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Σύνθεση
Πρόεδρος: Ευγενία Βελώνη, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.
Μέλη: Ανδρέας Ανδρουλιδάκης, Στυλιανή Χαριτάκη, Δήμητρα Κεφάλα,
Κωνσταντίνα Χριστοπούλου, Χριστίνα Διβάνη, Μαρία Σπάσου, Κωνσταντίνος
Ζαμπάρας, Θεόδωρος Ράπτης, Παρασκευάς Χρυσοστομίδης, Φωτεινή
Δεδούση και Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Σταυράκης, Πάρεδρος ΝΣΚ (γνώμη χωρίς ψήφο).
Αριθμός Ερωτήματος: Tο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικής
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους,

Γενικής Διεύθυνσης

Θησαυροφυλακίου

και

Δημοσιονομικών

Κανόνων, Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, Τμήματος Α΄), με αριθμό πρωτ. ΕΑΠ
2001940 ΕΞ 2018 / 15.5.2018.
Περίληψη ερωτήματος: Ερωτάται, αν το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και
Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.) εξαιρείται ή όχι της υποχρέωσης απογραφής του
προσωπικού του στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου
(Μ.Α.Δ.Ε.Δ.), και ένταξής του στο σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής
Πληρωμής (Ε.Α.Π.), σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ν. 3845/2010.
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Στο πιο πάνω ερώτημα το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Α΄ Τμήμα)
γνωμοδότησε, ομόφωνα, ως εξής:
Noμοθετικό πλαίσιο.
1. Στο άρθρο δεύτερο παρ. 1β του ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του
μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας…» (Α΄65), όπως ισχύει1,
ορίζονται τα εξής:
«1.β. Διενεργείται απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου,
των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ., … . Απογράφονται επίσης
υποχρεωτικά τα φυσικά πρόσωπα που μισθοδοτούνται ή λαμβάνουν πάσης
φύσεως αποδοχές ή πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις ή με οποιαδήποτε
άλλη ονομασία απολαβές και συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση ή σύμβαση
εργασίας ή έργου με τους φορείς του δημόσιου τομέα που ορίζονται στην παρ.
1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α`28), καθώς και με τους φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης που περιλαμβάνονται στο οικείο Μητρώο της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, όπως ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ESA 2010 (Κανονισμός ΕΕ 549/2013, ΕΕΕΚ L174/1), εκτός των φορέων που
υπάγονται στο Κεφάλαιο Β` του ν. 3429/2005 (Α`314). … .2
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Το άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 20 παρ. 1 ν. 3870/2010 (Α΄ 138), 3 παρ. 2 της
από 12.12.2012 Π.Ν.Π. (Α΄ 240) που κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου με το άρθρο 48 ν. 4111/2013
(Α΄18) και τα άρθρα 17 ν. 4111/2013 και 101 παρ.1 και παρ. 2 ν. 4389/2016 (Α΄94).
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Άρθρο 14 ν. 2190/1994: «1. Στις διατάξεις των κεφαλαίων Α`, Β` και Γ`, όπως ισχύουν, υπάγονται όλοι
οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν.
1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α) και τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις του, πριν από την τροποποίησή του με το
άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α). Στον κατά τα πιο πάνω δημόσιο τομέα και για την εφαρμογή
των διατάξεων του παρόντος και μόνο υπάγονται επίσης: … η. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
που ανήκουν στο Κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς
πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους. θ. Οι δημόσιες επιχειρήσεις,
οργανισμοί και ανώνυμες εταιρείες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005
(ΦΕΚ 314 Α).
Στο άρθρο 1 του ν. 3429 /2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314), ορίζονται
τα εξής: «1. Για τους σκοπούς του νόμου αυτού, ως "δημόσια επιχείρηση" νοείται κάθε ανώνυμη
εταιρεία, στην οποία το ελληνικό δημόσιο δύναται να ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή,
λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό της κεφάλαιο ή της χρηματοοικονομικής συμμετοχής του ή των
κανόνων που τη διέπουν. 2. Η άσκηση αποφασιστικής επιρροής από το ελληνικό δημόσιο τεκμαίρεται
όταν το ελληνικό δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
χρηματοδοτούμενα από το ελληνικό δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε ποσοστό
άνω του πενήντα τοις εκατό ή άλλες δημόσιες επιχειρήσεις υπό την έννοια του παρόντος νόμου: α) είναι
κύριοι μετοχών που εκπροσωπούν την απόλυτη πλειοψηφία του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
της ή β) ελέγχουν την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική της συνέλευση ή γ) δύνανται να
διορίζουν το ήμισυ πλέον ενός των μελών του διοικητικού της συμβουλίου ή δ) χρηματοδοτούν την
ετήσια δραστηριότητά της σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό. 3. Ως "δημόσια επιχείρηση" νοείται
και κάθε ανώνυμη εταιρεία συνδεδεμένη με άλλη δημόσια επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42 ε
παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 4. Το Κεφάλαιο Α΄ του νόμου αυτού εφαρμόζεται σε όλες τις
δημόσιες επιχειρήσεις, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι εταιρείες για τις οποίες εφαρμόζεται το
Κεφάλαιο Β΄. 5. Το Κεφάλαιο Β΄ του νόμου αυτού εφαρμόζεται: α) στις ανώνυμες εταιρείες των οποίων
μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά (χρηματιστήριο), εφόσον το
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Σκοπός της απογραφής είναι η δημιουργία Κεντρικής Βάσης Δεδομένων
ανθρώπινου δυναμικού στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την τήρηση των αναγκαίων στοιχείων
όλων των απογραφομένων, για την αξιοποίηση και διαχείριση του ανθρώπινου
δυναμικού και γενικά για την άσκηση πολιτικής του προσωπικού της Δημόσιας
Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Επίσης, σκοπός της απογραφής είναι ο έλεγχος της μισθοδοσίας και των
πρόσθετων αμοιβών των υπόχρεων σε απογραφή και η άσκηση μισθολογικής
πολιτικής από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Με

