ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ςτο ςχζδιο νόμου για την
Ενςωμάτωςη ςτην εθνική νομοθεςία τησ Οδηγίασ 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 23ησ Ιουλίου 2014 για τη ςυγκριςιμότητα
των τελών που ςυνδζονται με λογαριαςμοφσ πληρωμών, την αλλαγή
λογαριαςμοφ πληρωμών και την πρόςβαςη ςε λογαριαςμοφσ πληρωμών με
βαςικά χαρακτηριςτικά.

Α. Επί τησ Αρχήσ
Για τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ εςωτερικι αγορά αποτελεί ζνα χϊρο
χωρίσ εςωτερικά ςφνορα μζςα ςτον οποίο εξαςφαλίηεται θ ελεφκερθ κυκλοφορία
των εμπορευμάτων, των προςϊπων, των υπθρεςιϊν και των κεφαλαίων. Ο
κατακερματιςμόσ τθσ εςωτερικισ αγοράσ είναι επιηιμιοσ για τθν
ανταγωνιςτικότθτα, τθν ανάπτυξθ και τισ κζςεισ εργαςίασ ςτθν Ζνωςθ. Η εξάλειψθ
των άμεςων και ζμμεςων εμποδίων για τθν ορκι λειτουργία τθσ εςωτερικισ αγοράσ
είναι απαραίτθτθ για τθν ολοκλιρωςι τθσ. Η δράςθ τθσ Ζνωςθσ όςον αφορά τθν
εςωτερικι αγορά ςτον τομζα των λιανικϊν χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν ζχει ιδθ
ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθν ανάπτυξθ τθσ διαςυνοριακισ δραςτθριότθτασ των
παρόχων υπθρεςιϊν πλθρωμϊν, ςτθ βελτίωςθ των επιλογϊν που ζχουν οι
καταναλωτζσ και ςτθν αφξθςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ διαφάνειασ των προςφορϊν.
Η εφρυκμθ λειτουργία τθσ εςωτερικισ αγοράσ και θ ανάπτυξθ μιασ ςφγχρονθσ
οικονομίασ χωρίσ κοινωνικοφσ αποκλειςμοφσ εξαρτάται όλο και περιςςότερο από
τθν κακολικι παροχι υπθρεςιϊν πλθρωμϊν.
Η παροχι πρόςβαςθσ ςε λογαριαςμό πλθρωμϊν ςε όλουσ τουσ καταναλωτζσ κα
επιτρζψει τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν εςωτερικι αγορά και κα τουσ δϊςει τθ
δυνατότθτα να εκμεταλλευτοφν τα οφζλθ τθσ εςωτερικισ αγοράσ. Προκειμζνου να
υποςτθριχτεί θ αποτελεςματικι και ομαλι χρθματοπιςτωτικι κινθτικότθτα
μακροπρόκεςμα, είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ θ κζςπιςθ μιασ ομοιόμορφθσ
δζςμθσ κανόνων για τθν αντιμετϊπιςθ του ηθτιματοσ τθσ χαμθλισ κινθτικότθτασ
των καταναλωτϊν, ιδίωσ δε για τθ βελτίωςθ τθσ ςφγκριςθσ των υπθρεςιϊν
λογαριαςμϊν πλθρωμϊν και των ςχετικϊν τελϊν και τθν παροχι κινιτρων για τθν
αλλαγι λογαριαςμοφ πλθρωμϊν, κακϊσ και για τθν αποφυγι των διακρίςεων με
βάςθ τον τόπο διαμονισ για καταναλωτζσ που προτίκενται να ανοίξουν και να
χρθςιμοποιιςουν λογαριαςμό πλθρωμϊν ςε διαςυνοριακό επίπεδο. Επιπλζον,
είναι απαραίτθτο να λθφκοφν τα κατάλλθλα μζτρα για τθν προϊκθςθ τθσ
ςυμμετοχισ των καταναλωτϊν ςτθν αγορά των λογαριαςμϊν πλθρωμϊν. Τα εν
λόγω μζτρα κα παράςχουν κίνθτρα για τθν είςοδο των παρόχων υπθρεςιϊν
πλθρωμϊν ςτθν εςωτερικι αγορά και κα διαςφαλίςουν ιςότιμουσ όρουσ
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ανταγωνιςμοφ, ενιςχφοντασ ζτςι τον ανταγωνιςμό και τθν αποδοτικι κατανομι των
πόρων ςτο εςωτερικό τθσ αγοράσ λιανικϊν χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν τθσ
Ζνωςθσ προσ όφελοσ των επιχειριςεων και των καταναλωτϊν. Επίςθσ, θ διαφανισ
πλθροφόρθςθ ςχετικά με τα τζλθ και οι δυνατότθτεσ αλλαγισ λογαριαςμοφ, ςε
ςυνδυαςμό με το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςε λογαριαςμό πλθρωμϊν με βαςικά
χαρακτθριςτικά, κα διευκολφνουν τθ διακίνθςθ και τισ αγορζσ των πολιτϊν τθσ
Ζνωςθσ ςτο εςωτερικό τθσ Ζνωςθσ, επιτρζποντάσ τουσ, ωσ εκ τοφτου, να
επωφελοφνται από μια πλιρωσ λειτουργικι εςωτερικι αγορά ςτον τομζα των
λιανικϊν χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν, και κα ςυμβάλλουν ςτθν περαιτζρω
ανάπτυξθ τθσ εςωτερικισ αγοράσ.
Με το παρόν ςχζδιο νόμου ενςωματϊνεται ςτθν ελλθνικι νομοκεςία θ Οδθγία
2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 23θσ Ιουλίου
2014 για τθ ςυγκριςιμότθτα των τελϊν που ςυνδζονται με λογαριαςμοφσ
πλθρωμϊν, τθν αλλαγι λογαριαςμοφ πλθρωμϊν και τθν πρόςβαςθ ςε
λογαριαςμοφσ πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά.
Είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τουσ καταναλωτζσ να είναι ςε κζςθ να κατανοοφν
τα τζλθ, ϊςτε να μποροφν να ςυγκρίνουν προςφορζσ από διαφορετικοφσ παρόχουσ
υπθρεςιϊν πλθρωμϊν και να αποφαςίηουν με πλιρθ επίγνωςθ ποιοι λογαριαςμοί
πλθρωμϊν προςαρμόηονται καλφτερα ςτισ ανάγκεσ τουσ. Δεν μπορεί να υπάρξει
ςφγκριςθ των τελϊν όταν οι πάροχοι υπθρεςιϊν πλθρωμϊν χρθςιμοποιοφν
διαφορετικι ορολογία για τισ ίδιεσ υπθρεςίεσ και παρζχουν πλθροφόρθςθ ςε
διαφορετικι μορφι. Η τυποποιθμζνθ ορολογία, ςε ςυνδυαςμό με τθ ςτοχευμζνθ
πλθροφόρθςθ περί τελϊν ςε ςυνεκτικι μορφι θ οποία καλφπτει τισ πλζον
αντιπροςωπευτικζσ υπθρεςίεσ που ςυνδζονται με λογαριαςμοφσ πλθρωμϊν,
μπορεί να βοθκιςει τουσ καταναλωτζσ να κατανοοφν και να ςυγκρίνουν τα τζλθ.
