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(1)
Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2021 της Διαχειρι-

στικής Επιτροπής του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδι-

ωτικής Ασφάλισης Ζωής Ν.Π.Ι.Δ. ν. 3867/2010.

Εισαγωγή
Το χρονικό διάστημα από 01.01.2021 έως 31.12.2021 

αποτελεί τη δωδέκατη (12η) διαχειριστική περίοδο του 
Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (Εγ-
γυητικό).

Το 2021 η ελληνική οικονομία, έχοντας αντεπεξέλθει 
ικανοποιητικά στις επιπτώσεις της πρόσφατης υγειονο-
μικής κρίσης, ανέκαμψε ταχύτατα, πραγματοποιώντας 
υψηλό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ της τάξης του 8,3%. Οι 
θετικές εξελίξεις, οι οποίες σχετίζονται με την ανάπτυξη 
της τεχνογνωσίας, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική 
εποπτεία εντός του πλαισίου Φερεγγυότητα ΙI, έδωσαν τη 
δυνατότητα στον εγχώριο ασφαλιστικό κλάδο να τηρεί 
υψηλά επίπεδα φερεγγυότητας και παράλληλα να ανα-
λάβει έναν ουσιαστικό αναπτυξιακό ρόλο. Εντούτοις, οι 
νέες προκλήσεις στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης, 
λόγω της υγειονομικής κρίσης, δημιούργησαν νέους 
τρόπους και μεθόδους επιχειρησιακής λειτουργίας, 
ενώ η ανάγκη κάλυψης έναντι διαφορετικών κινδύνων 
(κυβερνοχώρος, κλιματική αλλαγή) αυξάνει τη ζήτηση 
νέων ασφαλιστικών προϊόντων.

Ωστόσο, οι πρόσφατες γεωπολιτικές εντάσεις και ιδιαί-

τερα ο πόλεμος στην Ουκρανία δημιουργούν, σε ευρω-
παϊκό επίπεδο, νέα δεδομένα οικονομικής αβεβαιότητας, 
με συνέπεια να ενισχύεται η πιθανότητα οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις να εκτίθενται, μακροπρόθεσμα, σε νέους 
κινδύνους, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη 
να επανεξετάζουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα.

Περαιτέρω, το 2021 η εγχώρια ασφαλιστική αγορά 
ενίσχυσε, μέσω των εξαγορών, το χαρακτηριστικό της 
σημαντικής συγκέντρωσης του κλάδου, την αύξηση των 
πωλήσεων ασφαλιστικών επενδυτικών προϊόντων και τη 
μείωση, λόγω της εξέλιξης των επιτοκίων, της διάθεσης 
ασφαλιστικών προϊόντων που ενσωματώνουν ρήτρες 
συμμετοχής στα κέρδη.

Εξελίξεις και γεγονότα που σχετίζονται με το Εγγυητικό 
Κεφάλαιο Ζωής

α) Νομοθετικό πλαίσιο
Η λειτουργία του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δι-

καίου διέπεται από τις διατάξεις του ν.3867/2010 (Νό-
μος), όπως ισχύει, καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις 
της Τράπεζας της Ελλάδος, που έχουν εκδοθεί με βάση 
εξουσιοδοτικές διατάξεις του Νόμου στο πλαίσιο του 
εποπτικού της ρόλου.

Εντός του 2021, με απόφαση της Συνέλευσης των Με-
λών του Εγγυητικού, εφαρμόστηκε το άρθρο 92 του ν. 
4714/2020 (Α΄148). Ειδικότερα, χορηγήθηκε η προκα-
ταβολή ποσού είκοσι εκατομμυρίων ευρώ στον εκκα-
θαριστή της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση επιχείρησης 
Ασπίς Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α, η οποία πληρούσε τα κριτήρια 
του ν. 4714/2020.

Υπενθυμίζεται ότι, με την ανωτέρω διάταξη το Εγγυη-
τικό δύναται να χορηγήσει άπαξ και υπό προϋποθέσεις, 
από τα διαθέσιμα του, προκαταβολή ποσού έως 20 εκατ. 
ευρώ για την ικανοποίηση απαιτήσεων ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων, των οποίων η άδεια ανακλήθηκε πριν από 
τη σύσταση του Εγγυητικού και πριν τη λήξη της ασφα-
λιστικής τους εκκαθάρισης, στοιχείο που παραμένει ως 
προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του Εγγυητικού για 
τις περιπτώσεις αυτές. Το ανωτέρω γεγονός συνηγορεί 
στην ανάδειξη του ρόλου του Εγγυητικού ως πυλώνα 
υποστήριξης της ασφαλιστικής αγοράς και επανάκτησης 
της εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν 
υποστεί οικονομική ζημία από την ανάκληση άδειας της 
ασφαλιστικής επιχείρησης.
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Πέρα από τα παραπάνω, δεν έχει υπάρξει κάποια πε-
ραιτέρω νομοθετική παρέμβαση που να επηρεάζει το 
Εγγυητικό.

β) Πληροφόρηση για τις υφιστάμενες υπό ασφαλιστική 
εκκαθάριση ασφαλιστικές επιχειρήσεις

β1) Υπό ασφαλιστική εκκαθάριση International Life 
Α.Ε.Α.Ζ.