κοινή

απόφαση

των

Υπουργών

Οικονομικών

και

Εσωτερικών,

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περιγράφονται αναλυτικά οι
υπόχρεοι απογραφής, η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για την
ένταξη των αναγκαίων στοιχείων της απογραφής, τα όργανα, ο χρόνος, ο
τρόπος, η διαδικασία, η διαρκής επικαιροποίηση και συμπλήρωση των
στοιχείων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού και η
επέκτασή της και σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα ή η εξαίρεση
ορισμένων κατηγοριών προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια.
Με

την

ίδια

ή

όμοια

απόφαση

συνιστάται

στη

Γενική

Γραμματεία

Δημοσιονομικής Πολιτικής / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οργανική μονάδα
Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα της παρ. 2 του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να συμμετέχουν στο
μετοχικό τους κεφάλαιο με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής, β) στις ανώνυμες εταιρείες που είναι
συνδεδεμένες με τις εισηγμένες εταιρείες της προηγούμενης περίπτωσης, κατά την έννοια του άρθρου
42 ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, γ) στις ανώνυμες εταιρείες ως προς τις οποίες έχει αποφασιστεί η
έναρξη διαδικασιών αποκρατικοποίησης δια της εισαγωγής μετοχών τους σε οργανωμένη αγορά, με
απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων του ν. 3049/2002 (ΦΕΚ 212 Α΄), δ) στις
ανώνυμες εταιρίες των οποίων το δικαίωμα διορισμού της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού
συμβουλίου ή των οργάνων της διοίκησης ή το δικαίωμα άσκησης της διαχείρισης της επιχείρησης έχει
μεταβιβασθεί εν όλω ή εν μέρει από το Δημόσιο σε τρίτους που δεν αποτελούν πρόσωπα της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων
του ν. 3049/2002 (ΦΕΚ 212 Α`) εφόσον το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου εξακολουθούν να συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο με οποιοδήποτε ποσοστό
συμμετοχής. 6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του εποπτεύοντος
Υπουργού, υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του νόμου αυτού,
εφαρμοζομένων αναλόγως, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (εκτός των δημοσίων επιχειρήσεων)
χρηματοδοτούμενα από το Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε ποσοστό άνω του
πενήντα τοις εκατό ("Οργανισμοί"), καθώς και δημόσιες επιχειρήσεις που έχουν εξαιρεθεί από το πεδίο
εφαρμογής του Κεφαλαίου αυτού».
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σε επίπεδο διεύθυνσης, με τον τίτλο Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) υπαγόμενη
απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής και ορίζεται n
αποστολή, η διάρθρωση και η στελέχωσή της.
Η διαρκής επικαιροποίηση και συμπλήρωση των στοιχείων των υπαλλήλων, οι
οποίοι περιλαμβάνονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου
για μεταβολές της υπηρεσιακής τους κατάστασης που επέρχονται αυτοδικαίως
από τυπικό νόμο, γίνεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, … .
Οι υπόχρεοι σε απογραφή λαμβάνουν τις πάσης φύσεως τακτικές ή έκτακτες
αποδοχές, αποζημιώσεις και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία αμοιβές,
υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού από Ενιαία Αρχή Πληρωμής,
που συστήνεται με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο
ζήτημα για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία της Ενιαίας Αρχής
Πληρωμής, καθώς και η ημερομηνία έναρξης της καταβολής των πάσης
φύσεως αποδοχών από την Αρχή αυτή».
2. Στο άρθρο 14 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α΄143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 2 και
παρ. 3 ν. 4337/2015 (Α΄129), ορίζονται τα εξής:
«Ορισμοί [άρθρα 2 και 6(2) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ] 1. Για τους σκοπούς του
παρόντος νόμου, οι κάτωθι όροι έχουν την ακόλουθη έννοια: α. Δημόσιος
τομέας: περιλαμβάνει τη Γενική Κυβέρνηση, τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και τις εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις
και οργανισμούς του Κεφαλαίου Α` του ν. 3429/2005 (Α`314), ανεξαρτήτως
εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του. β. Γενική Κυβέρνηση:
περιλαμβάνει