Στόχοσ τθσ Οδθγίασ 2014/92/ΕΕ είναι θ κζςπιςθ κανόνων ςχετικά με α) τθ
διαφάνεια και τθ ςυγκριςιμότθτα των τελϊν που χρεϊνονται ςτουσ καταναλωτζσ
για τουσ λογαριαςμοφσ πλθρωμϊν τουσ, β) τθν αλλαγι λογαριαςμοφ πλθρωμϊν
εντόσ Ελλάδοσ και γ) τθ διευκόλυνςθ του διαςυνοριακοφ ανοίγματοσ λογαριαςμοφ
πλθρωμϊν για τουσ καταναλωτζσ εντόσ Ε.Ε.
Επίςθσ, με το παρόν ςχζδιο νόμου κεςπίηεται πλαίςιο κανόνων και όρων ςφμφωνα
με τουσ οποίουσ διαςφαλίηεται το δικαίωμα των καταναλωτϊν για άνοιγμα και
χριςθ λογαριαςμϊν πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά.
Το ςχζδιο νόμου διαρκρϊνεται ςε επτά (7) κεφάλαια.
Στο Κεφάλαιο Α περιγράφεται ο ςκοπόσ, το αντικείμενο, το πεδίο εφαρμογισ και οι
οριςμοί του παρόντοσ ςχεδίου νόμου. Το Κεφάλαιο Β και το Κεφάλαιο Γ αφοροφν
ςτθ ςυγκριςιμότθτα των τελϊν που ςυνδζονται με λογαριαςμοφσ πλθρωμϊν και
ςτθ διαδικαςία αλλαγισ λογαριαςμοφ αντίςτοιχα. Το Κεφάλαιο Δ περιζχει
διατάξεισ που αφοροφν ςτθν πρόςβαςθ ςε λογαριαςμοφσ πλθρωμϊν. Στο
Κεφάλαιο Ε ορίηονται οι αρμόδιεσ αρχζσ, θ υποχρζωςθ ςυνεργαςίασ μεταξφ τουσ
και ο τρόποσ επίλυςθσ διαφωνιϊν μεταξφ αρμόδιων αρχϊν διαφορετικϊν κρατϊν
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μελϊν. Τζλοσ, ςτα κεφάλαια ΣΤ και Ζ, αναφζρονται οι κυρϊςεισ και θ ζναρξθ ιςχφοσ
των διατάξεων του παρόντοσ νόμου.
Β. Επί των άρθρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Στο άρθρο 1 τίκεται επιγραμματικά ο ςκοπόσ του παρόντοσ ςχεδίου νόμου, ο οποίοσ
αποτελεί τθν ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου τθσ 23θσ Ιουλίου 2014. Επίςθσ, ςτο ίδιο άρκρο προςδιορίηονται
το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογισ του.
Αντικείμενο του παρόντοσ ςχεδίου νόμου είναι θ κζςπιςθ κανόνων ςχετικά με α) τθ
διαφάνεια και τθ ςυγκριςιμότθτα των τελϊν που χρεϊνονται ςτουσ καταναλωτζσ
για τουσ λογαριαςμοφσ πλθρωμϊν τουσ, β) τθν αλλαγι λογαριαςμοφ πλθρωμϊν
εντόσ Ελλάδοσ γ) τθ διευκόλυνςθ του διαςυνοριακοφ ανοίγματοσ λογαριαςμοφ
πλθρωμϊν για τουσ καταναλωτζσ εντόσ Ε.Ε και δ) τθ διαςφάλιςθ του δικαιϊματοσ
των καταναλωτϊν για άνοιγμα και χριςθ λογαριαςμϊν πλθρωμϊν με βαςικά
χαρακτθριςτικά.
Όςον αφορά το πεδίο εφαρμογισ του, τα κεφάλαια B και Γ του παρόντοσ νόμου
εφαρμόηονται ςτουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν ενϊ το κεφάλαιο Δ
εφαρμόηεται ςτα πιςτωτικά ιδρφματα. Οι διατάξεισ του παρόντοσ νόμου
εφαρμόηονται ςτουσ λογαριαςμοφσ πλθρωμϊν μζςω των οποίων οι καταναλωτζσ
είναι τουλάχιςτον ςε κζςθ:
α) να τοποκετοφν χρθματικά ποςά ςε λογαριαςμό πλθρωμϊν,
β) να αναλαμβάνουν μετρθτά από λογαριαςμό πλθρωμϊν,
γ) να μετζχουν ςε πράξεισ πλθρωμισ, περιλαμβανομζνων των μεταφορϊν
πιςτϊςεων, προσ και από τρίτο μζροσ, είτε ωσ πλθρωτζσ είτε ωσ δικαιοφχοι.
Στο άρθρο 2 παρατίκενται οι απαραίτθτοι οριςμοί για τθν κατανόθςθ και εφαρμογι
του παρόντοσ ςχεδίου νόμου. Στο ςτοιχείο 28 ειςάγεται ο οριςμόσ του «καταλόγου»
ο οποίοσ περιλαμβάνει τισ πλζον αντιπροςωπευτικζσ υπθρεςίεσ που ςυνδζονται με
λογαριαςμό πλθρωμϊν και υπόκεινται ςτθν καταβολι τζλουσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 3 του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Στο άρθρο 3 κακορίηεται ο τρόποσ δθμιουργίασ και επικαιροποίθςθσ του
«καταλόγου» και το περιεχόμενό του. Ο «κατάλογοσ» περιζχει α) τισ πλζον
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αντιπροςωπευτικζσ υπθρεςίεσ οι οποίεσ ςυνδζονται με λογαριαςμό πλθρωμϊν,
υπόκεινται ςτθν καταβολι τζλουσ και προςφζρονται από ζναν τουλάχιςτον πάροχο
υπθρεςιϊν πλθρωμϊν ςτθν Ελλάδα, β) όρουσ και οριςμοφσ για κάκε μία από τισ
παραπάνω υπθρεςίεσ και τζλοσ γ), όπου ςυντρζχει περίπτωςθ, τθν τυποποιθμζνθ
ορολογία τθσ Ζνωςθσ για τισ υπθρεςίεσ που είναι κοινζσ τουλάχιςτον ςτθν
πλειονότθτα των κρατϊν μελϊν.
Ο κατάλογοσ πρζπει να ςφμφωνοσ με τα ρυκμιςτικά τεχνικά πρότυπα που υιοκετεί
θ Επιτροπι δυνάμει τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 3 τθσ Οδθγίασ 2014/92/ΕΕ.
Στο άρθρο 4 κακορίηεται θ υποχρζωςθ των παρόχων υπθρεςιϊν πλθρωμϊν να
παρζχουν ςτον καταναλωτι, εγκαίρωσ πριν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, το
δελτίο πλθροφόρθςθσ περί τελϊν, το οποίο περιλαμβάνει τουσ τυποποιθμζνουσ
όρουσ του καταλόγου και, εφόςον οι υπθρεςίεσ αυτζσ προςφζρονται από τον
πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν, τα αντίςτοιχα τζλθ για κάκε υπθρεςία. Το εν λόγω
άρκρο ορίηει, επίςθσ, το περιεχόμενο και τα χαρακτθριςτικά του δελτίου κακϊσ και
το μζςο παροχισ του. Το δελτίο πλθροφόρθςθσ περί τελϊν πρζπει να είναι
ςφμφωνο με τα εκτελεςτικά τεχνικά πρότυπα που εγκρίνει θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι
ςχετικά με τθν τυποποιθμζνθ μορφι παρουςίαςισ του και το κοινό του ςφμβολο.