Η ασφαλιστική εκκαθάριση της International Life 
Α.Ε.Α.Ζ. το 2021 διανύει το τέταρτο (4ο) έτος λειτουργίας 
της. Υπενθυμίζεται ότι, η άδεια λειτουργίας της εταιρί-
ας ανακλήθηκε με την υπ’ αρ. 230/15.05.2017 απόφαση 
της Επιτροπής Πιστωτικών ΚΑΙ Ασφαλιστικών Θεμάτων 
(ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) και η εταιρία 
τελεί  υπό ασφαλιστική εκκαθάριση από τις 15.05.2017. 
Επιπλέον, το 2019 διαβιβάστηκε στο Εγγυητικό1 από 
τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή αναλυτική κατάσταση 
με τις βεβαιωμένες απαιτήσεις από ασφάλιση ζωής 
(Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής), καθώς και κα-
τάλογος των προσώπων που εμπίπτουν στο άρθρο 8 του 
ν.3867/2010. Το Εγγυητικό προσδιόρισε τις απαιτήσεις 
από ασφαλίσεις ζωής, έπειτα από διαδικασία συγκέντρω-
σης εκθέσεων και στοιχείων, τόσο από τον εκκαθαριστή 
όσο και από εξωτερικό σύμβουλο αναγνωρισμένου κύ-
ρους. Έως την 31.12.2021 παραδόθηκαν στο Εγγυητικό 
προς αποζημίωση, με βάση το Πρωτόκολλο Παράδο-
σης Παραλαβής, όπως το τελευταίο επικαιροποιείται και 
ισχύει, 5.002 μοναδικές βεβαιωμένες απαιτήσεις από 
ασφάλιση ζωής οι οποίες αντιστοιχούν, σύμφωνα με την 
εκκαθάριση (ποσό επαλήθευσης από την εκκαθάριση), 
σε ποσό 24,082 εκατ. ευρώ. Το Εγγυητικό, πραγματοποι-
ώντας τη διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων με πολύ 
ικανοποιητικούς ρυθμούς, έχει καλύψει το μεγαλύτερο 
τμήμα της αναγνωρισμένης υποχρέωσης, καταβάλλο-
ντας, έως την 31.12.2021, συνολικά 23,419 εκατ. ευρώ 
ποσό που αντιστοιχεί σε πλήθος 4.780 απαιτήσεων από 
ασφάλιση ζωής και σε ποσοστό κάλυψης της συνολικής 
αναγνωρισμένης υποχρέωσης 97%.

Επισημαίνεται ότι, το Πρωτόκολλο Παράδοσης Παρα-
λαβής επικαιροποιείται με αποφάσεις του εκκαθαριστή, 
κυρίως με την προσθήκη απαιτήσεων λόγω της έκδοσης 
τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων επί ανακοπών κατά 
της Κατάσταση Δικαιούχων από Ασφάλιση (ΚΔΑ). Οι ανα-
κοπές αφορούν περιπτώσεις απαιτήσεων δικαιούχων, οι 
οποίες, είτε δεν είχαν συμπεριληφθεί στην ΚΔΑ, είτε είχαν 
συμπεριληφθεί με ποσό το οποίο αμφισβητούσαν και οι 
οποίες δεν παραδόθηκαν στο Εγγυητικό με το αρχικό 
Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής. Για τις απαιτήσεις 
αυτές το Εγγυητικό έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη, η 
οποία ανέρχεται στο τέλος της χρήσης σε 1,4 εκατ. ευρώ.

β2) Υπό ασφαλιστική εκκαθάριση VDV Leben 
International Α.Ε.Α.Ζ.

H ασφαλιστική εκκαθάριση της VDV Leben 
International Α.Ε.Α.Ζ. (VDV) διανύει το ενδέκατο (11ο) 

1 Σε εφαρμογή του άρθρου 3 της 262/3/23.2.2018 απόφα-
σης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της 
Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία κατάργησε και αντικατάστησε την 
υπ’ αριθμ 12/3/13.7.2011 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και 
Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ).

έτος λειτουργίας της2. Έως την 31.12.2021 έχει καταβλη-
θεί, από το Εγγυητικό, αποζημίωση για το μεγαλύτερο 
μέρος των απαιτήσεων, ήτοι συνολικά ποσό 30,237 εκατ. 
ευρώ, που αντιστοιχεί σε πλήθος 5.807 αναγνωρισμένων 
απαιτήσεων δικαιούχων ασφαλίσεων ζωής, έτσι όπως 
προέκυψαν από τα αρχεία της ασφαλιστικής επιχείρησης 
και υπολογίστηκαν σύμφωνα με το Νόμο και τις σχετικές 
εξουσιοδοτικές αποφάσεις και αντιστοιχεί σε ποσοστό 
κάλυψης της αναγνωρισμένης υποχρέωσης 99%. Όσον 
αφορά τις διαδικασίες της εκκαθάρισης, παρατηρούνται 
σημαντικές καθυστερήσεις λόγω έλλειψης χρηματικών 
πόρων, που αφορούν κυρίως την ολοκλήρωση του 
ελέγχου των αναγγελιών απαιτήσεων και τη σύνταξη 
της Κατάστασης Δικαιούχων από Ασφάλιση (ΚΔΑ) από 
την εκκαθάριση. Από την ολοκλήρωση της παραπάνω 
διαδικασίας ενδέχεται να προκύψουν νέες υποχρεώσεις 
για το Εγγυητικό.

Αξιώσεις έναντι των υπό ασφαλιστική εκκαθάριση 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Το Εγγυητικό έχει αξιώσεις έναντι των β1 και β2 υπό 
ασφαλιστική εκκαθάριση ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
για τα ποσά που έχει καταβάλει σε ασφαλισμένους αυ-
τών, καθώς σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 
3867/2010 υποκαθίσταται στα δικαιώματα τους έναντι 
της υφιστάμενης περιουσίας των εκκαθαρίσεων. Η αξί-
ωση γνωστοποιείται στις εκκαθαρίσεις, προκειμένου το 
Εγγυητικό να συμπεριληφθεί στη σύμμετρη διανομή της 
υπάρχουσας περιουσίας τους, όποτε αυτή πραγματο-
ποιηθεί. Για το Εγγυητικό ισχύει η προνομιακή κατάταξη 
που ισχύει και για τους ασφαλισμένους σύμφωνα με το 
άρθρο 240 του ν. 4364/2016.

