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ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
«Εναρμόνιςθ τθσ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 23θσ Ιουλίου 2014 ςχετικά με τθ
ςυγκριςιμότθτα των τελών που ςυνδζονται με λογαριαςμοφσ πλθρωμών, τθν
αλλαγι λογαριαςμοφ πλθρωμών και τθν πρόςβαςθ ςε λογαριαςμοφσ πλθρωμών
με βαςικά χαρακτθριςτικά»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A
ΚΟΠΟ, ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ
Άρκρο 1
κοπόσ, αντικείμενο και πεδίο εφαρμογισ
(Άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ)
1. Με τον παρόντα νόμο ενςωματϊνεται ςτo ελλθνικό δίκαιο θ Οδθγία 2014/92/ΕΕ
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 23θσ Ιουλίου 2014 ςχετικά
με τθ ςυγκριςιμότθτα των τελϊν που ςυνδζονται με λογαριαςμοφσ πλθρωμϊν, τθν
αλλαγι λογαριαςμοφ πλθρωμϊν και τθν πρόςβαςθ ςε λογαριαςμοφσ πλθρωμϊν με
βαςικά χαρακτθριςτικά.
2. Αντικείμενο του παρόντοσ 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 και γ) τθ διευκόλυνςθ του διαςυνοριακοφ ανοίγματοσ λογαριαςμοφ
πλθρωμϊν για τουσ καταναλωτζσ εντόσ Ε.Ε.
3. Επίςθσ, με τον παρόντα νόμο κεςπίηεται πλαίςιο κανόνων και όρων ςφμφωνα με
τουσ οποίουσ διαςφαλίηεται το δικαίωμα των καταναλωτϊν για άνοιγμα και χριςθ
λογαριαςμϊν πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά.
4. Τα κεφάλαια B και Γ του παρόντοσ νόμου εφαρμόηονται ςτουσ παρόχουσ
υπθρεςιϊν πλθρωμϊν.
5. Το κεφάλαιο Δ του παρόντοσ νόμου εφαρμόηεται ςτα πιςτωτικά ιδρφματα.
6. Οι διατάξεισ του παρόντοσ νόμου δεν εφαρμόηονται ςτισ οντότθτεσ που
αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ α, β, γ και δ τθσ παρ. 5 του άρκρου 2 του
ν. 4261/2014 (Α’ 107).
7. 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,
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γ) να μετζχουν ςε πράξεισ πλθρωμισ, περιλαμβανομζνων των μεταφορϊν
πιςτϊςεων, προσ και από τρίτο μζροσ, είτε ωσ πλθρωτζσ είτε ωσ δικαιοφχοι.
8. Το άνοιγμα και θ χριςθ λογαριαςμοφ πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά του
παρόντοσ νόμου διενεργείται με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 3691/2008
(Αϋ166).
Άρκρο 2
Οριςμοί
(Άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ)
Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ νόμου, ιςχφουν οι ακόλουκοι οριςμοί:
1) «καταναλωτισ»: κάκε φυςικό πρόςωπο, το οποίο ενεργεί για λόγουσ οι οποίοι
δεν εμπίπτουν ςτθν εμπορικι, επιχειρθματικι, βιοτεχνικι ι ελευκζρια
επαγγελματικι του δραςτθριότθτα,
2) «νομίμωσ διαμζνων ςτθν Ζνωςθ»: θ κατάςταςθ κατά τθν οποία φυςικό
πρόςωπο δικαιοφται να διαμζνει ςε κράτοσ μζλοσ δυνάμει του ενωςιακοφ ι
εκνικοφ δικαίου, περιλαμβανομζνων των καταναλωτϊν που δεν ζχουν ςτακερι
διεφκυνςθ κατοικίασ και των προςϊπων που ηθτοφν άςυλο ςφμφωνα με τθ
ςφμβαςθ τθσ Γενεφθσ τθσ 28θσ Ιουλίου 1951 ςχετικά με το κακεςτϊσ των
προςφφγων, το πρωτόκολλο τθσ 31θσ Ιανουαρίου 1967 τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ και
άλλων ςχετικϊν διεκνϊν ςυνκθκϊν, όπωσ ζχουν κυρωκεί από τθν Ελλθνικι
Δθμοκρατία,
3) «λογαριαςμόσ πλθρωμϊν»: ο λογαριαςμόσ που τθρείται ςτο όνομα ενόσ ι
περιςςότερων καταναλωτϊν και χρθςιμοποιείται για τθν εκτζλεςθ πράξεων
πλθρωμισ,
4) «υπθρεςίεσ πλθρωμϊν»: υπθρεςίεσ πλθρωμϊν κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 3 του
άρκρου 4 του ν. 3862/2010 (Αϋ 113),
5) «πράξθ πλθρωμισ»: ενζργεια ςτθν οποία προβαίνει ο πλθρωτισ ι ο δικαιοφχοσ
και θ οποία ςυνίςταται ςτθ διάκεςθ, μεταβίβαςθ ι ανάλθψθ χρθματικϊν ποςϊν,
ανεξάρτθτα από οποιαδιποτε υποκείμενθ υποχρζωςθ μεταξφ πλθρωτι και
δικαιοφχου,
6) «υπθρεςίεσ που ςυνδζονται με τον λογαριαςμό πλθρωμϊν»: όλεσ οι υπθρεςίεσ
που ςυνδζονται με το άνοιγμα, τθν τιρθςθ και το κλείςιμο λογαριαςμοφ
πλθρωμϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των υπθρεςιϊν πλθρωμϊν και των πράξεων
πλθρωμϊν που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ περίπτωςθσ η του άρκρου 3
του Ν. 3862/2010 και των δυνατοτιτων υπερανάλθψθσ και υπζρβαςθσ,
7) «πάροχοσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν»: πάροχοσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν κατά τθν
ζννοια τθσ παρ. 9 του άρκρου 4 του ν. 3862/2010,
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8) «πιςτωτικό ίδρυμα»: πιςτωτικό ίδρυμα κατά τθν ζννοια του άρκρου 4 παρ. 1
ςθμείο 1 του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 575/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (EE L 176 τθσ 27.6.2013),
9) «μζςο πλθρωμϊν»: μζςο πλθρωμϊν κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 23 του άρκρου 4
του ν. 3862/2010,
10) «αποςτζλλων πάροχοσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν»: ο πάροχοσ υπθρεςιϊν
πλθρωμϊν από τον οποίο αποςτζλλεται θ πλθροφόρθςθ που απαιτείται για τθν
εκτζλεςθ τθσ αλλαγισ λογαριαςμοφ,
11) «λαμβάνων πάροχοσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν»: ο πάροχοσ υπθρεςιϊν
πλθρωμϊν προσ τον οποίο αποςτζλλεται θ πλθροφόρθςθ που απαιτείται για τθν
εκτζλεςθ τθσ αλλαγισ λογαριαςμοφ,
12) «εντολι πλθρωμισ»: κάκε οδθγία εκ μζρουσ του πλθρωτι ι του δικαιοφχου
προσ τον πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν με τθν οποία του ηθτείται να εκτελζςει μια
πράξθ πλθρωμισ,
13) «πλθρωτισ»: το φυςικό ι νομικό πρόςωπο το οποίο κατζχει λογαριαςμό
πλθρωμϊν και επιτρζπει εντολι πλθρωμισ από αυτόν τον λογαριαςμό ι, εάν δεν
υπάρχει λογαριαςμόσ πλθρωμϊν του πλθρωτι, το φυςικό ι νομικό πρόςωπο που