Στο άρθρο 5 κακορίηεται θ υποχρζωςθ των παρόχων υπθρεςιϊν πλθρωμϊν να
παρζχουν ςτον καταναλωτι, ςε τριμθνιαία, τουλάχιςτον, βάςθ και δωρεάν,
κατάςταςθ όλων των τελϊν που ζχουν καταβάλει τθν εν λόγω χρονικι περίοδο. Το
εν λόγω άρκρο ορίηει, επίςθσ, το περιεχόμενο και τα χαρακτθριςτικά τθσ
κατάςταςθσ τελϊν κακϊσ και το μζςο παροχισ τθσ. Η κατάςταςθ τελϊν πρζπει να
είναι ςφμφωνθ με τα εκτελεςτικά τεχνικά πρότυπα που εγκρίνει θ Ευρωπαϊκι
Επιτροπι ςχετικά με τθν τυποποιθμζνθ μορφι τθσ και το κοινό ςφμβολό τθσ.
Με το άρθρο 6 διαςφαλίηεται θ ενθμζρωςθ και θ δυνατότθτα ςφγκριςθσ από τουσ
καταναλωτζσ ςχετικά με το λογαριαςμό πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά,
κεςπίηοντασ υποχρζωςθ ςυνεκτικισ χριςθσ τθσ ιςχφουςασ ορολογίασ ςε ολόκλθρθ
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Οι πάροχοι υπθρεςιϊν πλθρωμϊν μποροφν να
χρθςιμοποιοφν παράλλθλα εμπορικζσ ονομαςίεσ ςτο πλαίςιο των ςυμβατικϊν και
εμπορικϊν πλθροφοριϊν, εφόςον διευκρινίηουν ςαφϊσ τον ιςχφοντα αντίςτοιχο
τυποποιθμζνο όρο.
Με το άρθρο 7 ςκοπείται θ εξαςφάλιςθ τθσ ενθμζρωςθσ και τθσ δυνατότθτασ
ςφγκριςθσ από τουσ καταναλωτζσ, μζςω διαδικτυακοφ πίνακα, των τελϊν που
χρεϊνονται από τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν ϊςτε να αξιολογοφν τα
πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα διαφόρων προςφορϊν για λογαριαςμοφσ
πλθρωμϊν. Επιβάλλεται οι πλθροφορίεσ που παρζχονται ςε τζτοιουσ δικτυακοφσ
τόπουσ να είναι αξιόπιςτεσ, αμερόλθπτεσ και διαφανείσ. Η αρμοδιότθτα τιρθςθσ,
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ενθμζρωςθσ και δθμοςίευςθσ του πίνακα ζχει ανατεκεί ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ
(άρκρο 21).
Με το άρθρο 8 διαςφαλίηεται ότι, όταν οι πάροχοι υπθρεςιϊν πλθρωμϊν
προςφζρουν πακζτα λογαριαςμϊν πλθρωμϊν, παρζχονται ςτουσ καταναλωτζσ
πλθροφορίεσ ςχετικά με το εάν υπάρχει θ δυνατότθτα να αγοραςτεί ο λογαριαςμόσ
πλθρωμϊν χωριςτά και, ςτθν περίπτωςθ αυτι, παρζχεται χωριςτι πλθροφόρθςθ
ςχετικά με τισ ιςχφουςεσ δαπάνεσ και τα τζλθ που ςυνδζονται με κακζνα από τα
άλλα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που περιλαμβάνονται ςτο πακζτο και μποροφν να
αγοραςτοφν χωριςτά. Η υποχρζωςθ αυτι κεςπίηεται επειδι προςφζρονται
λογαριαςμοί πλθρωμϊν ςε πακζτο με προϊόντα ι υπθρεςίεσ, πζραν των υπθρεςιϊν
που ςυνδζονται με λογαριαςμό πλθρωμϊν, όπωσ αςφαλιςτικά προϊόντα ι παροχι
χρθματοπιςτωτικϊν ςυμβουλϊν. Ενδζχεται ωςτόςο ςτα πακζτα να προςφζρονται
προϊόντα που δεν ηθτοφνται από τουσ καταναλωτζσ και τα οποία δεν είναι
απαραίτθτα για τουσ λογαριαςμοφσ πλθρωμϊν, όπωσ θ αςφάλιςθ κατοικίασ. Οι
πρακτικζσ αυτζσ μπορεί να μειϊςουν τθ διαφάνεια και τθ ςυγκριςιμότθτα των
τιμϊν, να περιορίςουν τισ επιλογζσ αγοράσ για τουσ καταναλωτζσ και να ζχουν
αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν κινθτικότθτά τουσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Με το άρθρο 9 οι πάροχοι υπθρεςιϊν πλθρωμϊν προςφζρουν ςτουσ καταναλωτζσ
ςαφι, ταχεία και αςφαλι διαδικαςία για τθν αλλαγι λογαριαςμοφ πλθρωμϊν,
περιλαμβανομζνων των λογαριαςμϊν πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά.
Με το άρθρο 10 ορίηεται ότι ο λαμβάνων πάροχοσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν είναι
υπεφκυνοσ για τθν εκκίνθςθ και τθ διαχείριςθ τθσ διαδικαςίασ για λογαριαςμό του
καταναλωτι, ϊςτε θ διαδικαςία αλλαγισ λογαριαςμοφ να είναι όςο το δυνατόν
απλοφςτερθ για τον καταναλωτι (παρ. 1).
Με τθν παρ. 2 διαςφαλίηεται θ δυνατότθτα των καταναλωτϊν να ηθτιςουν από τον
λαμβάνοντα πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν να μεταβιβάςει το ςφνολο ι μζροσ των
ειςερχόμενων μεταφορϊν πιςτϊςεων, πάγιων εντολϊν για μεταφορζσ πιςτϊςεων ι
εντολϊν άμεςθσ χρζωςθσ. Για τον ςκοπό αυτό, ο καταναλωτισ υπογράφει ζντυπο
εξουςιοδότθςθσ, με το οποίο δίνει τθ ςυγκατάκεςι του για τθν εκτζλεςθ κακεμιάσ
από τισ ωσ άνω ενζργειεσ ι να επιλζγει μόνο μερικζσ από αυτζσ.
Η ςυνεργαςία του αποςτζλλοντοσ παρόχου υπθρεςιϊν πλθρωμϊν είναι αναγκαία
για τθν επιτυχία τθσ αλλαγισ λογαριαςμοφ. Με τθν παρ. 3 περιγράφονται οι
ενζργειεσ μεταξφ των δφο παρόχων που απαιτοφνται για τθν αλλαγι λογαριαςμοφ.