τρία

υποσύνολα,

εφεξής

αποκαλούμενα

υποτομείς:

της

Κεντρικής Κυβέρνησης, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και
των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), σύμφωνα με τους κανόνες
και τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕΣΛ). Οι φορείς
εκτός Κεντρικής Διοίκησης, που περιλαμβάνονται στους υποτομείς της Γενικής
Κυβέρνησης

(εφεξής

προσδιορίζονται,

ανά

«λοιποί
υποτομέα,

φορείς
από

της
το

Γενικής

Μητρώο

Κυβέρνησης»),

Φορέων

Γενικής

Κυβέρνησης, που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και
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αποτελούν ξεχωριστά νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από φορείς της
Κεντρικής Διοίκησης ή από ΟΤΑ. γ. Υποτομέας της Κεντρικής Κυβέρνησης:
περιλαμβάνει την Κεντρική Διοίκηση και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και
ιδιωτικού δικαίου, καθώς και τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές που έχουν
νομική προσωπικότητα, εφόσον τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο Μητρώο
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, αλλά δεν ανήκουν στους υποτομείς των ΟΤΑ
και των ΟΚΑ. … .».
3. Στα άρθρα 2, 4, 48, 49 και 50 του ν. 4370/2016 «Συστήματα Εγγύησης
Καταθέσεων

(ενσωμάτωση

Οδηγίας

2014/49/ΕΕ),

Ταμείο

Εγγύησης
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Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 37) , ορίζονται τα εξής:
«Άρθρο 2. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 της οδηγίας
2014/49/ΕΕ). 1. Ο παρών νόμος θεσπίζει κανόνες και διαδικασίες που
αφορούν τη σύσταση και τη λειτουργία των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων
(εφεξής ΣΕΚ) και εγγύησης καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς
και θέματα χρηματοδότησης μέτρων εξυγίανσης. 2. Ο παρών νόμος
εφαρμόζεται: α) στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (εφεξής
ΤΕΚΕ), β) στα θεσμικά συστήματα προστασίας που αναγνωρίζονται επίσημα
ως ΣΕΚ σύμφωνα με την περίπτωση 18 της παραγράφου 1 του άρθρου 3, γ)
στα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο ΤΕΚΕ ή στα θεσμικά συστήματα
προστασίας της ανωτέρω περίπτωσης. 3. … .
Άρθρο 4. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) - Φύση –
Επωνυμία. 1. Φορέας του ελληνικού ΣΕΚ, του συστήματος εγγύησης
επενδυτικών υπηρεσιών και Ταμείο Εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων
ορίζεται δια του παρόντος το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Ταμείο
Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων» (ΤΕΚΕ), το οποίο ιδρύθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3746/2009. Το ΤΕΚΕ: α) είναι νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου, β)…, γ) εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών, δ) δεν
αποτελεί δημόσιο οργανισμό ή δημόσιο νομικό πρόσωπο και ευρίσκεται εκτός
του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται, ε)… .
2. Σκοποί του ΤΕΚΕ είναι: α) η καταβολή αποζημίωσης δια του Σκέλους
3

Με το νόμο αυτό επιχειρήθηκε η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ του
ης
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Απριλίου 2014, περί των συστημάτων εγγύησης
των καταθέσεων και η κωδικοποίηση των διατάξεων για το Τ.Ε.Κ.Ε. που ιδρύθηκε με τα άρθρα 40 έως
56 του ν. 2324/1995 ως «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων» (Τ.Ε.Κ.), με τη μορφή νομικού προσώπου
ιδιωτικού δικαίου, εποπτευόμενου από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, με ιδρυτικούς φορείς την
Τράπεζα της Ελλάδος και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.
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Κάλυψης Καταθέσεων (εφεξής ΣΚΚ), στους καταθέτες των πιστωτικών
ιδρυμάτων τα οποία αναφέρονται στις παραγράφους 1, 5 και 6 του άρθρου 5
και ευρίσκονται σε αδυναμία να εκπληρώσουν τις προς αυτούς υποχρεώσεις
τους και η χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων δια του
ΣΚΚ κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο εσωτερικό άρθρο 104 του άρθρου 2 του
ν.4335/2015, β) η καταβολή αποζημίωσης δια του Σκέλους Κάλυψης
Επενδύσεων (εφεξής ΣΚΕ), στους επενδυτές - πελάτες των πιστωτικών
ιδρυμάτων τα οποία αναφέρονται στις παραγράφους 2, 4, 5 και 6 του άρθρου
5 και ευρίσκονται σε αδυναμία να εκπληρώσουν τις προς αυτούς υποχρεώσεις
τους, για απαιτήσεις που απορρέουν από την παροχή καλυπτόμενων
επενδυτικών υπηρεσιών και γ) η χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης
πιστωτικών ιδρυμάτων δια του Σκέλους Εξυγίανσης (εφεξής ΣΕ), με σκοπό την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΤΕΚΕ ως Ταμείου Εξυγίανσης των
πιστωτικών ιδρυμάτων, εφόσον πληρούνται ως προς τις ως άνω περιπτώσεις
α΄ έως γ΄ οι λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Το ΣΚΚ, το ΣΚΕ και το ΣΕ είναι σαφώς διακριτά μεταξύ τους και αποτελούν
αυτοτελή σύνολα περιουσίας, κάθε ένα εκ των οποίων χρησιμοποιείται
αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών τους οποίους εξυπηρετεί
σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Άρθρο 48. Διοίκηση ΤΕΚΕ - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.
1. Το ΤΕΚΕ εφαρμόζει χρηστές και διαφανείς πρακτικές διακυβέρνησης και
διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), το οποίο διορίζει με
απόφασή