δίνει εντολι πλθρωμισ ςε λογαριαςμό πλθρωμϊν του δικαιοφχου,
14) «δικαιοφχοσ»: το φυςικό ι νομικό πρόςωπο το οποίο είναι ο τελικόσ
αποδζκτθσ των χρθματικϊν ποςϊν που ζχουν αποτελζςει αντικείμενο τθσ πράξθσ
πλθρωμισ,
15) «τζλθ»: όλεσ οι χρεϊςεισ και τυχόν επιβαρφνςεισ με χαρακτιρα κυρϊςεων, τισ
οποίεσ οφείλει ο καταναλωτισ ςτον πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν για υπθρεςίεσ
που ςυνδζονται με λογαριαςμό πλθρωμϊν ι ςε ςχζςθ με αυτζσ,
16) «πιςτωτικό επιτόκιο»: οποιοδιποτε επιτόκιο πλθρϊνεται ςτον καταναλωτι ςε
ςχζςθ με χρθματικά ποςά που τθροφνται ςε λογαριαςμό πλθρωμϊν,
17) «ςτακερό μζςο»: κάκε μζςο το οποίο επιτρζπει ςτον καταναλωτι να
αποκθκεφει τισ πλθροφορίεσ που του απευκφνονται προςωπικά, ϊςτε να μπορεί να
ανατρζξει ςε αυτζσ μελλοντικά, για το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται για τουσ
ςκοποφσ των πλθροφοριϊν, και το οποίο επιτρζπει τθν ακριβι αναπαραγωγι των
αποκθκευμζνων πλθροφοριϊν,
18) «αλλαγι» ι «αλλαγι λογαριαςμοφ»: κατόπιν αιτιςεωσ του καταναλωτι,
μεταφορά, από ζναν πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν ςε άλλον, είτε των
πλθροφοριϊν ςχετικά με το ςφνολο ι μζροσ των πάγιων εντολϊν για μεταφορζσ
πιςτϊςεων, επαναλαμβανόμενων άμεςων χρεϊςεων και επαναλαμβανόμενων
ειςερχόμενων μεταφορϊν πιςτϊςεων που διενεργοφνται ςε λογαριαςμό
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πλθρωμϊν είτε οποιουδιποτε κετικοφ υπολοίπου λογαριαςμοφ πλθρωμϊν από τον
ζναν λογαριαςμό πλθρωμϊν ςτον άλλον ι και τα δφο, με ι χωρίσ κλείςιμο του
προθγοφμενου λογαριαςμοφ πλθρωμϊν,
19) «άμεςθ χρζωςθ»: θ εκνικι ι διαςυνοριακι υπθρεςία πλθρωμισ για τθ χρζωςθ
λογαριαςμοφ πλθρωμϊν του πλθρωτι, όταν θ πράξθ πλθρωμισ πραγματοποιείται
με πρωτοβουλία του δικαιοφχου κατόπιν ςυναινζςεωσ του πλθρωτι,
20) «μεταφορά πίςτωςθσ»: θ εκνικι ι διαςυνοριακι υπθρεςία πλθρωμϊν για τθν
πίςτωςθ λογαριαςμοφ πλθρωμϊν του δικαιοφχου με πράξθ πλθρωμισ ι μια ςειρά
πράξεων πλθρωμισ από λογαριαςμό πλθρωμϊν του πλθρωτι μζςω του παρόχου
υπθρεςιϊν πλθρωμϊν που τθρεί το λογαριαςμό πλθρωμϊν του πλθρωτι, βάςει
εντολισ του πλθρωτι,
21) «πάγια εντολι»: οδθγία του πλθρωτι προσ τον πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν
που τθρεί τον λογαριαςμό πλθρωμϊν του πλθρωτι να εκτελεί μεταφορζσ
πιςτϊςεων ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ι ςε προκακοριςμζνεσ θμερομθνίεσ,
22) «χρθματικά ποςά»: τραπεηογραμμάτια και κζρματα, λογιςτικό χριμα και
θλεκτρονικό χριμα, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 1 του άρκρου 10 του ν. 4021/2011
(Α’ 218),
23) «ςφμβαςθ-πλαίςιο»: ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν που διζπει τθ
μελλοντικι εκτζλεςθ επιμζρουσ και διαδοχικϊν πράξεων πλθρωμισ και θ οποία
δφναται να περιλαμβάνει τθν υποχρζωςθ και τουσ όρουσ ςφςταςθσ λογαριαςμοφ
πλθρωμϊν,
24) «εργάςιμθ θμζρα»: θ θμζρα κατά τθν οποία ο ςχετικόσ πάροχοσ υπθρεςιϊν
πλθρωμϊν εργάηεται, όπωσ απαιτείται για τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ πλθρωμισ,
25) «δυνατότθτα υπερανάλθψθσ»: ρθτι ςφμβαςθ πίςτωςθσ με τθν οποία πάροχοσ
υπθρεςιϊν πλθρωμϊν διακζτει ςε καταναλωτι χρθματικά ποςά που υπερβαίνουν
το τρζχον υπόλοιπο του λογαριαςμοφ πλθρωμϊν του καταναλωτι,
26) «υπζρβαςθ»: ςιωπθρι αποδοχι υπερανάλθψθσ ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ ο
πάροχοσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν διακζτει ςε καταναλωτι χρθματικά ποςά που
υπερβαίνουν το τρζχον υπόλοιπο του λογαριαςμοφ πλθρωμϊν του καταναλωτι ι
τθ ςυμφωνθμζνθ δυνατότθτα υπερανάλθψθσ,
27) «αρμόδια αρχι»: αρχι που ορίηεται αρμόδια ςφμφωνα με το άρκρο 21,
28) «κατάλογοσ»: ο κατάλογοσ των πλζον αντιπροςωπευτικϊν υπθρεςιϊν που
ςυνδζονται με λογαριαςμό πλθρωμϊν και υπόκεινται ςτθν καταβολι τζλουσ,
ςφμφωνα με το άρκρο 3.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΤΓΚΡΙΙΜΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΣΕΛΩΝ ΠΟΤ ΤΝΔΕΟΝΣΑΙ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΛΘΡΩΜΩΝ
Άρκρο 3
Κατάλογοσ των πλζον αντιπροςωπευτικών υπθρεςιών που ςυνδζονται με
λογαριαςμό πλθρωμών και υπόκεινται ςτθν καταβολι τζλουσ και τυποποιθμζνθ
ορολογία
(Άρκρο 3 τθσ Οδθγίασ)
1. Θ αρμόδια αρχι, χωρίσ κακυςτζρθςθ και το αργότερο εντόσ τριϊν μθνϊν αφοφ
τεκοφν ςε ιςχφ τα ρυκμιςτικά τεχνικά πρότυπα που υιοκετεί θ Επιτροπι ςφμφωνα
με τθν παρ. 4 του άρκρου 3 τθσ Οδθγίασ 2014/92/ΕΕ, καταρτίηει και δθμοςιεφει τον
κατάλογο τθσ παρ. 28 του άρκρου 2.
2. Ο ωσ άνω κατάλογοσ περιζχει:
α) τουλάχιςτον 10 και όχι άνω των 20 από τισ πλζον 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,
γ) όπου ςυντρζχει περίπτωςθ, τθν τυποποιθμζνθ ορολογία τθσ Ζνωςθσ για τισ
υπθρεςίεσ που είναι κοινζσ τουλάχιςτον ςτθν πλειονότθτα των κρατϊν μελϊν.
3. Ανά τετραετία, από τθ δθμοςίευςθ του καταλόγου, θ αρμόδια αρχι τον αξιολογεί
και, εάν ςυντρζχει περίπτωςθ, τον επικαιροποιεί. Επίςθσ, θ αρμόδια αρχι
κοινοποιεί ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και τθν Ευρωπαϊκι Αρχι Τραπεηϊν (ΕΑΤ) τα
αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςισ αυτισ και, εάν ςυντρζχει περίπτωςθ, τον
επικαιροποιθμζνο κατάλογο.
4. Θ αρμόδια αρχι, χωρίσ κακυςτζρθςθ και το αργότερο εντόσ τριϊν μθνϊν από
τθν επζλευςθ οποιαςδιποτε αλλαγισ ςτα ρυκμιςτικά τεχνικά πρότυπα τθσ παρ. 4
του άρκρου 3 τθσ Οδθγίασ 2014/92/ΕΕ, δθμοςιεφει τον επικαιροποιθμζνο κατάλογο
και διαςφαλίηει ότι οι πάροχοι υπθρεςιϊν πλθρωμϊν χρθςιμοποιοφν τουσ
επικαιροποιθμζνουσ όρουσ και οριςμοφσ.