Με τθν παρ. 4 περιγράφονται οι ενζργειεσ του αποςτζλλοντα παρόχου υπθρεςιϊν
πλθρωμϊν και με τθν παρ. 5 του λαμβάνοντοσ παρόχου υπθρεςιϊν πλθρωμϊν.
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Με τθν παρ. 6 λαμβάνεται μζριμνα ϊςτε να μθ διακοπεί θ παροχι υπθρεςιϊν
πλθρωμϊν προσ τον καταναλωτι κατά τθ διενζργεια τθσ υπθρεςίασ αλλαγισ
λογαριαςμοφ.
Οι διατάξεισ του άρθρου 11 περιγράφουν τθ διαδικαςία που πρζπει να
ακολουκείται από τον πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν προκείμενου να
διευκολφνεται
ο καταναλωτισ ςτθν περίπτωςθ που επικυμεί να ανοίξει
λογαριαςμό πλθρωμϊν ςε πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν εγκατεςτθμζνο ςε άλλο
κράτοσ μζλοσ.
Στο άρθρο 12 κακορίηονται τα τζλθ που ςυνδζονται με τθν υπθρεςία αλλαγισ
λογαριαςμοφ. Συγκεκριμζνα, ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου παρζχεται ςτον
καταναλωτι το δικαίωμα δωρεάν πρόςβαςθσ ςτισ προςωπικζσ του πλθροφορίεσ,
όςον αφορά ςτισ υφιςτάμενεσ πάγιεσ εντολζσ και άμεςεσ χρεϊςεισ που τθροφνται
είτε ςτον αποςτζλλοντα είτε ςτον λαμβάνοντα πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν. Με
τθν παράγραφο 2 κεςπίηεται υποχρζωςθ του αποςτζλλοντοσ παρόχου υπθρεςιϊν
πλθρωμϊν να παρζχει δωρεάν τισ πλθροφορίεσ που ζχει ηθτιςει ο λαμβάνων
πάροχοσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν δυνάμει τθσ περίπτωςθσ α) τθσ παραγράφου 4 του
άρκρου 10. Σφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου, τα τυχόν τζλθ που χρεϊνει
ο αποςτζλλων πάροχοσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν ςτον καταναλωτι για το κλείςιμο του
λογαριαςμοφ πλθρωμϊν που τθρείται ςε αυτόν κακορίηονται ςφμφωνα με τισ
παραγράφουσ 2 και 4 του άρκρου 42 του ν. 3862/2010, ενϊ βάςει τθσ παραγράφου
4, τα τυχόν τζλθ που χρεϊνει ο αποςτζλλων ι ο λαμβάνων πάροχοσ υπθρεςιϊν
πλθρωμϊν ςτον καταναλωτι για οποιαδιποτε υπθρεςία που παρζχεται δυνάμει
του άρκρου 10, εκτόσ εκείνων που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1, 2 και 3, είναι
εφλογα και αντιςτοιχοφν ςτο πραγματικό κόςτοσ ςτο οποίο υποβάλλεται ο εν λόγω
πάροχοσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν.
Οι διατάξεισ του άρθρου 13 κεςπίηουν υποχρζωςθ όςων παρόχων υπθρεςιϊν
πλθρωμϊν ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία αλλαγισ λογαριαςμοφ, να αποκακιςτοφν
χωρίσ κακυςτζρθςθ οποιαδιποτε οικονομικι ηθμία, υφίςταται ο καταναλωτισ και
οφείλεται ςε ςφάλμα τουσ. Η υποχρζωςθ τθσ παραγράφου 1 δεν υφίςταται εφόςον
θ οικονομικι ηθμία του καταναλωτι οφείλεται ςε αςυνικεισ και απρόβλεπτεσ
περιςτάςεισ, εκτόσ του ελζγχου του παρόχου υπθρεςιϊν πλθρωμϊν που τισ
επικαλείται και των οποίων οι ςυνζπειεσ δεν κα μποροφςαν να αποφευχκοφν,
κακϊσ και ςε περιπτϊςεισ που ο πάροχοσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν πράττει ςε
εκπλιρωςθ άλλων νομικϊν υποχρεϊςεων που προβλζπονται δυνάμει εκνικϊν ι
ενωςιακϊν διατάξεων. Σε κάκε περίπτωςθ θ ευκφνθ του παρόχου υπθρεςιϊν
πλθρωμϊν διζπεται από τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ.
Στο άρθρο 14 κεςπίηεται θ υποχρζωςθ των παρόχων υπθρεςιϊν πλθρωμϊν να
παρζχουν δωρεάν ςε ζντυπθ μορφι ι άλλο ςτακερό μζςο ςτο δίκτυο των
καταςτθμάτων τουσ, κακϊσ και ςε θλεκτρονικι μορφι ςτον διαδικτυακό τόπο τουσ,
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ανά πάςα ςτιγμι και εφόςον το ηθτιςει ο καταναλωτισ, πλθροφορίεσ ςχετικά με
τθν υπθρεςία αλλαγισ λογαριαςμοφ, και πιο ςυγκεκριμζνα α) τον ρόλο του
αποςτζλλοντοσ και του λαμβάνοντοσ παρόχου υπθρεςιϊν πλθρωμϊν ςε κάκε βιμα
τθσ διαδικαςίασ αλλαγισ λογαριαςμοφ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 10, β) το
χρονοδιάγραμμα ολοκλιρωςθσ των ςχετικϊν βθμάτων, γ) τα τζλθ, εάν υπάρχουν,
που χρεϊνονται για τθ διαδικαςία αλλαγισ λογαριαςμοφ, δ) κάκε πλθροφορία που
κα κλθκεί να παράςχει ο καταναλωτισ, και ε) τισ διαδικαςίεσ εναλλακτικισ
επίλυςθσ διαφορϊν ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 70330 οικ/30.06.2015. Με ςκοπό τθ
διαςφάλιςθ τθσ πλθροφόρθςθσ του καταναλωτι, παρζχεται εξουςιοδότθςθ ςτθν
αρμόδια αρχι να προβλζπει τθ ςυμπερίλθψθ και άλλων πλθροφοριϊν
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Με το άρθρο 15 διαςφαλίηεται ότι οι καταναλωτζσ που διαμζνουν νομίμωσ ςτθν
Ζνωςθ δεν κα υφίςτανται διακρίςεισ λόγω τθσ εκνικότθτασ ι του τόπου διαμονισ
τουσ, οφτε για οποιονδιποτε άλλο από τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 21
του Χάρτθ των Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, όταν
υποβάλλουν αίτθςθ για λογαριαςμό πλθρωμϊν εντόσ τθσ Ζνωςθσ ι επιχειροφν
πρόςβαςθ ςε αυτόν. Επιπλζον, διαςφαλίηεται ότι θ πρόςβαςθ ςε λογαριαςμοφσ
πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά παρζχεται ανεξάρτθτα από τθν οικονομικι
κατάςταςθ των καταναλωτϊν, όπωσ το κακεςτϊσ απαςχόλθςισ τουσ, το επίπεδο
ειςοδθμάτων τουσ, το πιςτωτικό ιςτορικό τουσ ι τθν προςωπικι τουσ πτϊχευςθ.