του ο

Υπουργός

Οικονομικών.

Πρόεδρος

του Διοικητικού

Συμβουλίου διορίζεται ένας εκ των Υποδιοικητών της Τράπεζας της Ελλάδος.
Τα υπόλοιπα έξι (6) μέλη προέρχονται και προτείνονται: ένα (1) από το
Υπουργείο Οικονομικών, τρία (3) από την Τράπεζα της Ελλάδος και δύο (2)
από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. ... . 16. Το ΔΣ είναι αρμόδιο για κάθε
ανεξαιρέτως θέμα, το οποίο υπάγεται στους σκοπούς του και αφορά στη
διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπησή του. … .
Άρθρο 494. Οικονομικός Έλεγχος και Οικονομικές Καταστάσεις. 1. … . 2. Το
ΤΕΚΕ συντάσσει προϋπολογισμό και απολογισμό και εκπονεί ετήσια έκθεση
για τις δραστηριότητές του. Ο προϋπολογισμός … μετά την έγκρισή του από το
4

όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 49 ν. 4474/2017 (Α΄ 80) και 25 περ.11 ν. 4701/2020 (Α΄128).
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ΔΣ υποβάλλεται στον Υπουργό

Οικονομικών,

…

. Ο

απολογισμός

περιλαμβάνει τον ισολογισμό και την ετήσια έκθεση του ΤΕΚΕ και υποβάλλεται
για έγκριση στον Υπουργό Οικονομικών μαζί με την έκθεση του ελεγκτή. … . 3.
… . 4.α. Οι διατάξεις του ν. 4270/2014 αναφορικά με την υποβολή
δημοσιονομικών αναφορών, εφαρμόζονται μόνο ως προς την υποβολή: α)
ετήσιου προϋπολογισμού και οποιασδήποτε αναπροσαρμογής του κατά τη
διάρκεια του έτους (προϋπολογιστικά), β) μηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης
προϋπολογισμού και χρηματοδότησης (απολογιστικά) και γ) μηνιαίων
μισθολογικών στοιχείων (απολογιστικά). β. Το ΤΕΚΕ εξαιρείται από κάθε άλλη
διάταξη που εφαρμόζεται σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.
Άρθρο 50. Προσωπικό ΤΕΚΕ.
1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του ΔΣ,
καθορίζεται η οργανική διάρθρωση του ΤΕΚΕ. 2. Το προσωπικό του ΤΕΚΕ
απασχολείται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Η
απασχόληση του προσωπικού διέπεται από τις μισθολογικές και λοιπές
διατάξεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους της Τράπεζας της Ελλάδος,
εφαρμοζόμενες αναλόγως και συμπληρωματικά προς αυτές που προβλέπουν
οι κανονισμοί του ΤΕΚΕ. Η απασχόληση υπαλλήλων που προέρχονται από
την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, την Ένωση
Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος ή τα συμμετέχοντα στο ΤΕΚΕ πιστωτικά
ιδρύματα εξακολουθεί να διέπεται από το καθεστώς απασχόλησης, το
ασφαλιστικό καθεστώς και την υπηρεσιακή εξέλιξη, που ισχύει στο φορέα
προέλευσής τους. Κατ’ εξαίρεση η ιεραρχική ένταξη των υπαλλήλων
καθορίζεται