Άρκρο 4
Δελτίο πλθροφόρθςθσ περί τελών και γλωςςάριο
(Άρκρο 4 τθσ Οδθγίασ)
1. Με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 3 του άρκρου 39 του ν. 3862/2010 και των άρκρων
4 ζωσ 8 τθσ Η1- 699/2010 κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομικϊν,
Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ και Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (Β’ 917), οι πάροχοι υπθρεςιϊν πλθρωμϊν παρζχουν
ςτον καταναλωτι, εγκαίρωσ πριν από τθν υπογραφι ςφμβαςθσ για λογαριαςμό
πλθρωμϊν, δελτίο πλθροφόρθςθσ περί τελϊν ςε ζντυπθ μορφι ι άλλο ςτακερό
μζςο, το οποίο περιλαμβάνει τουσ τυποποιθμζνουσ όρουσ του καταλόγου και,
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εφόςον οι υπθρεςίεσ αυτζσ προςφζρονται από τον πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν,
τα αντίςτοιχα τζλθ για κάκε υπθρεςία.
2. Το δελτίο πλθροφόρθςθσ περί τελϊν:
α) είναι ςφντομο και ξεχωριςτό ζγγραφο,
β) παρουςιάηεται και είναι διαμορφωμζνο ζτςι ϊςτε να είναι ςαφζσ και
ευανάγνωςτο, με χαρακτιρεσ αναγνϊςιμου μεγζκουσ,
γ) παραμζνει το ίδιο κατανοθτό και ςτθν περίπτωςθ που, ενϊ αρχικά ιταν ζγχρωμο,
εκτυπϊνεται ι αναπαράγεται ςε αςπρόμαυρθ μορφι,
δ) ςυντάςςεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι, εάν ςυμφωνιςουν ο καταναλωτισ και ο
πάροχοσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν, ςε άλλθ γλϊςςα,
ε) είναι ακριβζσ, μθ παραπλανθτικό και εκφράηεται ςτο νόμιςμα του λογαριαςμοφ
πλθρωμϊν ι, εάν ςυμφωνιςουν ο καταναλωτισ και ο πάροχοσ υπθρεςιϊν
πλθρωμϊν, ςε άλλο νόμιςμα τθσ Ζνωςθσ,
ςτ) περιζχει τον τίτλο «δελτίο πλθροφόρθςθσ περί τελϊν» ςτθν αρχι τθσ πρϊτθσ
ςελίδασ του, δίπλα ςε ζνα κοινό ςφμβολο, που διακρίνει το ςυγκεκριμζνο ζγγραφο
από άλλα ζγγραφα, και
η) περιλαμβάνει διλωςθ ότι περιζχει τα τζλθ των πλζον αντιπροςωπευτικϊν
υπθρεςιϊν που ςυνδζονται με τον λογαριαςμό πλθρωμϊν και ότι πλιρεισ
προςυμβατικζσ και ςυμβατικζσ πλθροφορίεσ για όλεσ τισ υπθρεςίεσ παρζχονται ςε
άλλα ζγγραφα.
Το δελτίο πλθροφόρθςθσ περί τελϊν παρζχεται από κοινοφ με τισ πλθροφορίεσ που
απαιτοφνται βάςει του ν. 3862/2010, υπό τθν προχπόκεςθ ότι πλθροφνται όλεσ οι
απαιτιςεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παροφςασ παραγράφου.
3. Όταν μία ι περιςςότερεσ υπθρεςίεσ προςφζρονται ωσ μζροσ πακζτου
υπθρεςιϊν που ςυνδζονται με κάποιο λογαριαςμό πλθρωμϊν, ςτο δελτίο
πλθροφόρθςθσ περί τελϊν δθλϊνονται:
α) το τζλοσ για το ςφνολο του πακζτου,
β) οι υπθρεςίεσ που περιλαμβάνονται ςτο πακζτο και τα ποςοτικά όρια αυτϊν και
γ) το πρόςκετο τζλοσ που χρεϊνεται για κάκε υπθρεςία που υπερβαίνει το όριο
που καλφπτεται από το τζλοσ του πακζτου.
4. Οι πάροχοι υπθρεςιϊν πλθρωμϊν παρζχουν ςτουσ καταναλωτζσ γλωςςάριο το
οποίο περιλαμβάνει τουλάχιςτον τουσ τυποποιθμζνουσ όρουσ που κακορίηονται
ςτον κατάλογο και τουσ ςχετικοφσ οριςμοφσ.
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Το
γλωςςάριο
που
παρζχεται
δυνάμει
του
πρϊτου
εδαφίου,
ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν άλλων οριςμϊν, ςυντάςςεται ςε ςαφι γλϊςςα, χωρίσ
αμφιςθμίεσ και τεχνικοφσ όρουσ και δεν ζχει παραπλανθτικό χαρακτιρα.
5. Το δελτίο πλθροφόρθςθσ περί τελϊν και το γλωςςάριο κακίςτανται διακζςιμα
ςτουσ καταναλωτζσ από τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν, ανά πάςα ςτιγμι.
Παρζχονται με εφκολα προςβάςιμο τρόπο, μεταξφ άλλων και ςε μθ πελάτεσ, ςε
θλεκτρονικι μορφι ςτουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ των παρόχων υπθρεςιϊν
πλθρωμϊν, εφόςον υπάρχουν, και ςτο δίκτυο των καταςτθμάτων τουσ. Παρζχονται
επίςθσ ςε ζντυπθ μορφι ι άλλο ςτακερό μζςο, δωρεάν μετά από αίτθςθ του
καταναλωτι.
6. 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, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του
άρκρου 4 τθσ Οδθγίασ 2014/92/ΕΕ.
Άρκρο 5
Κατάςταςθ τελών
(Άρκρο 5 τθσ Οδθγίασ)
1. Με τθν επιφφλαξθ των άρκρων 44 και 45 του ν. 3862/2010 και του άρκρου 12
τθσ Η1-699/2010 κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Οικονομίασ,
Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ και Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων
Δικαιωμάτων (Β’ 917), οι πάροχοι υπθρεςιϊν πλθρωμϊν παρζχουν ςτον
καταναλωτι, ςε τριμθνιαία, τουλάχιςτον, βάςθ και δωρεάν, κατάςταςθ όλων των
τελϊν που καταβάλλουν, κακϊσ και, εάν ςυντρζχει περίπτωςθ, πλθροφορίεσ
ςχετικά με τα επιτόκια που αναφζρονται ςτα ςτοιχεία γ και δ τθσ παρ. 2, για τισ
υπθρεςίεσ που ςυνδζονται με κάποιο λογαριαςμό πλθρωμϊν. Εάν ςυντρζχει
περίπτωςθ, οι πάροχοι υπθρεςιϊν πλθρωμϊν χρθςιμοποιοφν τουσ τυποποιθμζνουσ
όρουσ που κακορίηονται ςτον κατάλογο.
Το μζςο επικοινωνίασ που χρθςιμοποιείται για τθν παροχι τθσ κατάςταςθσ τελϊν
ςυμφωνείται με τον καταναλωτι. Θ κατάςταςθ τελϊν παρζχεται ςε ζντυπθ μορφι,
μετά από αίτθςθ του καταναλωτι.