Το άρθρο 16 κεςπίηει τθν υποχρζωςθ παροχισ λογαριαςμϊν πλθρωμϊν με βαςικά
χαρακτθριςτικά ςτουσ καταναλωτζσ από τα πιςτωτικά ιδρφματα που προςφζρουν
υπθρεςίεσ πλθρωμϊν ςε καταναλωτζσ, εξαιρϊντασ τα πιςτωτικά ιδρφματα που
παρζχουν λογαριαςμοφσ πλθρωμϊν αποκλειςτικά μζςω διαδικτφου. Σφμφωνα με
τθν παράγραφο 2 , παρζχεται το δικαίωμα ςτουσ καταναλωτζσ που διαμζνουν
νόμιμα ςτθν Ζνωςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων των καταναλωτϊν που δεν ζχουν
ςτακερι διεφκυνςθ κατοικίασ και των αιτοφντων άςυλο και των καταναλωτϊν που
δεν είναι κάτοχοι άδειασ παραμονισ, αλλά των οποίων θ απζλαςθ είναι αδφνατθ
για νομικοφσ ι πραγματικοφσ λόγουσ, να ανοίγουν και να χρθςιμοποιοφν
λογαριαςμό πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά ςτα πιςτωτικά ιδρφματα που
ζχουν εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα. Το δικαίωμα αυτό ιςχφει ανεξάρτθτα από τον
τόπο διαμονισ του καταναλωτι. Ενόψει και του ιςχφοντοσ πλαιςίου του
ν.3691/2008, κα πρζπει οι καταναλωτζσ όπωσ προςδιορίηονται ςτθν παροφςα
διάταξθ να αναφζρουν και να τεκμθριϊνουν ζναντι του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ
τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ επικυμοφν το άνοιγμα λογαριαςμοφ με βαςικά
χαρακτθριςτικά. Με τθν παράγραφο 3 κεςπίηεται θ υποχρζωςθ ςτα πιςτωτικά
ιδρφματα να ανοίγουν το λογαριαςμό πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά ι να
αρνοφνται αίτθςθ καταναλωτι για άνοιγμα λογαριαςμοφ πλθρωμϊν με βαςικά
χαρακτθριςτικά, χωρίσ αναίτια κακυςτζρθςθ και το αργότερο εντόσ δζκα εργάςιμων
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θμερϊν από τθν παραλαβι ολοκλθρωμζνθσ αίτθςθσ. Με τισ παραγράφουσ 4 και 5,
κακορίηονται οι λόγοι απόρριψθσ αίτθςθσ για λογαριαςμό πλθρωμϊν με βαςικά
χαρακτθριςτικά από τα πιςτωτικά ιδρφματα, οι οποίοι ςχετίηονται είτε με τθν
πρόλθψθ τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ είτε με τθν περίπτωςθ που ο
καταναλωτισ κατζχει ιδθ λογαριαςμό πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά ςε πιςτωτικό
ίδρυμα που είναι εγκατεςτθμζνο ςτθν Ελλάδα, εκτόσ εάν ο καταναλωτισ δθλϊνει
υπεφκυνα ότι ζχει προειδοποιθκεί για το προςεχζσ κλείςιμο του λογαριαςμοφ πλθρωμϊν
του, αντίςτοιχα. Διευκρινίηεται ότι ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, πριν από το άνοιγμα ενόσ
λογαριαςμοφ πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά, το πιςτωτικό ίδρυμα μπορεί να
επαλθκεφει κατά πόςον ο καταναλωτισ διατθρεί ι όχι λογαριαςμό πλθρωμϊν με βαςικά
χαρακτθριςτικά ςε πιςτωτικό ίδρυμα που είναι εγκατεςτθμζνο ςτθν Ελλάδα λαμβάνοντασ
υπεφκυνθ διλωςθ υπογεγραμμζνθ από τον καταναλωτι για τον ςκοπό αυτό.
Η αρμόδια αρχι με απόφαςι τθσ μπορεί να προςδιορίςει ειδικζσ πρόςκετεσ περιπτϊςεισ
όπου τα πιςτωτικά ιδρφματα να απορρίπτουν τθν αίτθςθ με για λογαριαςμό πλθρωμϊν με
βαςικά χαρακτθριςτικά. Υπό τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 3691/2008, ςε περίπτωςθ
απόρριψθσ βάςει τθσ παρ. 4, το πιςτωτικό ίδρυμα ενθμερϊνει αμζςωσ, γραπτϊσ και
δωρεάν, τον καταναλωτι για τθν απόρριψθ τθσ αίτθςισ του και για τουσ ειδικοφσ προσ
τοφτο λόγουσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, το πιςτωτικό ίδρυμα υποδεικνφει ςτον καταναλωτι
τθ διαδικαςία που μπορεί να ακολουκιςει για τθν υποβολι παραπόνου κατά τθσ
απόρριψθσ και το δικαίωμα του καταναλωτι να απευκυνκεί ςτθ ςχετικι αρμόδια αρχι και
ςε φορζα εναλλακτικισ επίλυςθσ διαφορϊν τθσ ΚΥΑ 70330οικ/30.6.2015 παρζχοντασ τα
ςχετικά ςτοιχεία επικοινωνίασ. Τζλοσ, ςτο εν λόγω άρκρο διευκρινίηεται ότι θ πρόςβαςθ ςε
λογαριαςμό πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά είναι ανεξάρτθτθ από τθν αγορά
πρόςκετων υπθρεςιϊν ι μετοχϊν ι μεριδίων του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, εκτόσ εάν το
τελευταίο αποτελεί προχπόκεςθ για όλουσ τουσ πελάτεσ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ.

Οι διατάξεισ του άρθρου 17 κακορίηουν τισ παραμζτρουσ του λογαριαςμοφ
πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά. Συγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τθν παράγραφο
1 ο εν λόγω λογαριαςμόσ περιλαμβάνει υπθρεςίεσ που επιτρζπουν α) τθ διενζργεια
όλων των πράξεων που απαιτοφνται για το άνοιγμα, τθ λειτουργία και το κλείςιμο
λογαριαςμοφ πλθρωμϊν, β) τθν τοποκζτθςθ χρθματικϊν ποςϊν, γ) τισ αναλιψεισ
μετρθτϊν, δ) αα) τθν εκτζλεςθ άμεςων χρεϊςεων, ββ) πράξεων πλθρωμισ μζςω
κάρτασ πλθρωμϊν και γγ) μεταφορϊν πίςτωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των
πάγιων εντολϊν. Η παράγραφοσ 2 παρζχει εξουςιοδότθςθ ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ να
κεςπίηουν υποχρζωςθ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων που ζχουν εγκατάςταςθ ςτθν
Ελλάδα να παρζχουν πρόςκετεσ υπθρεςίεσ, οι οποίεσ κεωροφνται ουςιϊδεισ για
τουσ καταναλωτζσ βάςει των ςυνικων πρακτικϊν. Με τισ παραγράφουσ 3 και 4,
προβλζπεται ότι ο λογαριαςμόσ πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά προςφζρεται
από τα πιςτωτικά ιδρφματα που ζχουν εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα, τουλάχιςτον ςε
ευρϊ, και ότι οι καταναλωτζσ μποροφν να διενεργοφν απεριόριςτο αρικμό
πράξεων ςτο πλαίςιο των υπθρεςιϊν που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1. Με τθν
παράγραφο 5, κεςπίηεται υποχρζωςθ ςτα πιςτωτικά ιδρφματα να μθν επιβάλλουν
τζλθ πζραν των τυχόν ευλόγων, που αναφζρονται ςτο άρκρο 18, όςον αφορά τισ
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υπθρεςίεσ που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ α), β) και γ) τθσ παραγράφου 1 και
ςτθν υποπερίπτωςθ ββ) τθσ περίπτωςθσ δ) τθσ παραγράφου 1, εξαιρουμζνων των
πράξεων πλθρωμισ μζςω πιςτωτικισ κάρτασ, ανεξαρτιτωσ του αρικμοφ των
πράξεων που εκτελοφνται ςτον λογαριαςμό πλθρωμϊν.