Ειδικότερα, όσον αφορά την υπό ασφαλιστική εκκα-
θάριση International Life Α.Ε.Α.Ζ., το έτος 2021 το Εγ-
γυητικό εισέπραξε ποσό 44 χιλιάδων ευρώ, έναντι του 
συνολικού ποσού του 1,962 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί 
σε αυτό, στο πλαίσιο της προσωρινής διανομής3 από το 
προϊόν ρευστοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων, 
διαμορφώνοντας το ανείσπρακτο (υπολειπόμενο) ποσό 
της απαίτησης, λόγω της προσωρινής διανομής, σε 59 
χιλιάδες ευρώ. Το ποσό των 1,962 εκατ. ευρώ αντιστοι-
χεί σε ποσοστό 8,15% του συνόλου του ποσού που έχει 
καταβληθεί από το Εγγυητικό έναντι των βεβαιωμένων 
απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής, διατηρώντας, ωστόσο, 
αμετάβλητη την εκτίμηση για επιπλέον ανακτήσιμου πο-
σού, ύψους 5,7 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εται-
ρία VDV Leben International ΑΕΑΖ, μέχρι σήμερα δεν 
έχει πραγματοποιηθεί καμία διανομή προϊόντος εκ-
καθάρισης. Παράλληλα, τα περιουσιακά στοιχεία της 

2 Η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τρά-
πεζας της Ελλάδος αποφάσισε στη συνεδρίαση της 2/05.01.2011 
την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής 
εταιρίας με την επωνυμία «VDV LEBEN INΤERNATIONAL Α.Ε.Α.Ζ.» 
και τη θέση αυτής σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν.δ. 400/1970 (η ανάκληση ισχύει από 10.01.2011).

3 Με την υπ’ αρ. 366/4/30.07.2020 απόφαση ΕΠΑΘ της Τρά-
πεζας της Ελλάδος, εγκρίθηκε η αποδέσμευση και ρευστοποίηση 
περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας αξίας 2,555 εκατ. ευρώ για 
τη μερική σύμμετρη ικανοποίηση των δικαιούχων κλάδου Ζωής.
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εταιρίας που αφορούν καταθέσεις και μετοχές, τελούν 
υπό κατάσχεση στη Γερμανία και πιθανολογείται να 
αποδεσμευθούν, εφόσον ολοκληρωθούν οι σε εξέλιξη 
διαδικασίες ενώπιον των γερμανικών αρχών. Λόγω των 
αργών ρυθμών στην πρόοδο της εκκαθάρισης, εξαιτίας 
της έλλειψης χρηματικών διαθέσιμων, και κυρίως της 
αβεβαιότητας ως προς την αποδέσμευση των περιου-
σιακών στοιχείων μετά την ολοκλήρωση των νόμιμων 
διαδικασιών στη Γερμανία, το Εγγυητικό δεν έχει σχη-
ματίσει πρόβλεψη για το ανακτήσιμο ποσό.

β3) Εξελίξεις σχετικά με τις υπό ασφαλιστική εκκαθά-
ριση επιχειρήσεις Ασπίς Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α. και Commercial 
Value Α.Α.Ε.

Δυνάμει των υπ’ αρ. 156/21.9.2009 και 176/25.2.2010 
αποφάσεων της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλι-
σης (ΕΠ.Ε.Ι.Α) ανακλήθηκε η άδεια σύστασης και λειτουρ-
γίας των Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και Commercial Value AAE 
(Εταιρίες), αντίστοιχα και τέθηκαν σε καθεστώς ασφαλι-
στικής εκκαθάρισης, όπως αυτό προβλεπόταν στο τότε 
ισχύον ν.δ. 400/1970, χαρακτηρίζοντας το σύνολο των 
περιουσιακών τους στοιχείων ως ασφαλιστική τοποθέ-
τηση με συνέπεια αυτά να δεσμευτούν.

Προκειμένου να προσδιοριστεί η υποχρέωση του 
Εγγυητικού, για την καταβολή του 70% του μέρους της 
απαίτησης που δεν θα ικανοποιηθεί από το προϊόν της 
εκκαθάρισης, θα πρέπει τα όργανα εκκαθάρισης των υπό 
ασφαλιστική εκκαθάριση εταιριών να ρευστοποιήσουν 
την περιουσία αυτών και να ικανοποιήσουν συμμέτρως 
τους δικαιούχους από το προϊόν της ρευστοποίησης. 
Όσον αφορά την πορεία των διαδικασιών εκκαθάρισης 
αναφέρεται ενημερωτικά ότι στις 20.11.2015 δημοσι-
εύτηκαν Καταστάσεις Δικαιούχων από Ασφάλιση (ΚΔΑ) 
αναγνωρίζοντας απαιτήσεις ασφαλισμένων των Εται-
ριών.

Παράλληλα, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην 
ασφαλιστική νομοθεσία, οι ανωτέρω ΚΔΑ προσβάλλο-
νται με ανακοπές από τους ενδιαφερόμενους. Με την 
τελεσιδικία των ανακοπών θα οριστικοποιηθούν οι Κα-
ταστάσεις Δικαιούχων από Ασφάλιση και θα προκύψει 
η οριστική υποχρέωση των Εταιριών προς τους ασφα-
λισμένους. Το Εγγυητικό έχει παρέμβει στην εκδίκαση 
των ανακοπών, στις οποίες προσεπικαλέστηκε από τις 
Εταιρίες.