2. Θ κατάςταςθ τελϊν αναφζρει τουλάχιςτον τα εξισ ςτοιχεία:
α) το μοναδιαίο τζλοσ που χρεϊνεται για κάκε υπθρεςία και τον αρικμό των
περιπτϊςεων ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιικθκε θ υπθρεςία κατά τθ διάρκεια τθσ
ςχετικισ περιόδου. Όταν οι υπθρεςίεσ ςυνδυάηονται ςε πακζτο, αναφζρεται το
τζλοσ που χρεϊνεται για το πακζτο ςυνολικά, ο αρικμόσ των περιπτϊςεων ςτισ
οποίεσ χρεϊκθκε το τζλοσ πακζτου κατά τθ διάρκεια τθσ ςχετικισ περιόδου και το
πρόςκετο τζλοσ που χρεϊνεται για κάκε υπθρεςία που υπερβαίνει το ποςοτικό
όριο που καλφπτεται από το τζλοσ του πακζτου,
β) το ςυνολικό ποςό των τελϊν που καταβλικθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ ςχετικισ
περιόδου για κάκε υπθρεςία, για κάκε πακζτο παρεχόμενων υπθρεςιϊν και για τισ
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υπθρεςίεσ που υπερβαίνουν το ποςοτικό όριο που καλφπτεται από το τζλοσ του
πακζτου,
γ) εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, το επιτόκιο υπερανάλθψθσ που ιςχφει για τον
λογαριαςμό πλθρωμϊν και το ςυνολικό ποςό των τόκων υπερανάλθψθσ που
χρεϊκθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ αντίςτοιχθσ περιόδου,
δ) το πιςτωτικό επιτόκιο που ιςχφει για το λογαριαςμό πλθρωμϊν και το ςυνολικό
ποςό των τόκων που ειςπράχκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςχετικισ περιόδου, εφόςον
ςυντρζχει περίπτωςθ,
ε) το ςυνολικό ποςό των τελϊν που χρεϊκθκαν για όλεσ τισ υπθρεςίεσ οι οποίεσ
παραςχζκθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ ςχετικισ περιόδου.
3. Θ κατάςταςθ τελϊν:
α) παρουςιάηεται και είναι διαμορφωμζνθ ζτςι ϊςτε να είναι ςαφισ και
ευανάγνωςτθ, με χαρακτιρεσ αναγνϊςιμου μεγζκουσ,
β) είναι ακριβισ, μθ παραπλανθτικι και εκφράηεται ςτο νόμιςμα του λογαριαςμοφ
πλθρωμϊν ι, εάν ςυμφωνιςουν ο καταναλωτισ και ο πάροχοσ υπθρεςιϊν
πλθρωμϊν, ςε άλλο νόμιςμα,
γ) περιζχει τον τίτλο «κατάςταςθ τελϊν» ςτθν αρχι τθσ πρϊτθσ ςελίδασ τθσ
κατάςταςθσ, δίπλα ςε ζνα κοινό ςφμβολο, προκειμζνου να διακρίνεται το
ςυγκεκριμζνο ζγγραφο από άλλα ζγγραφα, και
δ) ςυντάςςεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι, εάν ςυμφωνιςουν ο καταναλωτισ και ο
πάροχοσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν, ςε άλλθ γλϊςςα.
Θ κατάςταςθ τελϊν παρζχεται από κοινοφ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με το ν. 3862/2010 για λογαριαςμοφσ πλθρωμϊν και τισ ςυναφείσ
υπθρεςίεσ, αρκεί να πλθροφνται οι απαιτιςεισ του πρϊτου εδαφίου.
4. Θ 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, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 5 τθσ Οδθγίασ 2014/92/ΕΕ.
Άρκρο 6
Ενθμζρωςθ των καταναλωτών
(Άρκρο 6 τθσ Οδθγίασ)
1 Οι πάροχοι υπθρεςιϊν πλθρωμϊν χρθςιμοποιοφν, όπου απαιτείται, ςτισ
ςυμβατικζσ και εμπορικζσ πλθροφορίεσ και ςτισ πλθροφορίεσ προβολισ,
προϊκθςθσ και διάκεςθσ προσ τουσ καταναλωτζσ, τουσ τυποποιθμζνουσ όρουσ που
κακορίηονται ςτον κατάλογο. Οι πάροχοι υπθρεςιϊν πλθρωμϊν δφνανται να
χρθςιμοποιοφν εμπορικζσ ονομαςίεσ ςτο δελτίο πλθροφόρθςθσ περί τελϊν και ςτθν
κατάςταςθ τελϊν, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι εμπορικζσ αυτζσ ονομαςίεσ
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χρθςιμοποιοφνται επιπροςκζτωσ των τυποποιθμζνων όρων που κακορίηονται ςτον
κατάλογο ωσ δευτερεφοντα προςδιοριςτικά ςτοιχεία των εν λόγω υπθρεςιϊν.
2. Οι πάροχοι υπθρεςιϊν πλθρωμϊν δφνανται να χρθςιμοποιοφν εμπορικζσ
ονομαςίεσ για το χαρακτθριςμό των υπθρεςιϊν τουσ ςτισ ςυμβατικζσ και εμπορικζσ
πλθροφορίεσ και ςτισ πλθροφορίεσ προβολισ, προϊκθςθσ και διάκεςθσ προσ τουσ
καταναλωτζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι προςδιορίηουν με ςαφινεια, όπου
απαιτείται, τουσ αντίςτοιχουσ τυποποιθμζνουσ όρουσ που κακορίηονται ςτον
κατάλογο.
Άρκρο 7
Διαδικτυακόσ τόποσ ςφγκριςθσ και πίνακασ ςφγκριςθσ τελών
(Άρκρο 7 τθσ Οδθγίασ)
1. Θ αρμόδια αρχι τθρεί, ενθμερϊνει και δθμοςιεφει ςτον διαδικτυακό τθσ τόπο
πίνακα ςφγκριςθσ τελϊν, τα οποία χρεϊνονται από τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν
πλθρωμϊν, τουλάχιςτον για τισ υπθρεςίεσ που περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο.
Θ πρόςβαςθ ςτον ωσ άνω διαδικτυακό τόπο είναι δωρεάν.
Οι πάροχοι υπθρεςιϊν πλθρωμϊν παρζχουν, ςτθν αρμόδια αρχι, τα απαραίτθτα
για τθν τιρθςθ και ενθμζρωςθ του πίνακα ςφγκριςθσ τελϊν, ςτοιχεία και
πλθροφορίεσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ αυτισ.
2. Θ αρμόδια αρχι τθσ παρ. 1 δφναται να περιλαμβάνει ςτον πίνακα ςφγκριςθσ
τελϊν τθσ παρ. 1 περαιτζρω ςυγκριτικοφσ παράγοντεσ ςχετικά με το επίπεδο των
υπθρεςιϊν που παρζχονται από τον πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν.
3. Ο διαδικτυακόσ τόποσ ςφγκριςθσ που δθμιουργείται ςφμφωνα με τθν παρ. 1:
α) είναι λειτουργικά ανεξάρτθτοσ ςε ςχζςθ με τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν
πλθρωμϊν, διαςφαλίηοντασ ίςθ μεταχείριςθ ςτα αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ,
β) αναφζρει με ςαφινεια τον φορζα που τον διαχειρίηεται,
γ) εφαρμόηει ςαφι και αντικειμενικά κριτιρια βάςει των οποίων διενεργείται θ
ςφγκριςθ,
δ) χρθςιμοποιεί απλι και ςαφι γλϊςςα και, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, τουσ
τυποποιθμζνουσ όρουσ που κακορίηονται ςτον κατάλογο,
ε) παρζχει ακριβι και επικαιροποιθμζνθ πλθροφόρθςθ και αναφζρει τθν ϊρα τθσ
τελευταίασ ενθμζρωςθσ του περιεχομζνου του,
ςτ) περιλαμβάνει ζνα ευρφ φάςμα προςφερόμενων λογαριαςμϊν πλθρωμϊν το
οποίο καλφπτει ζνα ςθμαντικό μζροσ τθσ αγοράσ και, εάν οι προβαλλόμενεσ
πλθροφορίεσ δεν δθμιουργοφν πλιρθ εικόνα τθσ αγοράσ, μια ςαφι διλωςθ αυτοφ
του γεγονότοσ, πριν από τθν παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων, και
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η) παρζχει μια αποτελεςματικι διαδικαςία για τθν υποβολι αναφορϊν ςχετικά με
εςφαλμζνθ πλθροφόρθςθ ωσ προσ τα δθμοςιοποιοφμενα τζλθ.