Προβλζπεται ότι ειδικά όςον αφορά ςτισ υπθρεςίεσ , άμεςων χρεϊςεων, πράξεων
πλθρωμισ
μζςω
κάρτασ
πλθρωμϊν
και
μεταφορϊν
πίςτωςθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των πάγιων εντολϊν, ςε τερματικά, εφόςον υπάρχουν, και
ταμεία καταςτθμάτων πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και μζςω (online) υποδομϊν του
πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, οι αρμόδιεσ αρχζσ δφνανται να κακορίηουν ζναν ελάχιςτο
αρικμό πράξεων για τισ οποίεσ τα πιςτωτικά ιδρφματα μποροφν να καταλογίηουν
μόνο τα τυχόν εφλογα τζλθ, που αναφζρονται ςτο άρκρο 18, διαςφαλίηοντασ ότι
είναι επαρκισ για να καλφψει τθν προςωπικι χριςθ από τον καταναλωτι,
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ υφιςτάμενεσ κοινζσ ςυναλλακτικζσ πρακτικζσ και τθ
ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν. Σε κάκε περίπτωςθ τα τζλθ που χρεϊνονται για τισ
πράξεισ πζραν του ελάχιςτου προβλεπόμενου αρικμοφ δεν είναι ποτζ υψθλότερα
από εκείνα που χρεϊνονται κατά τθ ςυνικθ τιμολογιακι πολιτικι του πιςτωτικοφ
ιδρφματοσ. Ο καταναλωτισ είναι ςε κζςθ να διαχειρίηεται και να εκκινεί
ςυναλλαγζσ πλθρωμισ από τον λογαριαςμό πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά
τον οποίο τθρεί, ςτισ εγκαταςτάςεισ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, κακϊσ και μζςω
online υποδομϊν, εφόςον αυτζσ υπάρχουν. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν
Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και Οικονομικϊν ρυκμίηονται τα κζματα
που αφοροφν ςτο παρόν άρκρο, λαμβάνοντασ υπόψθ ςχετικι γνωμοδότθςθ του
Εκνικοφ Συμβουλίου Καταναλωτι και Αγοράσ. Οι διατάξεισ τθσ ανωτζρω κοινισ
υπουργικισ απόφαςθσ, αξιολογοφνται ανά τριετία ι όποτε άλλοτε κρίνεται
αναγκαίο από τα ςυναρμόδια Υπουργεία,
λαμβάνοντασ υπόψθ ςχετικι
γνωμοδότθςθ του Εκνικοφ Συμβουλίου Καταναλωτι και Αγοράσ. Με βάςθ τα
αποτελζςματα αυτισ τθσ αξιολόγθςθσ, λαμβάνουν χϊρα τυχόν τροποποιιςεισ που
απαιτοφνται ςτισ διατάξεισ τθσ ανωτζρω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ.
Στο άρθρο 18 προβλζπεται ότι οι υπθρεςίεσ του άρκρου 17 προςφζρονται δωρεάν
ι ζναντι καταβολισ εφλογου τζλουσ, κακϊσ και ότι τα τζλθ που χρεϊνονται ςτον
καταναλωτι ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ με τισ δεςμεφςεισ του, ςφμφωνα με τθ
ςφμβαςθ-πλαίςιο, είναι εφλογα. Για τον κακοριςμό των εφλογων τελϊν, οι αρμόδιεσ
αρχζσ λαμβάνουν υπόψθ τουλάχιςτον τα εξισ κριτιρια α) το εκνικό επίπεδο
ειςοδιματοσ, και β) το μζςο όρο των τελϊν που χρεϊνουν τα πιςτωτικά ιδρφματα
ςτθν Ελλάδα για τισ υπθρεςίεσ που παρζχονται ςε ςχζςθ με λογαριαςμοφσ
πλθρωμϊν.
Επιπλζον, δίνεται θ εξουςιοδότθςθ ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ να απαιτοφν από τα
πιςτωτικά ιδρφματα να εφαρμόηουν διαφορετικά ςυςτιματα τιμολόγθςθσ ανάλογα
με το επίπεδο ζνταξθσ του καταναλωτι ςτο τραπεηικό ςφςτθμα, παρζχοντασ
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ευνοϊκότερουσ όρουσ για τουσ ευάλωτουσ καταναλωτζσ που δεν χρθςιμοποιοφν
τραπεηικζσ υπθρεςίεσ. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, τα πιςτωτικά ιδρφματα
υποχρεϊνονται να διαςφαλίηουν τθν ευχερι πρόςβαςθ των καταναλωτϊν ςε
επαρκείσ και κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ διακζςιμεσ επιλογζσ.
Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και
Οικονομικϊν ρυκμίηονται τα κζματα που αφοροφν ςτο παρόν άρκρο, λαμβάνοντασ
υπόψθ ςχετικι γνωμοδότθςθ του Εκνικοφ Συμβουλίου Καταναλωτι και Αγοράσ. Οι
διατάξεισ τθσ ανωτζρω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ, αξιολογοφνται ανά τριετία ι
όποτε άλλοτε κρίνεται αναγκαίο από τα ςυναρμόδια Υπουργεία, λαμβάνοντασ
υπόψθ ςχετικι γνωμοδότθςθ του Εκνικοφ Συμβουλίου Καταναλωτι και Αγοράσ. Με
βάςθ τα αποτελζςματα αυτισ
τθσ αξιολόγθςθσ, λαμβάνουν χϊρα τυχόν
τροποποιιςεισ που απαιτοφνται ςτισ διατάξεισ τθσ ανωτζρω κοινισ υπουργικισ
απόφαςθσ.