σύμφωνα

με

τον

Κανονισμό

πρόσληψης,

υπηρεσιακής

κατάστασης και εξέλιξης του προσωπικού του ΤΕΚΕ. 3. Με απόφαση του ΔΣ
εκδίδονται Κανονισμός πρόσληψης, υπηρεσιακής κατάστασης και εξέλιξης
προσωπικού και Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας του ΤΕΚΕ. Το
Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς και για ειδικότερα θέματα
και διαδικασίες».
Ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων.
Από τις προαναφερόμενες διατάξεις, ερμηνευόμενες αυτοτελώς, αλλά και σε
συνδυασμό μεταξύ τους, ενόψει και όλου του νομικού πλαισίου εντός του
οποίου εντάσσονται και του σκοπού που εξυπηρετούν, συνάγονται τα
ακόλουθα:
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4. Στο πλαίσιο της δημοσιονομικής κρίσης της Χώρας, θεσπίστηκε ο ν.
3845/2010, στον οποίο, μεταξύ των αναφερόμενων μέτρων για την εφαρμογή
του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της
Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, περιλαμβάνεται και η
υποχρέωση απογραφής του προσωπικού του Δημοσίου και διαφόρων
φορέων καθώς και η σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.
5. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, διενεργείται απογραφή όλων
των φυσικών προσώπων που μισθοδοτούνται ή λαμβάνουν κάθε φύσης
αποδοχές ή αποζημιώσεις από το Δημόσιο ή τους κρατικούς φορείς,
ανεξάρτητα από το καθεστώς δημοσίου ή ιδιωτικού ή μικτού δικαίου που τους
διέπει, συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
που ανήκουν στο Κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον του ετήσιου
προϋπολογισμού τους, των ανωνύμων εταιρειών στις οποίες το Ελληνικό
Δημόσιο δύναται να ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή, λόγω της
συμμετοχής του στο μετοχικό τους κεφάλαιο ή της χρηματοοικονομικής
συμμετοχής του ή των κανόνων που τις διέπουν και των Φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης που περιλαμβάνονται στο Μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής, όπως ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών – EΣΛ 2010
(Κανονισμός 549/2013), βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.
Αποτέλεσμα δε της απογραφής αυτής είναι ότι οι υπόχρεοι σε αυτή
λαμβάνουν, πλέον, τις κάθε φύσης τακτικές ή έκτακτες αποδοχές,
αποζημιώσεις ή με οποιαδήποτε άλλη ονομασία αμοιβές, υποχρεωτικά μέσω
τραπεζικού λογαριασμού από Ενιαία Αρχή Πληρωμής, η οποία έχει συσταθεί
ως οργανική μονάδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
6. Από την υποχρέωση απογραφής εξαιρείται το προσωπικό των ανωνύμων
εταιρειών των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε
οργανωμένη αγορά (χρηματιστήριο), εφόσον το Δημόσιο εξακολουθεί να
συμμετέχει

στο

μετοχικό

τους

κεφάλαιο

με

οποιοδήποτε

ποσοστό

συμμετοχής, των ανωνύμων εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με τις
εισηγμένες εταιρείες της προηγούμενης περίπτωσης, καθώς και των
ανωνύμων εταιρειών για τις οποίες έχει αποφασιστεί, από τη Διυπουργική
Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων του ν. 3049/2002, η έναρξη διαδικασιών
αποκρατικοποίησης με την εισαγωγή μετοχών τους σε οργανωμένη αγορά.
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7. Σκοπός της υποχρέωσης απογραφής και ένταξης στην Ενιαία Αρχή
Πληρωμής των, κατά τα άνω, προσώπων αποτελεί, τόσο η δημιουργία
Κεντρικής Βάσης Δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού για την αξιοποίηση και
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (στο πλαίσιο της κινητικότητας κλπ.),
όσο και ο έλεγχος της μισθοδοσίας και των πρόσθετων αμοιβών των
υπόχρεων σε απογραφή, για την άσκηση μισθολογικής πολιτικής από το
Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
8. Με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, η κατάρτιση του
Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ανατέθηκε στην Ελληνική Στατιστική
Αρχής (ΕΛ. ΣΤΑΤ.), στο Μητρώο δε αυτό κατατάσσονται όλοι οι φορείς, τα
στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης των οποίων λαμβάνονται υπόψη για τον
προσδιορισμό του δημοσίου ελλείμματος και του δημοσίου χρέους, κατά τα
οριζόμενα στον Κανονισμό 479/2009.
9. Σύμφωνα με τις αυτές ως άνω διατάξεις, η Γενική Κυβέρνηση περιλαμβάνει
την Κεντρική Κυβέρνηση, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους
Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης «σύμφωνα με τους κανόνες και τα
κριτήρια του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕΣΛ)».
Συνεπώς, για την υπαγωγή ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου στον
τομέα της Γενικής Κυβέρνησης και την κατάταξή του στο καταρτιζόμενο από
την ΕΛ.ΣΤΑΤ., σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ΕΣΛ)
2010 (Κανονισμός 549/2013), Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης,
απαιτείται προηγούμενη κρίση σχετικά με την συνδρομή των τασσόμενων στις
οικείες διατάξεις κριτηρίων. Απαιτείται, δηλαδή, η εξειδίκευση και εφαρμογή
επί του συγκεκριμένου νομικού προσώπου των καθοριζόμενων στον νόμο
κριτηρίων, με βάση τα υποβαλλόμενα στοιχεία σχετικά με τη διοίκηση και τη
χρηματοδότησή του.
10. Περαιτέρω, η κατάταξη ενός φορέα στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης,
με την ένταξή του στο οικείο Μητρώο, έχει έννομες συνέπειες για τη λειτουργία
του, δεδομένου ότι συνεπάγεται κατά νόμο, κυρίως, την υπαγωγή του σε ένα
ειδικό πλέγμα διατάξεων σχετικών με την οικονομική του διαχείριση, ενόψει
του ότι τα οικονομικά στοιχεία του λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του
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ύψους του δημοσίου ελλείμματος και του δημοσίου χρέους (ΣτΕ 854/2020,
2400/2018, 3374/2017, 2966/2017, 1586/2016, 2497/2013).5
11. Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (εφεξής ΤΕΚΕ ή
Ταμείο), εντασσόμενο στο ευρύτερο πλαίσιο των συστημάτων εγγύησης
καταθέσεων, όπως προσδιορίζονται από τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, έχει ως σκοπό, όπως αυτός εξελίχθηκε μετά τις τροποποιήσεις που
επήλθαν τα τελευταία χρόνια στον ιδρυτικό του νόμο 2324/1995,6 την παροχή
ενός ομοιόμορφου επιπέδου προστασίας των καταθετών και των επενδυτών
των