Άρκρο 8
Λογαριαςμοί πλθρωμών ςε ςυνδυαςμό με άλλο προϊόν ι υπθρεςία
(Άρκρο 8 τθσ Οδθγίασ)
Όταν προςφζρεται ζνασ λογαριαςμόσ πλθρωμϊν ςε ςυνδυαςμό με ζνα άλλο
προϊόν ι υπθρεςία που δεν ςυνδζεται με λογαριαςμό πλθρωμϊν, ο πάροχοσ
υπθρεςιϊν πλθρωμϊν ενθμερϊνει τον καταναλωτι αν υπάρχει θ δυνατότθτα να
αγοράςει το λογαριαςμό πλθρωμϊν χωριςτά και, ςτθν περίπτωςθ αυτι, παρζχει
ξεχωριςτι πλθροφόρθςθ ςχετικά με τισ δαπάνεσ και τα τζλθ που ςυνδζονται με
κάκε ζνα από τα λοιπά προϊόντα και υπθρεςίεσ που προςφζρονται ςτο εν λόγω
πακζτο και που μποροφν να αγοραςτοφν χωριςτά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΑΛΛΑΓΘ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ
Άρκρο 9
Παροχι τθσ υπθρεςίασ αλλαγισ λογαριαςμοφ
(Άρκρο 9 τθσ Οδθγίασ)
Οι πάροχοι υπθρεςιϊν πλθρωμϊν παρζχουν, ςε οποιονδιποτε καταναλωτι που
ανοίγει ι τθρεί λογαριαςμό ςε πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν που εδρεφει ςτθν
Ελλάδα, υπθρεςία αλλαγισ λογαριαςμοφ, όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 10, μεταξφ
λογαριαςμϊν πλθρωμϊν που τθροφνται ςτο ίδιο νόμιςμα.

Άρκρο 10
Θ υπθρεςία αλλαγισ λογαριαςμοφ
(Άρκρο 10 τθσ Οδθγίασ)
1. Θ υπθρεςία αλλαγισ λογαριαςμοφ εκκινείται από τον λαμβάνοντα πάροχο
υπθρεςιϊν πλθρωμϊν μετά από αίτθςθ του καταναλωτι. Θ υπθρεςία αλλαγισ
λογαριαςμοφ διζπεται τουλάχιςτον από τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 ζωσ 6.
2. Ο λαμβάνων πάροχοσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν εκτελεί τθν υπθρεςία αλλαγισ
λογαριαςμοφ μόλισ λάβει ςχετικι εξουςιοδότθςθ από τον καταναλωτι. Στθν
περίπτωςθ δφο ι περιςςοτζρων δικαιοφχων του λογαριαςμοφ, θ εξουςιοδότθςθ
παρζχεται από κακζνα εξ αυτϊν.
Θ εξουςιοδότθςθ ςυντάςςεται τουλάχιςτον ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και, εφόςον
ςυμφωνθκεί μεταξφ των μερϊν, ςε οποιαδιποτε άλλθ γλϊςςα.
Θ εξουςιοδότθςθ επιτρζπει ςτον καταναλωτι να παρζχει ειδικι ςυγκατάκεςθ για
τθν εκτζλεςθ:
α) των ενεργειϊν που αναφζρονται ςτθν παρ. 3 από τον αποςτζλλοντα πάροχο
υπθρεςιϊν πλθρωμϊν και
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β) των ενεργειϊν που αναφζρονται ςτθν παρ. 5 από τον λαμβάνοντα πάροχο
υπθρεςιϊν πλθρωμϊν.
Με τθν εξουςιοδότθςθ ο καταναλωτισ προςδιορίηει ρθτά τισ ειςερχόμενεσ
μεταφορζσ πίςτωςθσ, τισ πάγιεσ εντολζσ για μεταφορζσ πίςτωςθσ και τισ εντολζσ
άμεςθσ χρζωςθσ για τισ οποίεσ επικυμεί να του παραςχεκεί θ υπθρεςία αλλαγισ
λογαριαςμοφ. Στθν εξουςιοδότθςθ ορίηεται επίςθσ από τον καταναλωτι θ
θμερομθνία από τθν οποία οι πάγιεσ εντολζσ για μεταφορζσ πίςτωςθσ και οι
εντολζσ άμεςθσ χρζωςθσ πρζπει να εκτελοφνται μζςω του λογαριαςμοφ πλθρωμϊν
που ανοίγεται ι τθρείται ςτο λαμβάνοντα πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν. Θ
θμερομθνία αυτι απζχει τουλάχιςτον ζξι εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία
κατά τθν οποία ο λαμβάνων πάροχοσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν λαμβάνει τα ζγγραφα
που αποςτζλλονται από τον αποςτζλλοντα πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν ςφμφωνα
με τθν παρ. 4. Θ εν λόγω εξουςιοδότθςθ παρζχεται εγγράφωσ ι, μετά από ςχετικι
ςυμφωνία των μερϊν, και με άλλο ςτακερό μζςο και ο καταναλωτισ λαμβάνει
αντίγραφό αυτισ μετά τθν παραλαβι.
3. Εντόσ δφο εργάςιμων θμερϊν από τθν παραλαβι τθσ εξουςιοδότθςθσ που
αναφζρεται ςτθν παρ. 2, ο λαμβάνων πάροχοσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν ηθτά από τον
αποςτζλλοντα πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν να προβεί ςτισ εξισ ενζργειεσ, εφόςον
προβλζπονται ςτθν εξουςιοδότθςθ του καταναλωτι:
α) να διαβιβάςει ςτον λαμβάνοντα πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν και, εφόςον ο
καταναλωτισ το ζχει ηθτιςει ειδικά, και ςτον ίδιο, κατάλογο των υφιςτάμενων
πάγιων εντολϊν για μεταφορζσ πίςτωςθσ και τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά
με τισ εντολζσ άμεςθσ χρζωςθσ που περιλαμβάνονται ςτθν υπθρεςία αλλαγισ,
β) να διαβιβάςει ςτον λαμβάνοντα πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν και, εφόςον το
ζχει ηθτιςει ειδικά ο καταναλωτισ, και ςτον ίδιο, τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ
ςχετικά με τισ επαναλαμβανόμενεσ ειςερχόμενεσ μεταφορζσ πίςτωςθσ και τισ
άμεςεσ χρεϊςεισ που κινοφνται από τον πιςτωτι και οι οποίεσ εκτελζςτθκαν ςτο
λογαριαςμό πλθρωμϊν του καταναλωτι κατά τουσ προθγοφμενουσ 13 μινεσ,
γ) ςε περίπτωςθ που ο αποςτζλλων πάροχοσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν δεν διακζτει
ςφςτθμα αυτοματοποιθμζνθσ ανακατεφκυνςθσ των ειςερχόμενων μεταφορϊν
πίςτωςθσ και των άμεςων χρεϊςεων προσ τον λογαριαςμό πλθρωμϊν που διατθρεί
ο καταναλωτισ ςτον λαμβάνοντα πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν, να διακόψει τθν
αποδοχι άμεςων χρεϊςεων και ειςερχόμενων μεταφορϊν πίςτωςθσ από τθν
θμερομθνία που ορίηεται ςτθν εξουςιοδότθςθ,
δ) να ακυρϊςει τισ πάγιεσ εντολζσ από τθν θμερομθνία που ορίηεται ςτθν
εξουςιοδότθςθ,
ε) να μεταφζρει οποιοδιποτε πιςτωτικό υπόλοιπο ςτον λογαριαςμό πλθρωμϊν που
ανοίχκθκε ι τθρείται ςτον λαμβάνοντα πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν κατά τθν
θμερομθνία που ορίηεται από τον καταναλωτι και
ςτ) να κλείςει τον λογαριαςμό πλθρωμϊν που τθρείται ςτον αποςτζλλοντα πάροχο
υπθρεςιϊν πλθρωμϊν κατά τθν θμερομθνία που ορίηεται από τον καταναλωτι.