Σε εφαρμογή του άρθρου 92 του ν. 4714/2020, τον Ια-
νουάριο του 2021, συγκλήθηκε η Συνέλευση των Μελών 
του Εγγυητικού και, αφού εξέτασε τη πλήρωση των προ-
ϋποθέσεων του ν. 4714/2020, ενέκρινε ομόφωνα τη χο-
ρήγηση άπαξ προκαταβολής είκοσι εκατομμυρίων ευρώ 
και τη μεταφορά του ποσού αυτού σε ειδικό λογαριασμό 
της υπό εκκαθάριση Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, απομειώνο-
ντας ισόποσα τη μελλοντική υποχρέωση του Εγγυητι-
κού, όταν αυτή προσδιοριστεί. Το ποσό αυτό διανέμει ο 
εκκαθαριστής με δική του αποκλειστική ευθύνη, όπως 
ορίζει η διάταξη του νόμου, προς ικανοποίηση απαιτή-
σεων από ασφαλίσεις ζωής της ανωτέρω εταιρίας, για 
τις οποίες δεν υφίσταται δικαστική αμφισβήτηση κατά 
της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφαλί-
σεις ζωής ή επιλύθηκε με δικαστική απόφαση που δεν 
υπόκειται σε ένδικο μέσο. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με 

γνωστοποιημένα στοιχεία στο Εγγυητικό από την εκκα-
θάριση, εντός της κλειόμενης χρήσης, εκ του συνόλου 
της χορηγηθείσας προκαταβολής χρησιμοποιήθηκαν 
κεφάλαια συνολικού ποσού 14,071 εκατ. ευρώ για την 
καταβολή αποζημιώσεων, ενώ για το υπόλοιπο αδιάθε-
το ποσό δεν έχουν ακόμα πιστοποιηθεί οι δικαιούχοι. 
Υπενθυμίζεται ότι, η προκαταβολή δεν δημιουργεί καμία 
άλλη υποχρέωση στο Εγγυητικό για κάλυψη απαιτήσεων 
της εταιρίας την παρούσα χρονική στιγμή και πριν την 
ολοκλήρωση της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, καθώς εξα-
ντλεί την υποχρέωση του στο παρόν στάδιο χωρίς αυτό 
να υπεισέρχεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις εργασίες και 
εν γένει εκκρεμότητες της εκκαθάρισης.

Τέλος, το Εγγυητικό, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινοποι-
ούμενες πληροφορίες και τα στοιχεία από τις εκκαθαρί-
σεις, με αφετηρία το 2020, αναγνώρισε στις οικονομικές 
του καταστάσεις, σχετικό κονδύλι πρόβλεψης και το 
οποίο επικαιροποιεί κάθε χρόνο, ώστε να ανταποκρίνε-
ται στο ύψος της υποχρέωσής του.

β4) Διαχείριση διαδικασίας εξόφλησης απαιτήσεων 
φορέων παροχής υγείας από νοσηλεία ασφαλισμένων 
των επιχειρήσεων Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και Commercial 
Value ΑΑΕ (Εταιρίες)

Το Εγγυητικό, στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ’ αρ. 
2/38576/0026/10.08.2012 απόφασης του Υπουργείου 
Οικονομικών όπως ισχύει (Απόφαση), με την οποία ορί-
στηκε διαχειριστής του δημοσίου εσόδου που διατέθηκε 
για την πληρωμή απαιτήσεων φορέων παροχής υπη-
ρεσιών υγείας (νοσοκομεία και ιατρούς) για νοσηλεία 
ασφαλισμένων των υπό εκκαθάριση των Εταιριών, διατή-
ρησε ενεργή τη σχετική διαδικασία, υποβάλλοντας στην 
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών αίτημα 
για έκδοση απόφασης δέσμευσης πίστωσης του προϋ-
πολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών ύψους 61,3 χι-
λιάδων ευρώ για το οικονομικό έτος 2021. Ωστόσο, εντός 
του 2021, δεν υποβλήθηκε αίτημα χρηματοδότησης και 
δεν πραγματοποιήθηκε καμία εξόφληση απαιτήσεων, 
καθώς δεν κατατέθηκαν στο Εγγυητικό δικαιολογητικά 
πιστοποίησης από δικαιούχο (φορέα παροχής υγείας).

Σημειώνεται ότι, το Εγγυητικό έχει καταβάλει σε δικαι-
ούχους συνολικά το ποσό των 3.847,7 χιλιάδων ευρώ 
που αντιστοιχεί στο 98% του συνόλου των απαιτήσεων, 
όπως αυτές έχουν επιβεβαιωθεί από τις εκκαθαρίσεις 
των Εταιριών.

Επιπλέον, το ποσό της χρηματοδότησης και η πληρω-
μή των δικαιούχων δεν θεωρείται πόρος ούτε έξοδο για 
το Εγγυητικό και συνεπώς δεν επηρεάζονται τα σχετικά 
οικονομικά μεγέθη του.

Εντός του έτους 2021, με απόφαση της Διαχειριστικής 
Επιτροπής, ενεργοποιήθηκε ξανά η διαδικασία ενημέ-
ρωσης των δικαιούχων, λαμβάνοντας επικαιροποιημένα 
στοιχεία για τους δικαιούχους/ φορείς παροχών υγείας 
από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών, 
ώστε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο να ικανοποιηθεί και 
το υπόλοιπο πλήθος αυτών.

