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Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, Τεύχος 2, 2008 

 

TAMEIO ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 

 

Ένηαξη ζηο ζύζηημα αποζημίωζηρ ηος ΤΕΚ ηων  επενδςηικών ςπηπεζιών 

πος παπέσοςν ηα πιζηωηικά ιδπύμαηα   

 

Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 3606/2007 απαηηείηαη θαη αλακέλεηαη ζχληνκα ε 

επηθαηξνπνίεζε, ελνπνίεζε θαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ κε ηηο νπνίεο 

εηραλ ελζσκαησζεί ζην ειιεληθφ δίθαην νη θνηλνηηθέο Οδεγίεο 94/19/ΕΚ πεξί 

Σπζηεκάησλ Εγγχεζεο Καηαζέζεσλ θαη 97/9/ΕΚ πεξί Σπζηεκάησλ 

Απνδεκίσζεο ησλ Επελδπηψλ, αληίζηνηρα, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα 

πιήξεο πιαίζην θαιχςεσο επελδπηψλ θαη θαηαζεηψλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ηεο 

αδπλακίαο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ λα επηζηξέςνπλ θαηαζεηηθά ή επελδπηηθά 

θεθάιαηα θαη ηίηινπο.  

Εηδηθφηεξα, ην άξζξν 19 ηνπ λ 3606/2007 (ν νπνίνο ελζσκάησζε ζηελ 

ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηελ Οδεγία 2004/39/ΕΚ) νξίδεη φηη πξνυπφζεζε γηα ηελ 

παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ΑΕΠΕΥ είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζε 

εγθεθξηκέλν ζχζηεκα απνδεκίσζεο ησλ επελδπηψλ. Επίζεο, φηη νη ΑΕΠΕΥ 

γλσζηνπνηνχλ ππνρξεσηηθά πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, ην ζχζηεκα απνδεκίσζεο επελδπηψλ ζην 

νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 

Η απνδεκησηηθή θάιπςε ησλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα ζηνπο πειάηεο ηνπο είλαη ζθφπηκν λα εληαρζεί  πιένλ 

νξηζηηθά ζηνλ θνξέα ηνπ ζπζηήκαηνο εγγχεζεο θαη ησλ θαηαζέζεσλ, ην 

Τακείν Εγγχεζεο Καηαζέζεσλ, πνπ είρε ηδξπζεί κε ηνλ λ 2324/1995 ν νπνίνο 

είρε ήδε βειηησζεί θαη θσδηθνπνηεζεί κε ηνλ λ 2832/2000 ζε ζπκκφξθσζε κε 

ηελ  Οδεγία 94/19/ΕΚ. 

Με ηελ ελνπνίεζε απηή ζα δεκηνπξγεζεί έλαο ηζρπξφο θαη αμηφπηζηνο θνξέαο ν 

νπνίνο ζα θαιχπηεη, γηα πεξηπηψζεηο νξηζηηθήο αθεξεγγπφηεηεηνο, εληαία φια 

ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηφζν γηα ηηο θαηαζεηηθέο φζν θαη ηηο επελδπηηθέο ηνπο 

ππεξεζίεο, ψζηε λα κελ ππάξρεη ακθηβνιία γηα ην ππφρξεν ζχζηεκα πξνο 

απνδεκίσζε, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη δπζδηάθξηηνο ν δηαρσξηζκφο 

κίαο ππεξεζίαο σο θαηαζέζεσο ή επελδχζεσο, ζε κία αγνξά πνπ θαηαθιχδεηαη 

απφ ζχγρξνλα θαη ζχλζεηα θαηαζεηηθά θαη επελδπηηθά πξνηφληα ηα νπνία 

θπξίσο παξέρνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα.  

Η έληαμε ζε εληαίν θνξέα ηεο θαιχςεσο θαηαζέζεσλ θαη επελδπηηθψλ 

ππεξεζηψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απνηειεί θαη δηεζλψο δφθηκε λνκνζεηηθή 

επηινγή. Τνχην ζπκβαίλεη ιρ ζε πνιιέο δηθαηνδνζίεο εληφο ηεο ΕΕ, φπσο ηελ 

Απζηξία, ην Λνπμεκβνχξγν, ηελ Οιιαλδία, ηελ Σνπεδία. Τν χςνο ηεο 

θαιχςεσο ησλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πξέπεη λα είλαη 

επίζεο ελαξκνληζκέλν κε ην επξσπαηθφ φξην, ήηνη ην πνζφ ησλ 30.000 Επξψ.  

Ωο  πξνο ηελ κέζνδν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απνδεκίσζεο, 

ππάξρεη δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ ηεο ex ante ή ex post κεζφδνπ. Οη 

δηεζλείο θαη θπξίσο Επξσπατθέο θαηεπζχλζεηο πξνο ηηο νπνίεο θηλείηαη ε 
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θάιπςε πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ γηα ηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ, 

ππνδεηθλχνπλ ηνλ εθ ησλ πζηέξσλ, δει. κεηά ηελ επέιεπζε θηλδχλνπ (ex post) 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ κέηξνπ ηεο ππνρξεσηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ζην 

ζχζηεκα απνδεκίσζεο θαη θαηαβνιή εηζθνξψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο. Η επηινγή απηή θαζηζηά θαηά νξζή άπνςε ηνλ 

επηκεξηζκφ επίθαηξν θαη θαηά ηνχην δίθαην, άλ κάιηζηα ιεθζεί ππ’ φςε φηη ν 

θίλδπλνο ηνλ νπνίν θαιχπηεη ην ζχζηεκα απνδεκίσζεο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ 

εζηηάδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εμαηξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ νδεγνχλ ζε 

αθεξεγγπφηεηα θαη θπξίσο ηελ απάηε ή ππεμαίξεζε. Τνχην δηφηη ην ζχζηεκα 

απνπινπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ ηίηισλ γεληθά θαη ε θαηαρψξηζή ηνπο ζε 

θεληξηθφ ζχζηεκα (ι.ρ. απνζεηήξην) ζην φλνκα ηνπ πειάηε, ζρεδφλ 

ειαρηζηνπνηεί ηηο πεξηπηψζεηο απψιεηαο επελδπηηθψλ ηίηισλ ιφγσ 

πεξηειεχζεσο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζε θαηάζηαζε αθεξεγγπφηεηαο, παξά 

κφλνλ εάλ ε απψιεηα απηή είλαη απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλεο παξάλνκεο 

ζπκπεξηθνξάο δηα ηεο νπνίαο αθαηξέζεθαλ νη επελδπηηθνί ηίηινη ή θεθάιαηα 

ρσξίο ηελ ζέιεζε ηνπ πειάηε.  

Η ex post θάιπςε γηα ηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο αθνινπζείηαη απφ ρψξεο φπσο 

ε Απζηξία, ε Ιηαιία, ην Λνπμεκβνχξγν, ε Οιιαλδία, ε Πνξηνγαιία, ε Σνπεδία, 

κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο έρνπλ επηιέμεη ex ante θάιπςε γηα ηελ απνδεκίσζε 

θαηαζεηψλ, φπσο ην ειιεληθφ ζχζηεκα. Δελ πξέπεη λα παξνξαζεί βεβαίσο φηη 

αθφκε θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ πξνβιέπνπλ ex ante θάιπςε, φπσο επί 

θαηαζέζεσλ ην ειιεληθφ ζχζηεκα, πηνζεηνχλ ex post ην κεηθηφ ζχζηεκα, δει. 

πξνβιέπνπλ εθ ησλ πζηέξσλ εηζθνξέο ή δάλεηα απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζε 

πεξίπησζε πνπ νη ζπζζσξεπκέλεο εηζθνξέο  δελ εμαξθνχλ γηα ηελ θαηαβνιή 

ησλ απνδεκηψζεσλ.  

Σε πεξίπησζε πνπ ζα επηιεγεί ε ex ante θάιπςε, ζα πξέπεη λα ζεζπηζζεί έλα 

«δίδπκν» ζχζηεκα εληφο ηνπ εληαίνπ θνξέα πνπ ζα δεκηνπξγήζεη έλα ηδηαίηεξν 

απνζεκαηηθφ θεθάιαην γηα ηελ θάιπςε κφλν επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, ελψ ην 

απνζεκαηηθφ θεθάιαην πνπ έρεη ζσξεπζεί γηα ηελ εγγχεζε ησλ θαηαζέζεσλ ζα 

δηαηεξήζεη ηελ απηνηέιεηά ηνπ. Ο ζπλδπαζκφο ησλ παξαιιήισλ ζπζηεκάησλ 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο θαηαζέζεηο θαη εγγπήζεηο, δεδνκέλνπ ηνπ εληαίνπ ηνπ 

θνξέα, επηηπγράλεη κία ηζνξξνπία αθ’ ελφο κεηαμχ ηεο αλάγθεο γηα επάξθεηα 

θαη αζθάιεηα θάιπςεο γηα φιν ην θάζκα ησλ ππεξεζηψλ θαη αθ’ εηέξνπ ελφο 

κέηξνπ ζηελ ηαθηηθή εηζθνξνδφηεζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ γηα ηνλ 

ζρεκαηηζκφ απνζεκαηηθνχ θεθαιαίνπ απνδεκηψζεσλ.  

Σεκεησηένλ ηέινο φηη σο πξνο ηελ Οδεγία 97/9/ΕΚ γηα ηα ζπζηήκαηα 

απνδεκίσζεο επελδπηψλ πειαηψλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξέρνπλ επελδπηηθέο 

ππεξεζίεο, ην ειιεληθφ δίθαην ελαξκνλίζζεθε θαη’ αξρήλ κε ηνλ λ. 2533/1997 

κε ηελ ίδξπζε ηνπ Σπλεγγπεηηθνχ Κεθαιαίνπ. Η ελαξκφληζε απηή φκσο έρεη 

θξηζεί σο ειιηπήο θαη αλεπαξθήο λα θαιχςεη ηηο επηηαγέο ηεο σο άλσ Οδεγίαο, 

πξάγκα πνπ νδήγεζε θαη ζε λνκνινγηαθά εζθαικέλεο ιχζεηο ζε πεξηπηψζεηο 

πνπ ε ελεξγνπνίεζε ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ήηαλ επηβεβιεκέλε, φπσο πρ 

ζε πεξηπηψζεηο απάηεο. Η έληαμε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη γηα ηηο 

επελδπηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ζε ζρεηηθφ ζχζηεκα απνδεκίσζεο απαηηεί 

ινηπφλ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ κε ηξφπν πνπ ζα 

παξέρεηαη ε αζθάιεηα σο πξνο ηνπο θαιππηφκελνπο θηλδχλνπο θαη σο πξνο ηνλ 

θνξέα θάιπςεο, ην ζεκεξηλφ Τακείν Εγγχεζεο Καηαζέζεσλ, ψζηε 
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ζπλαθφινπζα λα εμαζθαιίδεηαη ε εκπηζηνζχλε ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα θαη ηελ θεθαιαηαγνξά. 

 

 

 

 

 

 