11

25/10/2016

4. Ο αποςτζλλων πάροχοσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν, αφοφ λάβει ςχετικι αίτθςθ από
τον λαμβάνοντα πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν, εκτελεί τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ,
εφόςον προβλζπονται ςτθν εξουςιοδότθςθ του καταναλωτι:
α) αποςτζλλει ςτον λαμβάνοντα πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν τισ πλθροφορίεσ
που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ α και β τθσ παρ. 3, εντόσ πζντε εργάςιμων
θμερϊν από τθ λιψθ τθσ αίτθςθσ,
β) ςε περίπτωςθ που ο αποςτζλλων πάροχοσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν δεν διακζτει
ςφςτθμα αυτοματοποιθμζνθσ ανακατεφκυνςθσ των ειςερχόμενων μεταφορϊν
πίςτωςθσ και των άμεςων χρεϊςεων προσ τον λογαριαςμό που τθρείται ι ανοίγεται
από τον καταναλωτι ςτο λαμβάνοντα πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν, διακόπτει τθν
αποδοχι ειςερχόμενων μεταφορϊν πίςτωςθσ και άμεςων χρεϊςεων ςτο
λογαριαςμό πλθρωμϊν από τθν θμερομθνία που ορίηεται ςτθν εξουςιοδότθςθ,
γ) ακυρϊνει τισ πάγιεσ εντολζσ από τθν θμερομθνία που ορίηεται ςτθν
εξουςιοδότθςθ,
δ) μεταφζρει οποιοδιποτε πιςτωτικό υπόλοιπο από τον λογαριαςμό πλθρωμϊν
ςτον λογαριαςμό πλθρωμϊν που ανοίχκθκε ι τθρείται ςτον λαμβάνοντα πάροχο
υπθρεςιϊν πλθρωμϊν κατά τθν θμερομθνία που ορίηεται ςτθν εξουςιοδότθςθ,
ε) με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 42 του ν. 3862/2010, κλείνει τον
λογαριαςμό πλθρωμϊν κατά τθν θμερομθνία που ορίηεται ςτθν εξουςιοδότθςθ,
εφόςον ο καταναλωτισ δεν ζχει εκκρεμείσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά τον εν λόγω
λογαριαςμό και υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι ενζργειεσ που απαρικμοφνται ςτισ
περιπτϊςεισ α, β και δ τθσ παροφςασ παραγράφου ζχουν ολοκλθρωκεί. Ο πάροχοσ
υπθρεςιϊν πλθρωμϊν ενθμερϊνει αμζςωσ τον καταναλωτι ςε περίπτωςθ που οι εν
λόγω εκκρεμείσ υποχρεϊςεισ δεν επιτρζπουν το κλείςιμο του λογαριαςμοφ
πλθρωμϊν του καταναλωτι.
5. Εντόσ πζντε εργάςιμων θμερϊν από τθν παραλαβι των πλθροφοριϊν που
ηθτικθκαν από τον αποςτζλλοντα πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν ςφμφωνα με τθν
παρ. 3, εφόςον αυτό προβλζπεται ςτθν εξουςιοδότθςθ και ςτον βακμό που οι εν
λόγω πλθροφορίεσ ι οι πλθροφορίεσ που ζχει παράςχει ο καταναλωτισ του το
επιτρζπουν, ο λαμβάνων πάροχοσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν εκτελεί τισ ακόλουκεσ
ενζργειεσ:
α) προςδιορίηει τισ πάγιεσ εντολζσ για τισ μεταφορζσ πίςτωςθσ που ηθτεί ο
καταναλωτισ και τισ εκτελεί από τθν θμερομθνία που ορίηεται ςτθν εξουςιοδότθςθ,
β) προβαίνει ςτισ απαραίτθτεσ προετοιμαςίεσ για να δζχεται άμεςεσ χρεϊςεισ από
τθν θμερομθνία που ορίηεται ςτθν εξουςιοδότθςθ,
γ) κατά περίπτωςθ, ενθμερϊνει τουσ καταναλωτζσ για τα δικαιϊματά τουσ δυνάμει
του ςτοιχείου δ τθσ παρ. 3 του άρκρου 5 του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 260/2012,
δ) γνωςτοποιεί ςτουσ πλθρωτζσ που ορίηονται ςτθν εξουςιοδότθςθ και οι οποίοι
προβαίνουν ςε επαναλαμβανόμενεσ ειςερχόμενεσ μεταφορζσ πίςτωςθσ προσ
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λογαριαςμό πλθρωμϊν του καταναλωτι τα ςτοιχεία του λογαριαςμοφ πλθρωμϊν
του καταναλωτι που τθρείται ςτον λαμβάνοντα πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν και
διαβιβάηει ςτουσ πλθρωτζσ αντίγραφο τθσ εξουςιοδότθςθσ του καταναλωτι. Εάν ο
λαμβάνων πάροχοσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν δεν ζχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ που
χρειάηεται για να ενθμερϊςει τουσ πλθρωτζσ, ηθτεί από τον καταναλωτι ι από τον
αποςτζλλοντα πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν να παράςχει τισ πλθροφορίεσ που
λείπουν,
ε) γνωςτοποιεί ςτουσ δικαιοφχουσ που ορίηονται ςτθν εξουςιοδότθςθ και οι οποίοι
λαμβάνουν χρθματικά ποςά από το λογαριαςμό πλθρωμϊν του καταναλωτι με
άμεςθ χρζωςθ τα ςτοιχεία του λογαριαςμοφ πλθρωμϊν του καταναλωτι που
τθρείται ςτο λαμβάνοντα πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν και τθν θμερομθνία από
τθν οποία κα λαμβάνονται χρθματικά ποςά από το λογαριαςμό πλθρωμϊν με
άμεςθ χρζωςθ και διαβιβάηει ςτουσ δικαιοφχουσ αντίγραφο τθσ εξουςιοδότθςθσ
του καταναλωτι. Εάν ο λαμβάνων πάροχοσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν δεν ζχει όλεσ τισ
πλθροφορίεσ που χρειάηεται για να ενθμερϊςει τουσ δικαιοφχουσ, ηθτεί από τον
καταναλωτι ι από τον αποςτζλλοντα πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν να παράςχει
τισ πλθροφορίεσ που λείπουν.
Σε περίπτωςθ που ο καταναλωτισ επιλζξει να παράςχει προςωπικά τισ
πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ δ και ε του πρϊτου εδαφίου τθσ
παροφςασ παραγράφου ςτουσ πλθρωτζσ ι δικαιοφχουσ, αντί να δϊςει ρθτι
ςυγκατάκεςθ ςφμφωνα με τθν παρ. 2 ςτον λαμβάνοντα πάροχο υπθρεςιϊν
πλθρωμϊν να το πράξει, ο λαμβάνων πάροχοσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν παρζχει ςτον
καταναλωτι τυποποιθμζνεσ επιςτολζσ με τα ςτοιχεία του λογαριαςμοφ πλθρωμϊν
και τθν θμερομθνία ζναρξθσ που προςδιορίηεται ςτθν εξουςιοδότθςθ εντόσ τθσ
προκεςμίασ που αναφζρεται ςτο πρϊτο εδάφιο τθσ παροφςασ παραγράφου.
6. Με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 52 του ν. 3862/2010, ο αποςτζλλων
πάροχοσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν δεν αναςτζλλει τθ χριςθ των μζςων πλθρωμϊν
πριν από τθν θμερομθνία που ορίηεται ςτθν εξουςιοδότθςθ του καταναλωτι, ζτςι
ϊςτε θ παροχι υπθρεςιϊν πλθρωμϊν προσ τον καταναλωτι να μθ διακοπεί κατά τθ
διενζργεια τθσ υπθρεςίασ αλλαγισ λογαριαςμοφ.