γ) Εσωτερικές διαδικασίες
Το Εγγυητικό, μετά την άρση των περιοριστικών μέ-

τρων στις μετακινήσεις, προσάρμοσε τη λειτουργία 
του στο καθεστώς της εξ αποστάσεως εργασίας για συ-
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γκεκριμένο κάθε φορά ποσοστό εργαζομένων, με την 
υποστήριξη από το αρμόδιο τμήμα πληροφορικής της 
Τράπεζας της Ελλάδος διασφαλίζοντας την ομαλή εκτέ-
λεση των καθημερινών λειτουργικών δραστηριοτήτων 
του. Επίσης, διατήρησε τα επιμέρους μέτρα, που είχαν 
υιοθετηθεί κατά το προηγούμενο έτος, για την ασφάλεια 
και την προστασία της υγείας του προσωπικού.

Εντός του 2021, το Εγγυητικό συνεργάστηκε με ανά-
δοχο εξωτερικό σύμβουλο διακεκριμένου κύρους για 
το έργο σύνταξης εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, 
ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρου 11 του ν. 3867/2010 
εγκρίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και δημοσιεύ-
εται σε ΦΕΚ. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 
του 2022.

Στο τέλος της κλειόμενης χρήσης, το Εγγυητικό σύ-
ναψε με την Τράπεζα της Ελλάδος νέο συμφωνητικό 
παραχώρησης χρήσης ακινήτου πενταετούς διάρκειας, 
παραμένοντας υπό την στέγη και τη φιλοξενία αυτής.

δ) Επενδυτική πολιτική
Το Εγγυητικό, με σκοπό τη χρηστή και ασφαλή δι-

αχείριση των διαθεσίμων κεφαλαίων του και έχοντας 
εξοφλήσει στο ακέραιο το μεγαλύτερο τμήμα της υπο-
χρέωσης των αποζημιώσεων σε δικαιούχους ασφαλί-
σεων ζωής, αναμόρφωσε την επενδυτική του πολιτική 
σε σύμπραξη με την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία 
λειτουργεί ως διαχειριστής. Δεδομένου του δυσμενούς 
χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος των αρνητικών απο-
δόσεων των ευρωπαϊκών τίτλων, που είναι αποδεκτοί 
σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική του Εγγυητικού 
για την τοποθέτηση των διαθεσίμων του, αξιοποίησε 
τη συνεργασία του με πιστωτικά ιδρύματα εσωτερικού, 
επιλέγοντας την τοποθέτηση του μεγαλύτερου τμήμα-
τος των διαθεσίμων κεφαλαίων του σε προθεσμιακούς 
λογαριασμούς βραχυχρόνιας διάρκειας με οριακά θετι-
κές αποδόσεις, αντισταθμίζοντας τις επιπτώσεις από τις 
αρνητικές αποδόσεις των τίτλων του χαρτοφυλακίου.

στ) Μέλη
Ο αριθμός των ασφαλιστικών επιχειρήσεων - Μελών 

του Εγγυητικού διαμορφώθηκε, με την είσοδο της εται-
ρίας με την επωνυμία «ANCORIA INSURANCE PUBLIC 
LIMITED» το Δεκέμβριο του 2021, η οποία λειτουργεί ως 
επιχείρηση με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, σε τριάντα 
δύο, εκ των οποίων δεκαεννέα ασφαλιστικές επιχειρή-
σεις έχουν έδρα την Ελλάδα, έντεκα δραστηριοποιού-
νται στην Ελλάδα με το καθεστώς Ελεύθερης Παροχής 
Υπηρεσιών και δύο αποτελούν υποκαταστήματα στην 
Ελλάδα ασφαλιστικών εταιριών χώρας της Ε.Ε..

Σημειώνεται ότι, το Δεκέμβριο του 2020 ανακοινώθηκε 
η εξαγορά της «ΑΧΑ Α.Α.Ε.» από την εταιρία «GENERALI 
HELLAS Α.Ε.Ε.», ενώ το Μάιο του 2021 η πρώτη μετονο-
μάστηκε σε «GENERALI HELLAS I Α.Α.Ε.». Η επωνυμία 
είναι προσωρινή, μέχρι την ολοκλήρωση της απορρόφη-
σής της, η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2022. Επί-
σης, τον Ιούνιο του 2021, ανακοινώθηκε η εξαγορά της 
«METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», από την εταιρία «NN E.Μ.A.A.E.Z.», 
ενώ η διαδικασία εξαγοράς αναμένεται να ολοκληρωθεί 
εντός του 2022.

ζ) Διεθνής συνεργασία
Το Εγγυητικό είναι από το 2012 μέλος του Διεθνούς Φό-

ρουμ Συστημάτων Εγγύησης Ασφαλίσεων/International 

Forum of Insurance Guarantee Schemes (IFIGS), στο 
οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι Συστημάτων Εγγύη-
σης Ασφαλίσεων από 29 χώρες ανά τον κόσμο. Σκοπός 
του IFIGS είναι η ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα που 
αφορούν την παροχή προστασίας των ασφαλισμένων σε 
περίπτωση ανάκλησης άδειας λειτουργίας μιας ασφαλι-
στικής επιχείρησης.

Πρωταρχικός στόχος της συμμετοχής του Εγγυητι-
κού στις εργασίες του IFΙGS είναι να αποτελεί ενεργό 
συνομιλητή μεταξύ των θεσμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο πρόσβαση σε τεχνο-
γνωσία και να συμμετέχει σε έρευνες για τη διαμόρφωση 
του θεσμικού πλαισίου, με σκοπό τη βελτίωση της λει-
τουργίας και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του.

Την Προεδρία του IFIGS έχει αναλάβει από το Δεκέμ-
βριο του 2021 η εκπρόσωπος του Συστήματος Εγγύη-
σης Ασφαλίσεων της Μαλαισίας και χρέη πρώτου και 
δεύτερου Αντιπροέδρου εκτελούν οι εκπρόσωποι των 
Συστημάτων Εγγύησης Ασφαλίσεων του Καναδά και της 
Νότιας Κορέας αντίστοιχα.

