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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 31996/Β.1562 (1)

  Κριτήρια προσδιορισμού του τρόπου υπολογισμού και 
επιμερισμού της ετήσιας τακτικής εισφοράς των Με−
λών του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων του Ταμείου 
Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) στο 
Ενεργητικό του Σκέλους αυτού.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ. 8 του ν. 3746/2009 «Ταμείο 

Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), εν−
σωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρε−
ωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά 
με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 27 
Α΄), όπως ισχύει

β. του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονο−
μασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδο−
νίας–Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας−Θράκης 
και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής 
Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμ−
ματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213 Α΄) 
και του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄).

γ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄),

2. την από 12−2−2010 εισήγηση της Τράπεζας της Ελ−
λάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

3. το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
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Άρθρο 1
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής ορίζονται 
ως:

(α) «Μέλη»: τα καθοριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 2, 3 
και 4 του ν. 3746/2009, όπως ισχύει, πιστωτικά ιδρύματα 
και υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία 
συμμετέχουν στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του 
ΤΕΚΕ. 

(β) «Περιουσιακά στοιχεία πελατών»: τα χρηματοπι−
στωτικά μέσα που κατέχει υπό την κατωτέρω έννοια 
το Μέλος για λογαριασμό επενδυτών−πελατών του στο 
πλαίσιο της παροχής των καλυπτομένων επενδυτικών 
υπηρεσιών, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 2 εδάφιο 
(β) του ν. 3746/2009, όπως ισχύει. 

Στα χρηματοπιστωτικά μέσα που κατέχει το Μέλος 
περιλαμβάνονται και οι τίτλοι σε λογιστική μορφή. Στην 
έννοια της κατοχής εμπίπτει, πέραν της φύλαξης και 
διοικητικής διαχείρισης κατά την έννοια του άρθρου 
4 παρ. 2 περ. α΄ του ν. 3606/2007 χρηματοπιστωτικών 
μέσων από το ίδιο το Μέλος, που ενεργεί ως θεματοφύ−
λακας, και η ανάθεση από το Μέλος της φύλαξης των 
τίτλων σε τρίτο πρόσωπο, πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ, 
που ενεργεί ως υποθεματοφύλακας σύμφωνα με τις 
εντολές του Μέλους και γενικώς κάθε περίπτωση κατά 
την οποία τα χρηματοπιστωτικά μέσα βρίσκονται στην 
κατοχή τρίτου, αλλά το Μέλος έχει εξουσία να τα δια−
θέτει, δίδοντας εντολές στον τρίτο. Ως κατοχή νοείται 
τόσο αυτή που γίνεται στο όνομα επενδυτή, όσο και 
αυτή που γίνεται στο όνομα του Μέλους για λογαρια−
σμό επενδυτή. 

(γ) «Ημερομηνία αναφοράς»: η τελευταία εργάσιμη 
ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου του προηγούμε−
νου έτους. 

(δ) «Αξία περιουσιακών στοιχείων πελατών Μέλους»: ο 
μέσος όρος της τρέχουσας αξίας του συνόλου των περι−
ουσιακών στοιχείων των πελατών του Μέλους, τα οποία 
κατείχε το Μέλος κατά τις ημερομηνίες αναφοράς. 

Προκειμένου για παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 
του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, ως Αξία λογίζεται η αξία 
των συμβολαίων και των δικαιωμάτων κατά τις ημερο−
μηνίες αναφοράς. Για περιουσιακά στοιχεία πελάτη, των 
οποίων η Αξία υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ, ως Αξία, κατά 
την ανωτέρω έννοια, υπολογίζεται το ποσό των 30.000 
ευρώ. Στις περιπτώσεις λογαριασμών τίτλων συνδικαι−
ούχων στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 
5638/1932, ως Αξία υπολογίζεται επίσης το καλυπτόμενο 
ανά συνδικαιούχο ποσό, βάσει της διάταξης του άρθρου 
10 παρ. 2 του ν. 3746/2009. 

(ε) «Πελάτης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο 
οποίο Μέλος παρέχει καλυπτόμενες επενδυτικές υπη−
ρεσίες και δεν υπάγεται στις εξαιρούμενες περιπτώσεις 
του άρθρου 12 του ν. 3746/2009.