Άρκρο 11
Διευκόλυνςθ του διαςυνοριακοφ ανοίγματοσ λογαριαςμοφ για καταναλωτζσ
(Άρκρο 11 τθσ Οδθγίασ)
1. Σε περίπτωςθ που ο καταναλωτισ επικυμεί να ανοίξει λογαριαςμό πλθρωμϊν
ςε πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν εγκατεςτθμζνο ςε άλλο κράτοσ μζλοσ, ο πάροχοσ
υπθρεςιϊν πλθρωμϊν ςτον οποίο τθρεί ιδθ λογαριαςμό πλθρωμϊν, μετά τθν
παραλαβι ενόσ τζτοιου αιτιματοσ του καταναλωτι, παρζχει ςε αυτόν τθν
ακόλουκθ βοικεια:
α) παρζχει δωρεάν ςτον καταναλωτι κατάλογο με όλεσ τισ ενεργζσ πάγιεσ εντολζσ
για μεταφορζσ πίςτωςθσ και τισ εντολζσ άμεςθσ χρζωςθσ τισ οποίεσ ζχει δϊςει ο
οφειλζτθσ, εφόςον διατίκενται, και πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ
επαναλαμβανόμενεσ ειςερχόμενεσ μεταφορζσ πίςτωςθσ και τισ άμεςεσ χρεϊςεισ
που ζχει εξουςιοδοτιςει ο πιςτωτισ και οι οποίεσ εκτελζςτθκαν ςτο λογαριαςμό
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πλθρωμϊν του καταναλωτι κατά τουσ προθγοφμενουσ 13 μινεσ. Ο εν λόγω
κατάλογοσ δεν επιφζρει καμία υποχρζωςθ για τον νζο πάροχο υπθρεςιϊν
πλθρωμϊν να προςφζρει υπθρεςίεσ που δεν παρζχει ιδθ,
β) μεταφζρει οποιοδιποτε πιςτωτικό υπόλοιπο που παραμζνει ςτον λογαριαςμό
πλθρωμϊν που τθρεί ο καταναλωτισ ςτον λογαριαςμό που ανοίχτθκε ι τθρείται
ςτον νζο πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν, υπό τθν προχπόκεςθ ότι το αίτθμα
περιλαμβάνει πλιρθ ςτοιχεία για τθν αναγνϊριςθ του νζου παρόχου υπθρεςιϊν
πλθρωμϊν και του ςχετικοφ λογαριαςμοφ πλθρωμϊν του καταναλωτι,
γ) κλείνει τον λογαριαςμό πλθρωμϊν που τθρεί ο καταναλωτισ.
2. Με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 42 του ν. 3862/2010 και εάν ο
καταναλωτισ δεν ζχει εκκρεμείσ υποχρεϊςεισ επί λογαριαςμοφ πλθρωμϊν, ο
πάροχοσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν ςτον οποίο ο καταναλωτισ τθρεί τον εν λόγω
λογαριαςμό πλθρωμϊν προβαίνει ςτισ ενζργειεσ που προβλζπονται ςτισ
περιπτϊςεισ α, β και γ τθσ παρ. 1 ςτθν θμερομθνία που ορίηεται από τον
καταναλωτι, θ οποία απζχει τουλάχιςτον ζξι εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν παραλαβι
από τον εν λόγω πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν του αιτιματοσ του καταναλωτι,
εκτόσ εάν ςυμφωνθκεί διαφορετικά μεταξφ των μερϊν. Ο πάροχοσ υπθρεςιϊν
πλθρωμϊν ενθμερϊνει αμζςωσ τον καταναλωτι ςε περίπτωςθ που οι εν λόγω
εκκρεμείσ υποχρεϊςεισ δεν επιτρζπουν το κλείςιμο του λογαριαςμοφ πλθρωμϊν
του.
Άρκρο 12
Σζλθ που ςυνδζονται με τθν υπθρεςία αλλαγισ λογαριαςμοφ
(Άρκρο 12 τθσ Οδθγίασ)
1. Oι καταναλωτζσ ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτισ προςωπικζσ τουσ πλθροφορίεσ
όςον αφορά υφιςτάμενεσ πάγιεσ εντολζσ και άμεςεσ χρεϊςεισ που τθροφνται είτε
ςτον αποςτζλλοντα είτε ςτον λαμβάνοντα πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν.
2. O αποςτζλλων πάροχοσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν παρζχει τισ πλθροφορίεσ που
ζχει ηθτιςει ο λαμβάνων πάροχοσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν δυνάμει τθσ περίπτωςθσ α
τθσ παρ. 4 του άρκρου 10 χωρίσ να χρεϊνει τον καταναλωτι ι τον λαμβάνοντα
πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν.
3. Τα τζλθ, εάν υπάρχουν, που χρεϊνει ο αποςτζλλων πάροχοσ υπθρεςιϊν
πλθρωμϊν ςτον καταναλωτι για το κλείςιμο του λογαριαςμοφ πλθρωμϊν που
τθρείται ςε αυτόν κακορίηονται ςφμφωνα με τισ παρ. 2 και 4 του άρκρου 42 του
ν. 3862/2010.
4. Τα τζλθ, εάν υπάρχουν, 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 παρ. 1, 2 και 3, είναι
εφλογα και αντιςτοιχοφν ςτο πραγματικό κόςτοσ ςτο οποίο υποβάλλεται ο εν λόγω
πάροχοσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν.
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Άρκρο 13
Οικονομικι ηθμία για τουσ καταναλωτζσ
(Άρκρο 13 τθσ Οδθγίασ)
1. Οποιαδιποτε οικονομικι ηθμία, περιλαμβανομζνων των χρεϊςεων και των
τόκων, τθν οποία υφίςταται ο καταναλωτισ και θ οποία προκφπτει άμεςα από τθ μθ
ςυμμόρφωςθ παρόχου υπθρεςιϊν πλθρωμϊν που ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία
αλλαγισ λογαριαςμοφ προσ τισ υποχρεϊςεισ του άρκρου 10, αποκακίςταται χωρίσ
κακυςτζρθςθ από τον εν λόγω πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν.
2. Ο πάροχοσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν δεν υπζχει ευκφνθ ςφμφωνα με τθν παρ. 1
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 παρ’ όλεσ τισ προςπάκειεσ για το αντίκετο, κακϊσ και ςε περιπτϊςεισ
που ο πάροχοσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν πράττει ςε εκπλιρωςθ άλλων νομικϊν
υποχρεϊςεων που προβλζπονται δυνάμει εκνικϊν ι ενωςιακϊν διατάξεων.
3. Θ ευκφνθ του παρόχου υπθρεςιϊν πλθρωμϊν διζπεται από τισ διατάξεισ τθσ
ιςχφουςασ νομοκεςίασ.
Άρκρο 14
Πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν υπθρεςία αλλαγισ λογαριαςμοφ
(Άρκρο 14 τθσ Οδθγίασ)
1. Οι πάροχοι υπθρεςιϊν πλθρωμϊν παρζχουν ςτουσ καταναλωτζσ τισ εξισ
πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν υπθρεςία αλλαγισ λογαριαςμοφ:
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
70330οικ/30.6.2015 κοινι υπουργικι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ,
Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ και Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων
Δικαιωμάτων (Βϋ1421)
Θ αρμόδια αρχι μπορεί να απαιτεί τθ ςυμπερίλθψθ και άλλων πλθροφοριϊν,
μεταξφ των οποίων, κατά περίπτωςθ, τισ αναγκαίεσ πλθροφορίεσ για τθν
ταυτοποίθςθ του ςυςτιματοσ εγγφθςθσ των κατακζςεων ςτο οποίο ςυμμετζχει ο
πάροχοσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν.
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2. Οι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτθν παρ.1 διατίκενται δωρεάν ςε ζντυπθ
μορφι ι άλλο ςτακερό μζςο ςτο δίκτυο των καταςτθμάτων του παρόχου
υπθρεςιϊν πλθρωμϊν κακϊσ και ςε θλεκτρονικι μορφι ςτον διαδικτυακό τόπο του
ανά πάςα ςτιγμι και παρζχονται ςτουσ καταναλωτζσ όταν το ηθτοφν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΠΡΟΒΑΘ Ε ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΛΘΡΩΜΩΝ
Άρκρο 15
Απαγόρευςθ των διακρίςεων
(Άρκρο 15 τθσ Οδθγίασ)
Tα πιςτωτικά ιδρφματα δεν προβαίνουν ςε διακρίςεισ εισ βάροσ των καταναλωτϊν
που διαμζνουν νόμιμα ςτθν Ζνωςθ λόγω τθσ ικαγζνειάσ τουσ ι του τόπου διαμονισ
τουσ ι για οποιονδιποτε άλλο λόγο κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του
Χάρτθ των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κατά τθ διαδικαςία
ανοίγματοσ λογαριαςμοφ πλθρωμϊν ι πρόςβαςθσ ςε αυτόν. Οι προχποκζςεισ για
το άνοιγμα και τθν τιρθςθ λογαριαςμοφ πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά δεν
μπορεί ςε καμία περίπτωςθ να προβλζπουν διακριτικι μεταχείριςθ των
καταναλωτϊν.