πιστωτικών

χρηματοδότηση

ιδρυμάτων
μέτρων

με

την

εξυγίανσης

καταβολή

πιστωτικών

αποζημιώσεων,
ιδρυμάτων

και,

τη
κατ’

επέκταση, την εδραίωση της εμπιστοσύνης του καταθετικού κοινού στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Κατά τη ρητή δε διατύπωση της διάταξης του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 4370/2016,
είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εποπτεύεται από τον Υπουργό
Οικονομικών, δεν αποτελεί δημόσιο οργανισμό ή δημόσιο νομικό πρόσωπο
και ευρίσκεται εκτός του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός
εκάστοτε ορίζεται.
12. Συνεπώς, ως προς το ΤΕΚΕ, λόγω της εκτός του δημόσιου τομέα
τοποθέτησής του, αποκλείεται, καταρχήν, η εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 14 παρ. 1 ν. 2190/1994, όπως ισχύει, επομένως και η θεσπιζόμενη
για τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις αυτές υποχρέωση
απογραφής, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο παρ. 1β του ν. 3845/2010.
13. Το ΤΕΚΕ, όμως, έχει ταξινομηθεί στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
(Τομέας Κεντρικής Κυβέρνησης, κατά τις σχετικές διακρίσεις του άρθρου 14
του ν. 4270/2014), για το λόγο ότι δεν είναι σε θέση να αναλαμβάνει για δικό
του λογαριασμό οικονομικές υποχρεώσεις, άλλες υποχρεώσεις ή περαιτέρω
δεσμεύσεις και να συνάπτει συμβάσεις και, επιπλέον, διότι, όχι μόνο

5

η ΕΛΣΤΑΤ είναι η αρμόδια εθνική αρχή για την κατάρτιση και την αποστολή προς την Eurostat των
εθνικών στατιστικών και του συνόλου των στοιχείων που απαιτούνται, μεταξύ άλλων, για την εφαρμογή
του Πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος, κατά τα οριζόμενα στον
Κανονισμό 479/2009. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στην Eurostat τουλάχιστον δύο φορές τον
χρόνο (άρθρο 3 παρ. 1 του Κανονισμού 479/2009).
6

με τους ν. 3746/2009 και 4370/2016.
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εποπτεύεται, αλλά και ελέγχεται από την Κυβέρνηση και ειδικότερα από τον
Υπουργό Οικονομικών (ΣτΕ 854/2020, σκέψη 14).7
Η ευχέρεια που το ΤΕΚΕ απολαμβάνει σε σχέση με τον καθορισμό των
τακτικών εισφορών, παρότι ποικίλλει ανάλογα με το κάθε σκέλος κάλυψης
(καταθέσεων, επενδύσεων, εξυγίανσης), παρίσταται, σε κάθε περίπτωση,
εξαιρετικά περιορισμένη, καθώς αυτές ρυθμίζονται, είτε ευθέως από τον νόμο,
είτε με βάση όλως περιοριστικά κριτήρια που περιλαμβάνονται στον νόμο, με
αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι το νομικό αυτό πρόσωπο
χαίρει

κάποιας

ευρείας

εξουσίας

καθορισμού

τους.

Το

παραπάνω

συμπέρασμα δεν αναιρείται από τη δυνατότητα του ΤΕΚΕ να καθορίζει
έκτακτες εισφορές όταν τα διαθέσιμά του δεν επαρκούν, καθώς και σε αυτή
την περίπτωση τα περιθώρια ελιγμών είναι περιορισμένα, εφόσον υφίστανται
ανώτατα όρια και η επιβολή και ο επιμερισμός τους ακολουθούν γενικώς τα
κριτήρια, με βάση τα οποία καθορίζονται και οι τακτικές εισφορές. Κατά
συνέπεια, το ΤΕΚΕ δεν είναι ανεξάρτητο στη ρύθμιση του επιπέδου των
εισφορών που πληρώνουν οι τράπεζες ή τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
και συνιστούν τους πόρους του Ταμείου8, οι πόροι δε αυτοί δεν αποτελούν
αμιγώς ιδιωτικά κεφάλαια (ΣτΕ 854/2020, σκέψη 13, βλ. και σκέψη 15).
14. Ως υπαγόμενο, επομένως, στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, το
ΤΕΚΕ, κατά τη ρητά εκπεφρασμένη θέληση του νομοθέτη, όπως αυτή
αποτυπώνεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 49 του ν. 4370/2016, εξαιρείται
από κάθε άλλη διάταξη που τους αφορά, πλην αυτής της περίπτωσης α΄ της
παραπάνω παραγράφου, δηλαδή είναι υποχρεωμένο – όπως κάθε νομικό
πρόσωπο