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 19, οι ςυμβάςεισ-πλαίςιο που διζπουν τθν
παροχι πρόςβαςθσ ςε λογαριαςμό πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά
υπόκεινται ςτισ διατάξεισ του ν. 3862/2010, εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά ςτισ
παραγράφουσ 2 και 4 αυτοφ. Παρζχεται το δικαίωμα ςτο πιςτωτικό ίδρυμα να
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ-πλαίςιο, με τθν προχπόκεςθ ότι πλθροφται
τουλάχιςτον μία από τισ εξισ προχποκζςεισ: α) ο καταναλωτισ χρθςιμοποίθςε
εςκεμμζνα τον λογαριαςμό πλθρωμϊν για παράνομουσ ςκοποφσ, β) δεν ζχει
εκτελεςκεί καμία ςυναλλαγι ςτον λογαριαςμό πλθρωμϊν για διάςτθμα
μεγαλφτερο των 24 διαδοχικϊν μθνϊν, γ) ο καταναλωτισ παρζςχε ανακριβι
ςτοιχεία προκειμζνου να ανοίξει τον λογαριαςμό πλθρωμϊν με βαςικά
χαρακτθριςτικά, εφόςον τα πραγματικά ςτοιχεία κα τον απζκλειαν από το δικαίωμα
αυτό, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 16, δ) ο καταναλωτισ δεν είναι πλζον
νομίμωσ διαμζνων ςτθν Ζνωςθ, ε) ο καταναλωτισ, που ιδθ τθρεί ςτθν Ελλάδα
λογαριαςμό πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά, ζχει ακολοφκωσ ανοίξει ςτθν
Ελλάδα δεφτερο λογαριαςμό πλθρωμϊν, ο οποίοσ του επιτρζπει να χρθςιμοποιεί
τισ υπθρεςίεσ που απαρικμοφνται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 17.
Για το ςκοπό αυτό, θ αρμόδια αρχι δφναται να προςδιορίςει πρόςκετεσ
περιοριςμζνεσ και ειδικζσ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ μπορεί να καταγγελκεί
μονομερϊσ από το πιςτωτικό ίδρυμα ςφμβαςθ-πλαίςιο για λογαριαςμό πλθρωμϊν
με βαςικά χαρακτθριςτικά. Οι περιπτϊςεισ αυτζσ αποςκοποφν ςτθν αποτροπι των
καταχριςεων από τουσ καταναλωτζσ ςχετικά με το δικαίωμά τουσ να ζχουν
πρόςβαςθ ςε λογαριαςμό πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά.
Η παράγραφοσ 4 προβλζπει ότι ςτθν περίπτωςθ που ζνα πιςτωτικό ίδρυμα
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ για λογαριαςμό πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά για
ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ β), δ)
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και ε) τθσ παραγράφου 2 και ςτθν παράγραφο 3, ενθμερϊνει τον καταναλωτι για
τουσ λόγουσ τθσ καταγγελίασ, τουλάχιςτον δφο μινεσ πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ
τθσ, γραπτϊσ και δωρεάν, εκτόσ εάν θ ενθμζρωςθ αυτι αντίκειται ςτουσ ςτόχουσ
τθσ εκνικισ αςφάλειασ ι τθσ δθμόςιασ τάξθσ. Όταν το πιςτωτικό ίδρυμα
καταγγζλλει τθ ςφμβαςθ ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ α) ι γ) τθσ παραγράφου 2, θ
καταγγελία ιςχφει αμζςωσ.
Στθν παράγραφο 5 προβλζπεται ότι θ γνωςτοποίθςθ τθσ καταγγελίασ πρζπει να
υποδεικνφει ςτον καταναλωτι τθ διαδικαςία για τθν υποβολι τυχόν προςφυγισ
κατά τθσ καταγγελίασ και για το δικαίωμά του να απευκυνκεί ςτθν αρμόδια αρχι
και ςε φορζα εναλλακτικισ επίλυςθσ διαφορϊν ςτον οποίο δφναται να απευκυνκεί
παρζχοντασ τα ςχετικά ςτοιχεία επικοινωνίασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΚΥΑ
70330οικ./2015.
Με τθν παράγραφο 1 του άρθρου 20 κεςπίηεται θ υποχρζωςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ
να διαςφαλίηει τθ κζςπιςθ πρόςφορων μζτρων για τθν πλθροφόρθςθ του κοινοφ
ςχετικά με τθ διακεςιμότθτα λογαριαςμϊν πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά,
τουσ γενικοφσ όρουσ τιμολόγθςισ τουσ, τισ διαδικαςίεσ που πρζπει να
ακολουκοφνται για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ ςε λογαριαςμό
πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά και τισ μεκόδουσ πρόςβαςθσ ςε διαδικαςίεσ
εναλλακτικισ επίλυςθσ διαφορϊν. Η αρμόδια αρχι διαςφαλίηει ότι τα μζτρα
επικοινωνίασ είναι επαρκι και καλά ςτοχευμζνα, ιδίωσ ςε ςχζςθ με τθν προβολι
τουσ ςε καταναλωτζσ που δεν χρθςιμοποιοφν τραπεηικζσ υπθρεςίεσ και ςε ευπακείσ
και μετακινοφμενουσ καταναλωτζσ. Η παράγραφοσ 2 κεςπίηει τθν υποχρζωςθ των
πιςτωτικϊν ιδρυμάτων να διακζτουν δωρεάν ςτουσ καταναλωτζσ προςβάςιμεσ
πλθροφορίεσ και ςυνδρομι ςχετικά με τα ειδικά χαρακτθριςτικά των παρεχόμενων
λογαριαςμϊν πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά, τα ςχετικά τζλθ και τουσ όρουσ
χριςθσ τουσ, κακιςτϊντασ ςαφζσ ότι θ αγορά πρόςκετων υπθρεςιϊν δεν είναι
υποχρεωτικι για τθν πρόςβαςθ ςε λογαριαςμό πλθρωμϊν με βαςικά
χαρακτθριςτικά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Στο άρθρο 21, ορίηονται οι αρμόδιεσ αρχζσ για τθν εποπτεία τθσ εφαρμογισ των
διατάξεων του νόμου και κεςπίηεται θ υποχρζωςθ ςυνεργαςίασ τουσ.
Συγκεκριμζνα, για τθν εφαρμογι των διατάξεων που φοροφν ςτον κατάλογο των
πλζον αντιπροςωπευτικϊν υπθρεςιϊν που ςυνδζονται με λογαριαςμό πλθρωμϊν
και υπόκεινται ςτθν καταβολι τζλουσ και ςε τυποποιθμζνθ ορολογία (άρκρο 3) και
ςτον διαδικτυακό τόπο ςφγκριςθσ και των πίνακα τελϊν (άρκρο 7), αρμόδια αρχι
ορίηεται θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ υφιςτάμενεσ
αρμοδιότθτζσ του επί ςυναφϊν κεμάτων, μεταξφ άλλων, ςχετικά με τθν προςταςία
των καταναλωτϊν ςφμφωνα με τον ν. 2251/1994 και τισ υπθρεςίεσ πλθρωμϊν ςτθν
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εςωτερικι αγορά υπό τον ν. 3862/2010 το Υπουργείο Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και
Τουριςμοφ ορίηεται αρμόδιο για τθν εφαρμογι των διατάξεων ςχετικά με το δελτίο
πλθροφόρθςθσ περί τελϊν και το γλωςςάριο (άρκρο 4), τθν κατάςταςθ τελϊν
(άρκρο 5), τθν ενθμζρωςθ των καταναλωτϊν (άρκρο 6), τθν ςυνδυαςτικι
προςφορά λογαριαςμϊν πλθρωμϊν μαηί με άλλα προϊόντα (άρκρο 8), τισ διατάξεισ
που διζπουν τθν υπθρεςία αλλαγισ λογαριαςμοφ (άρκρα 9 ζωσ 14) και τθν
πρόςβαςθ ςε λογαριαςμοφσ πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά πλθν των
άρκρων 17 και 18. Για τθν εφαρμογι των διατάξεων ςχετικά με τισ παραμζτρουσ
του λογαριαςμοφ πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά και τα ςυναφι τζλθ (άρκρα
17 και 18) ορίηονται ςυναρμόδια τα Υπουργεία Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν.