Το Εγγυητικό συμμετείχε για δεύτερη χρονιά στην 
Ομάδα Εργασίας “Profile Enhancement Working Group”, 
η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της φήμης του IFIGS 
και των Συστημάτων Εγγύησης Ασφαλίσεων συνολικά 
στις εποπτικές αρχές και σε φορείς που ενδέχεται να 
εμπλέκονται στην ανάπτυξη νέων Συστημάτων Εγγύ-
ησης Ασφαλίσεων.

Απολογισμός Εσόδων, Δαπανών και Οικονομικού Απο-
τελέσματος

Τα οικονομικά μεγέθη του Εγγυητικού διαμορφώνο-
νται, κυρίως, από την εξέλιξη των ακόλουθων παραγό-
ντων:

- το ύψος των ακαθαρίστων εγγεγραμμένων ασφαλί-
στρων, που αποτελούν τη βάση υπολογισμού της ετή-
σιας εισφοράς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων υπέρ 
του Εγγυητικού,

- τις αποδόσεις των επενδύσεων στις οποίες τοπο-
θετούνται τα διαθέσιμα του Εγγυητικού, καθώς και το 
αρνητικό επιτόκιο που εφαρμόζεται στο τρεχούμενο 
λογαριασμό του στη Τράπεζα της Ελλάδος,

- τη συντηρητική επενδυτική πολιτική, για ελαχιστο-
ποίηση κινδύνων και διασφάλιση ρευστότητας, με την 
οποία επενδύει τα διαθέσιμά του,

- τα λειτουργικά έξοδα του Εγγυητικού,
- τη φορολογία εισοδήματος με την οποία επιβαρύνο-

νται τα διαθέσιμα του Εγγυητικού,
- την αναγνώριση πρόβλεψης κάλυψης δικαιούχων 

από ασφαλίσεις ζωής ασφαλιστικών εταιριών που έχουν 
τεθεί σε εκκαθάριση πριν τη σύσταση του Εγγυητικού,

- τη διανομή από το προϊόν εκκαθάρισης καθώς και τις 
εκτιμήσεις σχετικά με το προσδοκώμενο προϊόν από τη 
ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων υπό ασφαλιστι-
κή εκκαθάριση επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, κατά την διάρκεια του έτους 2021, η εξέ-
λιξη των οικονομικών μεγεθών του Εγγυητικού σε σύ-
γκριση με τα αντίστοιχα κονδύλια του προηγούμενου 
έτους έχουν ως εξής:

Έσοδα από εισφορές
1. Αύξηση κατά 16% των ακαθαρίστων εγγεγραμμέ-

νων ασφαλίστρων έναντι του αντίστοιχου μεγέθους το 
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2020, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στην μεταβολή των 
ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του Κλάδου 
IΙΙ και Κλάδου VII. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε άνοδος του 
ύψους των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων των συμβολαί-
ων του κλάδου IΙΙ κατά 55%, του κλάδου VII κατά 1,5%, 
ενώ για τον κλάδο Ι καταγράφηκε μείωση παραγωγής 
σε ποσοστό 9,4%. Η πραγματοποίηση το 2021 αυξημέ-
νης συνολικής παραγωγής ακαθαρίστων ασφαλίστρων 
είχε ως αποτέλεσμα, ανάλογα, την αύξηση των ετήσιων 
εσόδων από εισφορές και τη διαμόρφωση του ποσού σε 
14.080,7 χιλιάδων ευρώ έναντι 12.679,8 χιλιάδων ευρώ 
το 2020, καταγράφοντας πρόοδο κατά 11%. Πληροφο-
ριακά, το ποσοστό ετήσιας εισφοράς προς ακαθάριστα 
εγγεγραμμένα ασφάλιστρα διαμορφώθηκε σε 0,77%, 
έναντι 0,80% το 2020.

Έσοδα κεφαλαίων
2. Τα έσοδα κεφαλαίων, τα οποία αφορούν τόκους επί 

των τοποθετήσεων των διαθεσίμων κεφαλαίων προς 
επένδυση, διαμορφώθηκαν στο αρνητικό ποσό των 
0,431 χιλιάδων ευρώ έναντι του θετικού ποσού των 
14,2 χιλιάδων ευρώ το 2020. Σημειώνεται ότι, το 2021, 
οι αποδόσεις των τίτλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που 
προβλέπονται στο πλαίσιο αναφοράς διατηρήθηκαν αρ-
νητικές και κινήθηκαν (με εξαίρεση τους ελληνικούς) 
χαμηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ως αντι-
στάθμισμα το Εγγυητικό αναδιάρθρωσε την επενδυτική 
του πολιτική, βάσει της οποίας τα διαθέσιμά του επεν-
δύονται σε ΕΓΕΔ και σε καταθετικούς λογαριασμούς σε 
πιστωτικά ιδρύματα με οριακά θετικό επιτόκιο, περιο-
ρίζοντας σημαντικά τις επιπτώσεις από την εφαρμογή 
του επιτοκίου διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων 
που καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(ποσοστό -0,50%) και εφαρμόζεται στις καταθέσεις του 
Εγγυητικού που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Έξοδα λειτουργικά και παρεχόμενες καλύψεις για την 
πραγματοποίηση του σκοπού του

3. Τα συνολικά έξοδα της χρήσης (λειτουργικές δαπά-
νες και δαπάνες για την πραγματοποίηση του σκοπού 
του Εγγυητικού) ανέρχονται σε 296 χιλιάδες ευρώ έναντι 
ποσού 314 χιλιάδων ευρώ το 2020, σημειώνοντας μείω-
ση της τάξης 6%. Συγκεκριμένα:

i. Τα λειτουργικά έξοδα (αμοιβές προσωπικού και 
τρίτων, παροχές τρίτων, λοιπές λειτουργικές δαπάνες, 
τραπεζικά έξοδα, αποσβέσεις και προβλέψεις) διαμορ-
φώθηκαν σε ποσό 292,9 χιλιάδες ευρώ και παρουσίασαν 
αύξηση κατά 5%, έναντι ποσού 279,0 χιλιάδων ευρώ το 
2020. Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται αφενός με το κονδύλι 
της αμοιβής εξωτερικού συμβούλου για την επιμέλεια 
και σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και 
αφετέρου με τις δαπάνες λόγω λήψης μέτρων υγιεινής 
και ασφάλειας για την προστασία του προσωπικού από 
τη μετάδοση της νόσου covid-19.