των

φορέων

της

Γενικής

Κυβέρνησης

–

να

υποβάλλει,

προϋπολογιστικά, ετήσιο προϋπολογισμό και αναπροσαρμογές αυτού κατά τη
διάρκεια

του

έτους

και,

απολογιστικά,

μηνιαία

αναφορά

εκτέλεσης

προϋπολογισμού και χρηματοδότησης, καθώς και μηνιαία μισθολογικά
στοιχεία. Αντίθετα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν.4474/2017, δεν
υποχρεώνεται, όπως οι λοιποί Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, στην υποβολή
7

Ο Υπουργός Οικονομικών, μάλιστα, εκδίδει και ανακαλεί την πράξη διορισμού των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου (άρθρο 48 ν. 4370/2016). Η εν λόγω εξουσία του Υπουργού
Οικονομικών να ανακαλεί και μάλιστα για οποιονδήποτε λόγο το διορισμό μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΤΕΚΕ αρκεί για να στηρίξει την κρίση περί του ότι το Ταμείο αυτό ελέγχεται από την
Κυβέρνηση.
8

από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 25 παρ.2, 30 παρ. 2, 36 παρ. 1 και 3 και 37 του ν.
4370/2016, οι πόροι του ΤΕΚΕ προέρχονται από εισφορές που καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα.
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μηνιαίας σύνοψης μητρώου δεσμεύσεων και τούτο, λόγω του υψηλού
διοικητικού κόστους για το ΤΕΚΕ και ιδίως του γεγονότος ότι οι δαπάνες του
καλύπτονται από πόρους τους οποίους συνεισφέρουν τα πιστωτικά ιδρύµατα
που συμμετέχουν για τη δημιουργία τους.
15. Δηλαδή, οι έννομες συνέπειες που συνεπάγεται η κατάταξη του ΤΕΚΕ
στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης περιορίζονται στην υποχρέωση
υποβολής των παραπάνω ενημερωτικών οικονομικών στοιχείων (ΣτΕ
854/2020 σκέψη 13). Με τον τρόπο αυτό εκπληρώνεται και η υποχρέωση της
Χώρας για υποβολή των ειδικά προβλεπόμενων δημοσιονομικών αναφορών,
ως μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, με την αποφυγή εμφάνισης
υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος και χρέους μέσω της καταγραφής
και των υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης, σε ένα εκ των οποίων (της
Κεντρικής Κυβέρνησης) το Ταμείο εντάσσεται.
16. Εξάλλου, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 50 του ν. 4370/2016, το διοικητικό
Συμβούλιο του ΤΕΚΕ είναι αρμόδιο για κάθε ανεξαιρέτως θέμα, το οποίο
υπάγεται στους σκοπούς του και αφορά στη διοίκηση, διαχείριση και
εκπροσώπησή του, αποτελείται δε από επτά μέλη εκ των οποίων Πρόεδρος
ορίζεται ένας εκ των Υποδιοικητών της Τράπεζας της Ελλάδος, ένα μέλος
προέρχεται από το Υπουργείο Οικονομικών και τα υπόλοιπα πέντε
προέρχονται και προτείνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος και από την
Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Το προσωπικό του ΤΕΚΕ απασχολείται με
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου και διέπεται από τις
μισθολογικές και λοιπές διατάξεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους της
Τράπεζας της Ελλάδος, εφαρμοζόμενες αναλόγως και συμπληρωματικά προς
αυτές που προβλέπουν οι κανονισμοί του ΤΕΚΕ. Η απασχόληση δε των
υπαλλήλων που προέρχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος9, την Ελληνική
Ένωση Τραπεζών, την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος ή τα
συμμετέχοντα στο ΤΕΚΕ πιστωτικά ιδρύματα, εξακολουθεί να διέπεται από το
καθεστώς απασχόλησης, το ασφαλιστικό καθεστώς και την υπηρεσιακή
9

