη σύγκληση της Διαχειριστικής Επιτροπής 
λαμβάνει επίσης χώρα αν υποβληθεί αίτημα από δύο 
(2) τουλάχιστον μέλη της στο οποίο περιλαμβάνονται 
επί ποινή απαραδέκτου τα θέματα της ημερήσιας διάτα-
ξης με σαφήνεια και πληρότητα. Στην περίπτωση αυτή η 
προθεσμία του πρώτου εδαφίου υπολογίζεται από την 
ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

Άρθρο 18
Συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής- 
Πρακτικά

1. Ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματός του ο νό-
μιμος αναπληρωτής του ορίζει τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης και προΐσταται των συνεδριάσεων της Δια-
χειριστικής Επιτροπής. Κατά τις συνεδριάσεις της Δια-
χειριστικής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά, στα οποία, 
εκτός της ληφθείσας απόφασης, καταγράφεται και η 
γνώμη της μειοψηφίας. Τα πρακτικά υπογράφονται από 
όλα τα μετέχοντα στη συνεδρίαση μέλη. Σε περίπτωση 
άρνησης υπογραφής των πρακτικών, γίνεται μνεία της 
άρνησης.

2. Ακριβή αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται και 
επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής 
Επιτροπής.

Άρθρο 19
Απαρτία

Η Διαχειριστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν 
είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη της, 
εκ των οποίων το ένα οπωσδήποτε πρέπει να είναι ο 
Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Οι αποφάσεις 
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων με-
λών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 
Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

Άρθρο 20
Αναπληρωτής του Προέδρου της Διαχειριστικής 
Επιτροπής

1. Στην πρώτη συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτρο-
πής, που συγκαλείται μετά την εκλογή των μελών της 
σύμφωνα με το άρθρο 12, εκλέγεται ο αναπληρωτής 
του Προέδρου της. Προς τούτο ο Πρόεδρος της Δια-
χειριστικής Επιτροπής προτείνει ένα (1) από τα μέλη 
της. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν και τα 
υπόλοιπα μέλη της. Αν δεν υποβληθεί άλλη υποψηφι-
ότητα εκλέγεται αυτοδικαίως ο προτεινόμενος από τον 
Πρόεδρο. Αν υπάρχουν περισσότερες υποψηφιότητες 
τίθενται αμέσως σε ψηφοφορία και εκλέγεται αυτός που 
συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους των παρόντων. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο 
του άρθρου 19.

2. Κατόπιν πρότασης του Προέδρου της Διαχειριστι-
κής Επιτροπής δύναται να κατανέμονται καθήκοντα 
Γραμματείας, Οικονομικών και άλλων τομέων μεταξύ 
των μελών της.

Άρθρο 21
Αναπλήρωση Αιρετού Μέλους της Διαχειριστικής 
Επιτροπής - Οριστική Έλλειψη Απαρτίας της 
Διαχειριστικής Επιτροπής

1. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από 
το αξίωμα ή αδυναμίας εκπλήρωσης των καθηκόντων 
αιρετού μέλους της Διαχειριστικής Επιτροπής τη θέση 
για το υπόλοιπο της θητείας καταλαμβάνει αναπληρω-
ματικό μέλος κατά τη σειρά εκλογής του.

2. Αν για θέση αιρετού τακτικού μέλους που κενώθηκε 
δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος να την καταλάβει, η 
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θέση παραμένει κενή μέχρι τη λήξη της θητείας, εκτός αν 
τα εναπομείναντα τακτικά μέλη δεν συγκροτούν απαρ-
τία. Αν δεν συγκροτείται απαρτία, τα εναπομένοντα μέλη 
της Διαχειριστικής Επιτροπής, μπορούν, ανεξάρτητα από 
τον αριθμό τους, να προβούν σε σύγκληση έκτακτης 
γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό θέμα ημερήσιας 
διάταξης την εκλογή νέας Διαχειριστικής Επιτροπής.

Άρθρο 22
Έκπτωση - Αντικατάσταση Μέλους της 
Διαχειριστικής Επιτροπής

1. Αιρετό μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής που 
απουσιάζει επί τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις ή 
δεν ασκεί τα καθήκοντα του για διάστημα τριών (3) συ-
νεχομένων μηνών ή απουσιάζει σε περισσότερες από το 
ήμισυ των συνεδριάσεων εντός του ιδίου ημερολογιακού 
έτους, εκπίπτει αυτοδίκαια του αξιώματός του.

2. Για την αντικατάσταση του μέλους που εξέπεσε του 
αξιώματός του εφαρμόζεται το άρθρο 21.

Άρθρο 23
Αναπλήρωση του Προέδρου της Διαχειριστικής 
Επιτροπής - Πρόωρη Λήξη Θητείας 
Διαχειριστικής Επιτροπής

1. Αν στο πρόσωπο του Προέδρου της Διαχειριστικής 
Επιτροπής συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις της 

παρ. 1 του άρθρου 21, τα καθήκοντα αυτού μέχρι τη 
λήξη της θητείας του ασκούνται από τον νόμιμο ανα-
πληρωτή του.

2. Αν ο χρόνος που απομένει μέχρι τη λήξη της θη-
τείας του Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής 
υπερβαίνει το ένα έτος (1), η θητεία της Διαχειριστι-
κής Επιτροπής λήγει αυτοδικαίως εντός ενός (1) μη-
νός από την επέλευση της περίπτωσης της παρ. 1 του 
άρθρου 21.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24
Με απόφαση της Συνέλευσης των Μελών δύναται 

να ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα και λεπτομέρειες 
εφαρμογής της παρούσας.

Άρθρο 25
Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως καταργείται η ΠΔ/ΤΕ 2629/04.10.2010 
(Β’ 1653).

Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της 
Τράπεζας της Ελλάδος. 

 Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ   
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*02039512607220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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