Σημειώνεται ότι, το Εγγυητικό δεν επιβαρύνεται με 
έξοδα χρήσης ακινήτων (π.χ. ενοίκια, κοινόχρηστα και 
δαπάνες ΔΕΚΟ) λόγω της παραχώρησης γραφείων ιδιο-
κτησίας της Τράπεζα της Ελλάδος.

ii. Οι παρεχόμενες καλύψεις (αποζημιώσεις δικαιού-
χων άρθρου 7 ν. 3867/2010) και συναφή έξοδα το 2021 
ανήλθαν σε ποσό 3,5 χιλιάδων ευρώ και αφορούν δικα-

στικές υποθέσεις κι εν γένει έξοδα διαχείρισης για την 
εκπλήρωση του σκοπού του Εγγυητικού . Το κονδύλι 
παρουσιάζει σημαντική πτώση κατά 90% έναντι ποσού 
35 χιλιάδων ευρώ το 2020, λόγω μη εμφάνισης γεγονό-
των που θα οδηγούσαν σε δαπάνες για την εκπλήρωση 
του σκοπού του.

Φόρος εισοδήματος
4. Δεν προέκυψε υπολογισμός φόρου εισοδήματος 

για το έτος 2021, καθώς οι ζημίες από τους τόκους των 
τίτλων κάλυψαν τους θετικούς τόκους από τις προθε-
σμιακές καταθέσεις. Το προηγούμενο έτος το αντίστοιχο 
ποσό ανήλθε σε 10,9 χιλιάδες ευρώ, εμφανιζόμενο ως 
μειωτικό στοιχείο στη διαμόρφωση του αποτελέσμα-
τος και υπολογίστηκε στα φορολογητέα αποτελέσματα 
της χρήσης βάσει των συναλλαγών και γεγονότων που 
αναγνωρίστηκαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Έκτακτα έσοδα
5. Το κονδύλι για έκτακτα έσοδα ανέρχεται σε 0,4 χιλιά-

δες ευρώ και αφορά τακτοποίηση παρελθόντων ετών, 
κυρίως εισφορές για παραγωγή εγγεγραμμένων ασφά-
λιστρων, τα οποία γνωστοποιηθήκαν από ασφαλιστική 
εταιρία-Mέλος του Εγγυητικού ετεροχρονισμένα.

Προβλέψεις για παρεχόμενες καλύψεις
6. Το κονδύλι «Προβλέψεις για παρεχόμενες καλύψεις» 

αφορά τη σχηματιζόμενη πρόβλεψη για ικανοποίηση 
δικαιούχων από ασφαλίσεις ζωής ασφαλιστικών εταιρι-
ών σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του ν. 3867/2010, οι 
οποίες έχουν τεθεί σε εκκαθάριση πριν τη σύσταση του 
Εγγυητικού (αφορά τις υπό ασφαλιστική εκκαθάριση 
Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και Commercial Value AAE). Σημειώ-
νεται ότι, με αφετηρία το 2020, έτος το οποίο, κατ΄ εφαρ-
μογή του άρθρου 92 του ν. 4714/2020, κοινοποιήθηκαν 
από τους εκκαθαριστές στοιχεία και πληροφορίες που 
αφορούν τις σχετικές ΚΔΑ και εκτιμήσεις για την ρευ-
στοποιήσιμη αξία των περιουσιακών στοιχείων τους, το 
Εγγυητικό σχημάτισε πρόβλεψη ποσού 153 εκατ. ευρώ 
(σε παρούσα αξία), επιβαρύνοντας ισόποσα τα αποτελέ-
σματα του. Την κλειόμενη χρήση (2021), αναγνωρίστηκε 
επιπρόσθετη πρόβλεψη ποσού 16 εκατ. ευρώ συνολικά 
και για τις δύο εταιρίες. Παράλληλα, δυνάμει της προα-
ναφερόμενης διάταξης, το έτος 2021, πραγματοποιή-
θηκε άπαξ η χορήγηση προκαταβολής 20 εκατ. ευρώ 
για διανομή, αποκλειστικά με ευθύνη του ασφαλιστικού 
εκκαθαριστή, και με σκοπό την ικανοποίηση απαιτήσεων 
από ασφαλίσεις ζωής των ανωτέρω υπό ασφαλιστική 
εκκαθάριση επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι, το Εγγυη-
τικό παρακολουθώντας τις εξελίξεις και τη πορεία των 
εκκαθαρίσεων θα προβαίνει κάθε έτος σε επανεκτίμηση 
του κονδυλίου της πρόβλεψης, ώστε το τελευταίο να 
ανταποκρίνεται στο ύψος της υποχρέωσής του.