Στο άρθρο 22, παράγραφοι 1 και 2, προβλζπεται υποχρζωςθ ςυνεργαςίασ μεταξφ
των αρμοδίων αρχϊν των κρατϊν μελϊν όποτε αυτό είναι αναγκαίο για τθν
εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ ςτο πλαίςιο του νόμου.
Στθν πρϊτθ παράγραφο του παρόντοσ άρκρου προβλζπεται θ ότι θ ςυνεργαςία των
αρμοδίων αρχϊν με τισ αντίςτοιχεσ αρμόδιεσ αρχζσ των λοιπϊν κρατϊν μελϊν
περιλαμβάνει τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν και ςυνεργαςία ςε δραςτθριότθτεσ
ζρευνασ ι εποπτείασ. Στο πλαίςιο αυτό, θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ορίηεται ωσ ςθμείο
επαφισ. Οι παράμετροι για τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν μζςω τθσ αρμόδιασ αρχισ
που λειτουργεί ωσ ςθμείο επαφισ εξειδικεφονται περαιτζρω ςτθν τρίτθ παράγραφο
του άρκρου 22. Η ανταλλαγι πλθροφοριϊν με τισ αρμόδιεσ αρχζσ των λοιπϊν
κρατϊν μελϊν λαμβάνει χϊρα χωρίσ αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ και απαιτείται θ
ρθτι ςυγκατάκεςι τουσ προκειμζνου να αποκαλυφκοφν πλθροφορίεσ ςε άλλουσ
φορείσ ι φυςικά ι νομικά πρόςωπα. Πλθν δεόντωσ αιτιολογθμζνων περιςτάςεων,
θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν ςτθν περίπτωςθ αυτι λαμβάνει χϊρα μόνο για τουσ
ςκοποφσ που καταλαμβάνονται από τθν ςυγκατάκεςθ, πλθν δεόντωσ
αιτιολογθμζνων περιςτάςεων.
Σφμφωνα με τθν τζταρτθ παράγραφο του παρόντοσ άρκρου, θ αρμόδια αρχι
μπορεί να αρνθκεί να ενεργιςει κατόπιν αιτιματοσ για ςυνεργαςία ςε
δραςτθριότθτα ζρευνασ ι εποπτείασ ι να ανταλλάξει πλθροφορίεσ όπωσ
προβλζπεται ςτθν παράγραφο 3 μόνο εάν θ ςχετικι δραςτθριότθτα ενδζχεται να
προςβάλει τθν κυριαρχία, τθν αςφάλεια ι τθ δθμόςια τάξθ, ζχει ιδθ κινθκεί
δικαςτικι διαδικαςία για τα ίδια πραγματικά περιςτατικά και κατά των ιδίων
προςϊπων ι ζχει ιδθ εκδοκεί τελεςίδικθ απόφαςθ αναφορικά με τα ίδια άτομα και
τισ ίδιεσ πράξεισ.
Στο άρθρο 23 προβλζπεται ότι, εφόςον κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τουσ ςε
εφαρμογι των διατάξεων του ςχετικοφ νόμου ανακφπτει διαφωνία μεταξφ
αρμοδίων αρχϊν διαφορετικϊν κρατϊν μελϊν, το ηιτθμα δφναται να παραπεμφκεί
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ςτθν Ευρωπαϊκι Αρχι Τραπεηϊν (ΕΑΤ), ςφμφωνα με το άρκρο 19 του Κανονιςμοφ
(ΕΕ) αρικ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ
24θσ Νοεμβρίου 2010 ςχετικά με τθ ςφςταςθ Ευρωπαϊκισ Εποπτικισ Αρχισ
(Ευρωπαϊκι Αρχι Τραπεηϊν), τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ αρικ. 716/2009/ΕΚ
και τθν κατάργθςθ τθσ απόφαςθσ 2009/78/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 331, ςελ. 12- 47).
Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, θ ΕΑΤ μπορεί να ενεργιςει ςφμφωνα με τισ εξουςίεσ που
τθσ παρζχονται δυνάμει του εν λόγω άρκρου και κάκε δεςμευτικι απόφαςθ που
λαμβάνει είναι δεςμευτικι για τισ ενδιαφερόμενεσ αρμόδιεσ αρχζσ, ανεξαρτιτωσ
εάν οι εν λόγω αρχζσ είναι μζλθ τθσ ΕΑΤ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Στθν πρϊτθ παράγραφο του άρθρου 24 προβλζπεται θ επιβολι κυρϊςεων εκ
μζρουσ των αρμοδίων αρχϊν, εντόσ του πλαιςίου των αρμοδιοτιτων τουσ, εφόςον
διαπιςτϊνουν παραβίαςθ των διατάξεων του νόμου.
Ειδικότερα, ςφμφωνα με τθν δεφτερθ παράγραφο του εν λόγω άρκρου, υπό τθν
επιφφλαξθ ειδικότερων διατάξεων, προβλζπεται ότι ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των
διατάξεων των άρκρων 4 ζωσ 6, 8 ζωσ 16 και 19 ζωσ 20 εφαρμόηεται το άρκρο 13α
«Κυρϊςεισ» του ν. 2251/94.
Για τον προςδιοριςμό των κυρϊςεων που δφνανται να επιβλθκοφν ςε περίπτωςθ
παράβαςθσ των διατάξεων των άρκρων 17 και 18, οι κυρϊςεισ κα προςδιορίηονται
εφαρμόηοντασ αναλόγωσ το άρκρο 13 α του ν.2251/1994 με κοινι απόφαςθ των
Υπουργϊν Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και Οικονομικϊν. Περαιτζρω,
αναφορικά με τθν επιβολι κυρϊςεων εκ μζρουσ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ,
προβλζπεται ότι θ ςχετικι αρμοδιότθτα διζπεται από τισ διατάξεισ του
Καταςτατικοφ τθσ και των διατάξεων τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 59 του ν.
4261/2014.
Σφμφωνα με τθν τρίτθ παράγραφο του εν λόγω άρκρου, θ δθμοςιοποίθςθ των
διοικθτικϊν κυρϊςεων που επιβάλλονται ςε εφαρμογι τθσ περίπτωςθσ (β) τθσ
δεφτερθσ παραγράφου λαμβάνει χϊρα ςφμφωνα με το άρκρο 60 του ν. 4261/2014.
Τζλοσ, ςτο άρθρο 25, προβλζπεται ότι κατ’ εξαίρεςθ, θ ιςχφσ των διατάξεων των
παραγράφων 1 ζωσ 5 του άρκρου 4, των παραγράφων 1,2 και 3 του άρκρου 5, των
παραγράφων 1 και 2 του άρκρου 6 και του άρκρου 7 αρχίηει εννζα (9) μινεσ μετά
τθ κζςθ ςε ιςχφ τθσ κατ’ εξουςιοδότθςθσ πράξθσ που προβλζπεται ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 1 του άρκρου 3 του νόμου.
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