
υπολογισμό του ορίου της κάλυψης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, 
λαμβάνεται υπόψη το μερίδιο που αναλογεί στον καθένα, σύμφωνα με τις νόμιμες 
ή συμβατικές ρυθμίσεις που διέπουν τη διαχείριση των ως άνω κεφαλαίων ή 
χρηματοπιστωτικών μέσων. 
  
Άρθρο 11 
Εξαιρούμενες απαιτήσεις από τις καλυπτόμενες καταθέσεις 
  
   Εξαιρούνται από την κάλυψη του ΤΕΚΕ οι ακόλουθες κατηγορίες: 
1. Οι καταθέσεις άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά την έννοια της παραγράφου 
1 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007, που τηρούνται στο όνομά τους και για ίδιο 
λογαριασμό. 
  
   2. Οι τίτλοι που αποτελούν στοιχεία των «ιδίων κεφαλαίων» των πιστωτικών 
ιδρυμάτων, κατά την έννοια της ΠΔ/ΤΕ 2587/2007. 
  
   3. Οι καταθέσεις που προέρχονται από συναλλαγές πελατών, για τις οποίες 
εξεδόθη τελεσίδικη καταδικαστική δικαστική απόφαση για ποινικό αδίκημα σχετικά 
με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά τις εκάστοτε 
διατάξεις της νομοθεσίας ή την αντίστοιχη νομοθεσία άλλων κρατών. 
  
   4. Οι καταθέσεις για ίδιο λογαριασμό των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών, κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση 1 του ν. 3606/2007. 
  
   5. Οι καταθέσεις των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, κατά την έννοια του άρθρου 2 
περίπτωση 11 του ν. 3601/2007. 
  
   6. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, κατά την έννοια του ν.δ. 
400/1970, όπως εκάστοτε ισχύει. 
  
   7. Οι καταθέσεις των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες κατά 
την έννοια του ν. 3283/2004, όπως εκάστοτε ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των 
εταιρειών διαχείρισής τους. 
  
   8. Οι καταθέσεις των νομικών προσώπων που είναι συνδεδεμένα, κατά την 
έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, 
με το συμμετέχον στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα που περιέρχεται σε αδυναμία. 
  
   9. Οι καταθέσεις της Κεντρικής Διοίκησης (ως τέτοιες νοούνται οι καταθέσεις 
των Υπουργείων και των αποκεντρωμένων Υπηρεσιών των Υπουργείων) και των 
υπερεθνικών οργανισμών, των ομοσπονδιακών, ομόσπονδων, επαρχιακών και 
τοπικών διοικητικών αρχών, καθώς και των ΟΤΑ. 
  
   10. Οι καταθέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (περιλαμβανομένων 
των κατά νόμο δύο τουλάχιστον υπεύθυνων για τον προσανατολισμό δράσης του 
προσώπων) του συμμετέχοντος στο ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος που περιέρχεται 
σε αδυναμία και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών του. 
  
   11. Οι καταθέσεις των μετόχων του συμμετέχοντος στο ΤΕΚΕ πιστωτικού 
ιδρύματος που περιέρχεται σε αδυναμία, των οποίων η συμμετοχή άμεσα ή έμμεσα 
στο κεφάλαιό του ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με πέντε τοις εκατό (5%) 
του μετοχικού του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, καθώς και των 
προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διενέργεια του προβλεπόμενου στη 
νομοθεσία ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του εν λόγω πιστωτικού 
ιδρύματος. 
  



   12. Οι καταθέσεις των προσώπων που κατέχουν σε εταιρείες συνδεδεμένες, κατά 
την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, με το συμμετέχον στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα που περιέρχεται σε αδυναμία, 
θέσεις ή ιδιότητες αντίστοιχες με τις απαριθμούμενες στις περιπτώσεις 10 και 11. 
  
   13. Οι καταθέσεις των συγγενών μέχρι δευτέρου βαθμού και των συζύγων των 
προσώπων που απαριθμούνται στις περιπτώσεις 10, 11 και 12, καθώς και των 
τρίτων που τυχόν ενεργούν για λογαριασμό των προσώπων αυτών. 
  
   14. Ομολογίες και ομόλογα εκδοθέντα από το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα και 
υποχρεώσεις από αποδοχές συναλλαγματικών και από υποσχετικές επιστολές ή 
γραμμάτια έκδοσής του. 
  
   15. Τα διαπραγματεύσιμα πιστοποιητικά καταθέσεων. 
  
Άρθρο 12 
Εξαιρούμενες απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες 
  
   Εξαιρούνται επίσης από την κάλυψη του ΤΕΚΕ οι απαιτήσεις από καλυπτόμενες 
επενδυτικές υπηρεσίες που αντιστοιχούν στις περιπτώσεις 1 και 3 έως 13 του 
άρθρου 11 του παρόντος νόμου, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως. 
  
Άρθρο 13 
Ενεργοποίηση της διαδικασίας αποζημίωσης καταθετών και επενδυτών-
πελατών 
  
   1. Το ΤΕΚΕ αποζημιώνει τους καταθέτες εφόσον μια κατάθεση καταστεί μη 
διαθέσιμη. Μια κατάθεση καθίσταται μη διαθέσιμη όταν οφείλεται, είναι 
ληξιπρόθεσμη και δεν έχει καταβληθεί από συμμετέχον στο Σκέλος Κάλυψης 
Καταθέσεων του ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τους νόμιμους και 
συμβατικούς της όρους και συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 
του παρόντος άρθρου. 
  
   2. Το ΤΕΚΕ αποζημιώνει τους επενδυτές-πελάτες για απαιτήσεις τους που 
απορρέουν από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, σε περίπτωση κατά την 
οποία διαπιστώνεται αδυναμία συμμετέχοντος στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων 
του ΤΕΚΕ πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου, να εκπληρώσει τις ακόλουθες υποχρεώσεις του: 
α) είτε να αποδώσει στους επενδυτές-πελάτες του κεφάλαια που τους οφείλει ή 
κεφάλαιά τους που βρίσκονται στην κατοχή του, άμεσα ή έμμεσα, στο πλαίσιο της 
εκ μέρους του παροχής καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών, 
β) είτε να παραδώσει στους επενδυτές-πελάτες του χρηματοπιστωτικά μέσα, κατά 
την έννοια του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, που τους ανήκουν και τα οποία το 
συμμετέχον στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα κατέχει, διαχειρίζεται ή φυλάσσει για 
λογαριασμό τους παρά το γεγονός ότι υφίσταται σχετική υποχρέωση του 
συμμετέχοντος σύμφωνα με το δίκαιο και τους όρους που διέπουν τη σύμβασή του 
με τον καλυπτόμενο πελάτη και ανεξάρτητα από το αν η υποχρέωση αυτή του 
συμμετέχοντος θεμελιώνεται στη σύμβαση ή στο νόμο. 
  
   3. Η παράταση του χρόνου εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που 
προβλέπεται στο άρθρο 63 παράγραφος 1 του ν. 3601/2007 δεν συνιστά καθ' 
εαυτή περίπτωση αδυναμίας συμμετέχοντος πιστωτικού ιδρύματος να εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του κατά την έννοια του παρόντος άρθρου. 
  
   4. Το ΤΕΚΕ ενεργοποιεί τη διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων εφόσον: 
α) Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει κοινοποιήσει στο ΤΕΚΕ απόφασή της, την οποία 
εκδίδει εφόσον διαπιστώσει ότι το συμμετέχον πιστωτικό ίδρυμα αδυνατεί να 