Πρβλ. ΟλΑΠ 1/2006: Η Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. δεν περιλαμβάνεται στο δημόσιο τομέα, αφού δεν
ανήκει στο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου, στο σύνολό της, ή κατά πλειοψηφία, έχει συσταθεί ως
ανώνυμη εταιρία και συνιστά από τη φύση της νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αλλά έχει ιδιότυπο
διφυή χαρακτήρα, νομικού μεν προσώπου ιδιωτικού δικαίου, ως προς την άσκηση εκ μέρους της των
τραπεζικών εργασιών και τις σχέσεις της με το προσωπικό της και τους πελάτες της, δημοσίου δε
δικαίου, ως προς την διαχείριση του εξωτερικού συναλλάγματος ή την άσκηση του εκδοτικού προνομίου
της, ως προς τις οποίες ασκεί δημόσια εξουσία.
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εξέλιξη που ισχύει στο φορέα προέλευσής τους. Κατ’ εξαίρεση, η ιεραρχική
ένταξη των υπαλλήλων καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό πρόσληψης,
υπηρεσιακής κατάστασης και εξέλιξης του προσωπικού του ΤΕΚΕ, ο οποίος
εκδίδεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και ο κανονισμός
οργάνωσης και λειτουργίας του ΤΕΚΕ.
17. Ενόψει των παραπάνω, δεδομένης της σύνθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΤΕΚΕ, της ελευθερίας που προσδίδεται σε αυτό, αφενός ως
προς τη διοίκηση και διαχείριση εντός των σκοπών του, αφετέρου ως προς
την πρόσληψη και εξέλιξη των υπαλλήλων του, αλλά και της φύσης της
σχέσης εργασίας που διέπει το προσωπικό του και γενικά το καθεστώς
απασχόλησής του, μεταξύ των άλλων διατάξεων που εφαρμόζονται για τους
Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και από την εφαρμογή των οποίων θέλησε ρητά
να εξαιρέσει ο νομοθέτης το ΤΕΚΕ, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της
παραγράφου 4 του άρθρου 49 ν. 4370/2016, είναι προφανώς και οι διατάξεις
που υποχρεώνουν τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης να απογράφονται στο
Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Μ.Α.Δ.Ε.Δ.) και να
εντάσσονται στο σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.).
18. Οι δε δημοσιονομικοί λόγοι που επέβαλαν την υπαγωγή του ΤΕΚΕ στους
Φορείς Γενικής Κυβέρνησης δεν συνάδουν με τον σκοπό για τον οποίο
θεσπίσθηκε η υποχρέωση απογραφής προσωπικού στο Μ.Α.Δ.Ε.Δ. και
ένταξής του στο σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, δηλαδή
τη δημιουργία Κεντρικής Βάσης Δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού για την
αξιοποίηση και διαχείρισή του (κινητικότητα, διαθεσιμότητα κλπ.) και τον
έλεγχο της μισθοδοσίας και των πρόσθετων αμοιβών των υπόχρεων σε
απογραφή, για άσκηση μισθολογικής πολιτικής (περικοπές, ανώτατα όρια
αποδοχών κλπ.), προφανώς λόγω της ιδιότητας του ΤΕΚΕ ως ν.π.ι.δ., της
νομοθετικής τοποθέτησής του εκτός του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,
όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται, της ευελιξίας που του προσδίδεται ως προς τη
στελέχωσή του και της υπαγωγής του προσωπικού του, συμπληρωματικά,
στις μισθολογικές διατάξεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους της Τράπεζας
της Ελλάδος.
19. Εξάλλου, κατά την αιτιολογική έκθεση του ν. 4447/2017, με τη διάταξη του
άρθρου 19 του οποίου προστέθηκε η παράγραφος 4 στο άρθρο 49 του ν.
4370/2016, η εξαίρεση του ΤΕΚΕ από τις διατάξεις που εφαρμόζονται σε
13

νοµικά πρόσωπα που έχουν ταξινομηθεί ως Φορείς Γενικής Κυβέρνησης,
εισήχθη κατ’ αναλογία των προβλεπομένων για την «Ελληνική Εταιρεία
Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» και τις άμεσες θυγατρικές της στην
παράγραφο 5 του άρθρου 202 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) (βλ. αναλυτικά ΝΣΚ
253/2019), εξασφαλίζοντας έτσι τη συμβατότητα των ρυθμίσεων αυτών µε τις
Οδηγίες 2014/49/ΕΕ και 2014/59/ΕΕ, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στην
εθνική έννοµη τάξη µε τους νόμους 4370/2016 (Α΄ 37) και 4335/2015 (Α΄ 87),
αντίστοιχα και ρυθμίζουν τους σκοπούς και τη λειτουργία του ΤΕΚΕ,
εντάσσοντάς το στον ευρύτερο πυλώνα θεμελίωσης της Ευρωπαϊκής
Τραπεζικής Ένωσης.
Απάντηση.
20. Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, στο ερώτημα που υποβλήθηκε το Α΄
Τμήμα του ΝΣΚ γνωμοδοτεί, ομόφωνα, ότι το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων
και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.) εξαιρείται της υποχρέωσης απογραφής του
προσωπικού του στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου
(Μ.Α.Δ.Ε.Δ.) και ένταξής του στο σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής
Πληρωμής (Ε.Α.Π.) που προβλέπεται στο άρθρο δεύτερο παρ. 1 β του ν.
3845/2010.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αθήνα, 22-12-2020
Η Πρόεδρος

Ο εισηγητής

Ευγενία Βελώνη

Αλέξανδρος Σταυράκης

Αντιπρόεδρος ΝΣΚ

Πάρεδρος ΝΣΚ
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