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Τίτλος 
Προσδιορισμός του ύψους των εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Σκέλος 
Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ)  

Προοίμιο 
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3746/2009 «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων 
(ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 
2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α'27/16-02-2009), και 
ειδικότερα της παραγράφου 2 του άρθρου 13Α, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 
7 του Ν. 4021/2011 (ΦΕΚ Α' 218/03-10-2011). 2. Την υπ' αριθμ. 9249/9-10-2011 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Ενεργοποίηση του Σκέλους Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης 
Καταθέσεων και Επενδύσεων» (ΦΕΚ Β' 2246/9-10-2011). 3. Την υπ' αριθμ. 382/27-9-2013 εισήγηση 
του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 4. Τη δυνατότητα έναρξης καταβολής των εισφορών 
από τα πιστωτικά ιδρύματα προς το Σκέλος Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και 
Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), καθόσον έχει ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίησή τους, και την ανάγκη 
αποπληρωμής της πίστωσης υπό μορφή δανείου, που έχει παρασχεθεί από το Σκέλος Κάλυψης 
Καταθέσεων προς το Σκέλος Εξυγίανσης, εντός δεκαπέντε (15) ετών από τη δημοσίευση της υπό 
στοιχείο 2 απόφασης Υπουργού Οικονομικών. 5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ  

 

Αρθρο: 0 

Ημ/νία: 27.11.2013 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΗΜΑ-ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 

Κείμενο Αρθρου 

1. Ορίζουμε τον συντελεστή εισφοράς των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Σκέλος 
Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων σε ποσοστό 0,09% επί του μέσου 
όρου του ύψους του συνόλου του παθητικού του μηνός Ιουνίου κάθε έτους, με βάση την κατάταξή 
τους σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 στοιχείο (β) (ii) του Ν. 3746/2009, με εξαίρεση τα στοιχεία των 
εποπτικών ιδίων κεφαλαίων που αναφέρονται στα Τμήματα Α1, Α2, Β1 και Β2 του Κεφαλαίου Ι της 
ΠΔ/ΤΕ 2630/2010 (ΦΕΚ Β' 1714), καθώς και τις εγγυημένες καταθέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 9 του ίδιου νόμου.  

2. Τα υπόχρεα πιστωτικά ιδρύματα καταβάλλουν την ανωτέρω εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις 



του πέμπτου και έκτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 13Α του ν. 3746/2009.  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 