Άρθρο 2
Ετήσια τακτική εισφορά 

H ετήσια τακτική εισφορά, την οποία καταβάλλει κάθε 
Μέλος στο Ενεργητικό του Σκέλους Κάλυψης Επενδύ−
σεων του ΤΕΚΕ, ορίζεται ως το άθροισμα των ποσών 
που προκύπτουν με βάση τους ακόλουθους συντελε−
στές κατά κλιμάκιο Αξίας των περιουσιακών στοιχείων 
πελατών κάθε Μέλους κατά την παροχή καλυπτόμενων 
υπηρεσιών:

(α) για Αξία περιουσιακών στοιχείων πελατών Μέλους 
μέχρι 30.000.000 ευρώ η τακτική εισφορά ανέρχεται 
σε ποσοστό:

(i) 2,75% της Αξίας των κατεχομένων περιουσιακών 
στοιχείων, ή 

(ii) 1,00% για κινητές αξίες τις οποίες κατέχει το Μέ−
λος για λογαριασμό πελατών του και οι οποίες είναι 
καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) σε 
λογαριασμούς τελικού επενδυτή, καθώς και για χρη−
ματοπιστωτικά μέσα που παρακολουθούνται σε λο−
γαριασμούς τελικού επενδυτή από το διαχειριστή του 
συστήματος εκκαθάρισης, εφόσον το Μέλος έχει ανα−
θέσει στο διαχειριστή του ΣΑΤ ή στο διαχειριστή του 
συστήματος εκκαθάρισης διακανονισμού ή κεντρικού 
αντισυμβαλλομένου, κατά περίπτωση, να ενημερώνει 
τους τελικούς δικαιούχους των λογαριασμών που είναι 
πελάτες του Μέλους για τις μεταβολές που επέρχονται 
στο λογαριασμό τους. Η ενημέρωση θα γίνεται άμεσα 
και το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την 
εκκαθάριση της συναλλαγής και, γενικότερα, από τη 
διενέργεια οιασδήποτε χρεοπίστωσης σε λογαριασμό 
τίτλων, απευθείας από τον διαχειριστή και ανεξάρτητα 
από τις υποχρεώσεις του ίδιου του Μέλους προς τους 
πελάτες του. 

(β) για Αξία περιουσιακών στοιχείων από 30.000.001 
ευρώ έως 250.000.000 ευρώ η τακτική εισφορά ανέρ−
χεται σε ποσοστό 2,75% της Αξίας των κατεχομένων 
περιουσιακών στοιχείων,

 (γ) για Αξία περιουσιακών στοιχείων από 250.000.001 
ευρώ και άνω η τακτική εισφορά ανέρχεται σε ποσο−
στό 1,00% της Αξίας των κατεχoμένων περιουσιακών 
στοιχείων.

Οι εν λόγω συντελεστές εμφανίζονται στον ακόλουθο 
πίνακα:

Κλιμάκιο Αξίας περιουσιακών 
στοιχείων πελατών Μέλους 

Συντελεστής τακτικής 
εισφοράς

(α) Μέχρι 30.000.000 ευρώ  2,75% (με την επιφύλαξη του 
εδαφίου ii της περίπτωσης α 

του άρθρου 2) 

(β) Από 30.000.001 μέχρι 
250.000.000 ευρώ 

2,75%

(γ) Πλέον των 250.000.001 
ευρώ 

1%

Άρθρο 3
Υπολογισμός ετήσιας τακτικής εισφοράς

Για τον προσδιορισμό της ετήσιας εισφοράς που έπε−
ται του πρώτου χρόνου εφαρμογής του ν. 3746/2009, 
ήτοι για το έτος 2010 και εφεξής, ως βάση υπολογισμού 
λαμβάνεται υπόψη η ετήσια μεταβολή της «Αξίας περι−
ουσιακών στοιχείων πελατών Μέλους», υπό την επιφύ−
λαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 4. Τα πιστωτικά 
ιδρύματα οφείλουν να υποβάλλουν τα εν λόγω στοιχεία 
στο ΤΕΚΕ το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε 
έτους. Η σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχεται 
ως προς την ακρίβειά της από νόμιμο ελεγκτή, κατά 
την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3693/2008.

Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης 
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το ύψος της τακτικής εισφοράς για το έτος 2009 θα 
προσδιορισθεί βάσει της συγκεντρωτικής κατάστασης 
με την Αξία των περιουσιακών στοιχείων πελατών που 
θα υποβάλουν τα Μέλη στο ΤΕΚΕ εντός μηνός από τη 
δημοσίευση της παρούσας, με ημερομηνίες αναφοράς 
για το έτος 2008. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβου−
λίου του ΤΕΚΕ για τον προσδιορισμό του ύψους της 
σχετικής τακτικής εισφοράς ανά Μέλος θα εκδοθεί το 
αργότερο εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος της 
απόφασης αυτής.