Αναπροσαρμογή πρόβλεψης ανακτήσιμου ποσού
7. Το κονδύλι αναπροσαρμογή πρόβλεψης ανακτή-

σιμου ποσού αφορά αναστροφή αρχικής πρόβλεψης 
μη ανακτήσιμων αξιώσεων έναντι της υπό ασφαλιστική 
εκκαθάριση International Life AEAZ, σχηματίστηκε βάσει 
κοινοποιούμενων οικονομικών στοιχείων και σχετίζεται 
με το ενδεχόμενο διανομής ποσού στο Εγγυητικό από το 
προϊόν ρευστοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων. 
Υπενθυμίζεται ότι το ποσό της αναπροσαρμογής πρό-
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βλεψης ανακτήσιμου ποσού, το 2020, ανήλθε σε ποσό 
7,56 εκατ. ευρώ και θεωρήθηκε έσοδο από αναστροφή 
προβλέψεων απομειώσεων. Έναντι της ανωτέρω απαίτη-
σης και στο πλαίσιο εφαρμογής της απόφασης της Τρά-
πεζας Ελλάδος για ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχεί-
ων της υπό ασφαλιστικής εκκαθάρισης International Life 
AEAZ προς διανομή σε δικαιούχους, τo Εγγυητικό, έως 
το τέλος 2021, ανέκτησε ποσό 1,962 εκατ. ευρώ (ποσά, 
1.858 εκατ. ευρώ και 44 χιλ ευρώ, τα οποία εισέπραξε τα 
έτη 2020 και 2021, αντίστοιχα).

Οικονομικό αποτέλεσμα - συσσωρευμένα κεφάλαια
8. Το οικονομικό αποτέλεσμα της χρήσης διαμορφώ-

θηκε σε έλλειμμα ύψους -2.215,7 χιλιάδων ευρώ, έναντι 
του επίσης ελλείμματος -133.024,7 χιλιάδων ευρώ το 
2020.

9. Το συσσωρευμένο κεφάλαιο (λογιστική απεικόνιση 
των Ιδίων Κεφαλαίων), το οποίο περιλαμβάνει το ιδρυτι-
κό κεφάλαιο, το έλλειμμα της τρέχουσας χρήσης πλέον 
της διαφοράς της εύλογης αξίας αλλά και το συσσωρευ-
μένο αποτέλεσμα των προηγούμενων ετών, αντιστοιχεί 
σε έλλειμμα ύψους -77.407 χιλιάδων ευρώ έναντι συσσω-
ρευμένου ελλείμματος -75.160,6 χιλιάδων ευρώ το 2020.

Διαθέσιμα κεφάλαια
10. Τα διαθέσιμα προς επένδυση κεφάλαια στο τέλος 

του έτους 2021 ανήλθαν στο ποσό των 65,906 εκατ. ευρώ 
και κατανέμονται σε ποσοστό 24% τοποθετήσεις σε βρα-
χυχρόνιους τίτλους ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και σε 
ποσοστό 76% καταθετικοί λογαριασμοί (προθεσμιακές 
καταθέσεις, όψεως και τρεχούμενος λογαριασμός στη 
ΤτΕ). Τα διαθέσιμα κεφάλαια το 2021 μειώθηκαν κατά 
9% σε σύγκριση με το 2020, μεταβολή που ενσωματώνει, 
αφενός την εκταμίευση και χορήγηση της προκαταβολής 
των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ στην υπό ασφαλιστική 
εκκαθάριση Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και αφετέρου τη συνέ-
χιση των καταβολών για αποζημιώσεις σε δικαιούχους 
ασφαλίσεων ζωής της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση 
International Life AEAZ.

Η διαφορά μεταξύ του ύψους του συσσωρευμένου 
κεφαλαίου και των διαθεσίμων κεφαλαίων για επενδύ-
σεις οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό μεταξύ της 
λογιστικής απεικόνισης και της είσπραξης των εσόδων 
από εισφορές, καθώς και στον σχηματισμό προβλέψεων 
για παρεχόμενες καλύψεις οι οποίες προβλέπεται να δια-

κανονιστούν μεσο-μακροπρόθεσμα. Επιπλέον, οφείλεται 
και στη λογιστική αναγνώριση του συνόλου της υποχρέ-
ωσης για αποζημιώσεις στο χρόνο που γεννάται αυτή, ο 
οποίος τυγχάνει να διαφέρει από το χρόνο πιστοποίησης 
και πληρωμής αυτών.

Η Έκθεση Πεπραγμένων συμπεριλαμβάνεται στον 
Απολογισμό του έτους 2021, τον οποίο ενέκρινε η Τα-
κτική Συνέλευση των Μελών του Εγγυητικού Κεφαλαίου 
Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής για το έτος 2022, την 31η 
Μαΐου 2022.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2022

Ο Πρόεδρος Διαχειριστικής Επιτροπής

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΙΤΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 47 (2)
Διόρθωση σφάλματος στον Κανονισμό Εσωτε-

ρικής Οργάνωσης και Λειτουργίας ( Κ.Ε.Ο.Λ ) του 

ΟΛΠΑ ΑΕ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΟΛΠΑ ΑΕ

Έχοντες υπόψη:
Το άρθρο 15 του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης 

και Λειτουργίας του Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε (Β΄ 2828), αποφασίζουμε:
1. Την τροποποίηση - αναδιατύπωση της παρ. Β4 του 

Άρθρου 12 του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και 
Λειτουργίας του Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε. (Β΄ 2828), όπως παρακάτω:

«4. Του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής - Επι-
κοινωνιών και Δικτύων υπάλληλος του κλάδου ΠΕ μηχα-
νικών μιας εκ των ειδικοτήτων της παρ. 1.γ του άρθρου 
10, ή υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ μιας εκ των ειδικοτήτων 
των παρ. 2.β ή 2.γ του Άρθρου 10».

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 1 Ιουνίου 2022

Η Πρόεδρος

ΕΡΑΣΜΙΑ ΚΑΝΙΣΤΡΑ
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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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