2. Σε περίπτωση που κατά την πρώτη εφαρμογή της 
παρούσας το ύψος της τακτικής εισφοράς που οφεί−
λει να καταβάλει το Μέλος υπερβαίνει το ποσό των 
1.000.000 ευρώ, το Μέλος θα καταβάλει το 1/2 του οφει−
λομένου ποσού, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί 
προστιθέμενο στην ετήσια τακτική εισφορά του έτους 
2010. 

3. Μέχρι ένα μήνα πριν από τον υπολογισμό από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΚΕ της ετήσιας τακτικής 
εισφοράς των Μελών για το έτος 2011, η Τράπεζα της 
Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν και 
γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΕ, θα επα−
νεξετάσουν τις παραμέτρους και τα κριτήρια προσδι−
ορισμού του τρόπου υπολογισμού και επιμερισμού της 
ετήσιας τακτικής εισφοράς του επόμενου έτους και θα 
εισηγηθούν σχετικά τυχόν βελτιώσεις στον Υπουργό 
Οικονομικών. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν λάβει χώρα 
τέτοια επανεξέταση, θα ισχύουν οι προβλεπόμενες στην 
παρούσα απόφαση διατάξεις. 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 22 Ιουλίου 2010

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
Αριθμ. Κ1−1630 (2)
      Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

Επιμελητηρίου Τρικάλων.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω−

δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).

2. Του Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο−
ρίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α 185).

3. Τις διατάξεις του Ν.2081/92 (Α’154) όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
(Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νο−
μοθεσίας (Α’297).

4. Την Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί−
ας με αριθ. 26689 ΔΙΟΕ 1135 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας Μάρκου Μπόλαρη» (Β’ 891/21−6−2010).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 

Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και 
άλλες συναφείς διατάξεις ( Α’297) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

6. Το αριθμ. έγγραφο 7705/25−6−2010 του Επιμελητηρί−
ου Τρικάλων που καταγράφει αναλυτικά τις υπηρεσια−
κές ανάγκες που καθιστούν επιτακτική την υπερωριακή 
απασχόληση των υπαλλήλων.

7. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, επειδή 
το Επιμελητήριο είναι αυτοδύναμος οικονομικά Οργανι−
σμός και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Επιμελητηρίου, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την με αμοιβή υπερωριακή απασχόληση 
από τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης έως 31−
12−2010, για πέντε (5) υπαλλήλους, έως 40 ώρες μηνιαίως 
κατ’ ανώτατο όριο ανά υπάλληλο, στο Επιμελητήριο 
Τρικάλων.

Οι ώρες υπηρεσιακής απασχόλησης των παραπάνω 
υπαλλήλων θα πραγματοποιηθούν πέραν του υποχρε−
ωτικού ωραρίου εργασίας, για την πραγματοποίηση 
ημερίδων, συνεδρίων και διαφόρων εκδηλώσεων, τις 
απογευματινές ώρες καθώς και τη συμμετοχή των υπαλ−
λήλων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
και της Διοικητικής Επιτροπής του, οι οποίες γίνονται 
εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.

Οι παραπάνω αποζημιώσεις δεν θα υπερβαίνουν τις 
πιστώσεις, που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 
του Επιμελητηρίου.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ως άνω 
Επιμελητηρίου και ειδικότερα ύψους 14.000,00 ΕΥΡΩ 
(ΚΑΕ 0261).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και θα ισχύει ένα μήνα πριν από την δη−
μοσίευσή της.

  Αθήνα, 20 Ιουλίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

F
    Αριθμ. Υ5α/Γ.Π. οικ. 91187 (3)
    Τροποποίηση της με αρ. Α3α/οικ. 3836/21−4−1992 Κοι−

νής Υπουργικής Απόφασης «Σύσταση Κέντρου Ψυχ.
Υγείας (Κ.Ψ.Υ.)στα Χανιά Νομού Χανιών».(ΦΕΚ 354/
τ.Β΄/2−6−1992).

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
Α. του άρθρου 5 του Ν.2716/99 «Ανάπτυξη και Εκσυγ−

χρονισμός των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 96/Α΄/99).

Β. του Ν.3754/09 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των 
νοσοκομειακών ιατρών ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Α΄/09), όπως ισχύει. 