Άρκρο 16
Δικαίωμα πρόςβαςθσ ςε λογαριαςμό πλθρωμών με βαςικά χαρακτθριςτικά
(Άρκρο 16 τθσ Οδθγίασ)
1. Oι λογαριαςμοί πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά προςφζρονται ςτουσ
καταναλωτζσ από όλα τα πιςτωτικά ιδρφματα τα οποία προςφζρουν υπθρεςίεσ
πλθρωμϊν ςε καταναλωτζσ. Οι λογαριαςμοί πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά
δεν προςφζρονται από τα πιςτωτικά ιδρφματα που παρζχουν λογαριαςμοφσ
πλθρωμϊν αποκλειςτικά μζςω διαδικτφου.
2. Οι καταναλωτζσ που διαμζνουν νόμιμα ςτθν Ζνωςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων των
καταναλωτϊν που δεν ζχουν ςτακερι διεφκυνςθ κατοικίασ και των αιτοφντων
άςυλο και οι καταναλωτζσ που δεν είναι κάτοχοι άδειασ παραμονισ, αλλά των
οποίων θ απζλαςθ είναι αδφνατθ για νομικοφσ ι πραγματικοφσ λόγουσ, ζχουν το
δικαίωμα 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.
Οι καταναλωτζσ που δεν ζχουν ςτακερι διεφκυνςθ κατοικίασ, οι αιτοφντεσ άςυλο
και οι καταναλωτζσ που δεν είναι κάτοχοι άδειασ παραμονισ, αλλά των οποίων θ
απζλαςθ είναι αδφνατθ για νομικοφσ ι πραγματικοφσ λόγουσ, κα πρζπει να
αναφζρουν και να τεκμθριϊνουν ζναντι του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ τουσ λόγουσ για
τουσ οποίουσ επικυμοφν το άνοιγμα λογαριαςμοφ πλθρωμϊν με βαςικά
χαρακτθριςτικά. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, το άνοιγμα του λογαριαςμοφ πλθρωμϊν
με βαςικά χαρακτθριςτικά επιτρζπεται για κάκε νόμιμθ αιτία.
3. Τα πιςτωτικά ιδρφματα, χωρίσ αναίτια κακυςτζρθςθ και το αργότερο εντόσ δζκα
εργάςιμων θμερϊν από τθν παραλαβι ολοκλθρωμζνθσ αίτθςθσ, ανοίγουν τον
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λογαριαςμό πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά ι αρνοφνται αίτθςθ καταναλωτι
για άνοιγμα λογαριαςμοφ πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά.
4. Τα πιςτωτικά ιδρφματα απορρίπτουν αίτθςθ για λογαριαςμό πλθρωμϊν με
βαςικά χαρακτθριςτικά ςτθν περίπτωςθ που το άνοιγμά του κα είχε ωσ αποτζλεςμα
τθν παράβαςθ των διατάξεων του ν. 3691/2008 ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ
νομιμοποίθςθσ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ.
5. Τα πιςτωτικά ιδρφματα που προςφζρουν λογαριαςμοφσ πλθρωμϊν με βαςικά
χαρακτθριςτικά μποροφν να απορρίπτουν αίτθςθ για ςχετικό λογαριαςμό όταν ο
καταναλωτισ κατζχει ιδθ λογαριαςμό πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά ςε
πιςτωτικό ίδρυμα που είναι εγκατεςτθμζνο ςτθν Ελλάδα και το οποίο του επιτρζπει
να χρθςιμοποιεί τισ υπθρεςίεσ του άρκρου 17 παρ. 1, εκτόσ εάν ο καταναλωτισ
δθλϊνει υπεφκυνα ότι ζχει προειδοποιθκεί για το προςεχζσ κλείςιμο του
λογαριαςμοφ πλθρωμϊν του.
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 ςε πιςτωτικό ίδρυμα που είναι
εγκατεςτθμζνο ςτθν Ελλάδα λαμβάνοντασ υπεφκυνθ διλωςθ υπογεγραμμζνθ από
τον καταναλωτι για τον ςκοπό αυτό.
6. Θ αρμόδια αρχι με απόφαςι τθσ μπορεί να προςδιορίςει ειδικζσ πρόςκετεσ
περιπτϊςεισ όπου τα πιςτωτικά ιδρφματα απορρίπτουν αίτθςθ για λογαριαςμό
πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά.
7. Υπό τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 3691/2008, ςε περίπτωςθ απόρριψθσ
βάςει τθσ παρ. 4, το πιςτωτικό ίδρυμα ενθμερϊνει αμζςωσ τον καταναλωτι για τθν
απόρριψθ τθσ αίτθςισ του και για τουσ ειδικοφσ προσ τοφτο λόγουσ, γραπτϊσ και
δωρεάν. 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 70330 οικ/30.6.2015
κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και
Τουριςμοφ και Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, παρζχοντασ
τα ςχετικά ςτοιχεία επικοινωνίασ.
8. Θ πρόςβαςθ ςε λογαριαςμό πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά δεν
εξαρτάται 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.
Άρκρο 17
Παράμετροι λογαριαςμοφ πλθρωμών με βαςικά χαρακτθριςτικά
(Άρκρο 17 τθσ Οδθγίασ)
1. Ο λογαριαςμόσ πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά περιλαμβάνει τισ εξισ
υπθρεςίεσ:
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α) υπθρεςίεσ που επιτρζπουν τθ διενζργεια όλων των πράξεων που απαιτοφνται για
το άνοιγμα, τθ λειτουργία και το κλείςιμο λογαριαςμοφ πλθρωμϊν,
β) υπθρεςίεσ που επιτρζπουν τθν τοποκζτθςθ χρθματικϊν ποςϊν ςε λογαριαςμό
πλθρωμϊν,
γ) υπθρεςίεσ που επιτρζπουν τισ αναλιψεισ μετρθτϊν εντόσ τθσ Ζνωςθσ από
λογαριαςμό πλθρωμϊν ςτο ταμείο ι ςε αυτόματεσ ταμειολογιςτικζσ μθχανζσ
(ΑΤΜs), κατά τθ διάρκεια ι εκτόσ του ωραρίου λειτουργίασ του πιςτωτικοφ
ιδρφματοσ,
δ) τθν εκτζλεςθ των εξισ πράξεων πλθρωμισ εντόσ τθσ Ζνωςθσ:
αα) άμεςων χρεϊςεων,
ββ) πράξεων πλθρωμισ μζςω κάρτασ πλθρωμϊν, περιλαμβανομζνων των
επιγραμμικϊν (online) πλθρωμϊν,
γγ) μεταφορϊν πίςτωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των πάγιων εντολϊν, ςε
τερματικά, εφόςον υπάρχουν, και ταμεία καταςτθμάτων πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και
μζςω επιγραμμικϊν (online) υποδομϊν του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ.
Οι υπθρεςίεσ που απαρικμοφνται ςτισ περιπτϊςεισ α ζωσ και δ του πρϊτου
εδαφίου προςφζρονται από τα πιςτωτικά ιδρφματα ςτον βακμό που ιδθ
προςφζρονται ςτουσ καταναλωτζσ, οι οποίοι τθροφν άλλουσ λογαριαςμοφσ
πλθρωμϊν, που δεν αποτελοφν λογαριαςμοφσ πλθρωμϊν με βαςικά
χαρακτθριςτικά.
2. Οι αρμόδιεσ αρχζσ μποροφν 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 ςτθν ελλθνικι αγορά, ςτο πλαίςιο λογαριαςμοφ πλθρωμϊν με
βαςικά χαρακτθριςτικά.
3. Ο λογαριαςμόσ πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά προςφζρεται από τα
πιςτωτικά ιδρφματα που ζχουν εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα, τουλάχιςτον ςε ευρϊ.
4. Ο λογαριαςμόσ πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά επιτρζπει ςτουσ
καταναλωτζσ να διενεργοφν απεριόριςτο αρικμό πράξεων ςτο πλαίςιο των
υπθρεςιϊν που αναφζρονται ςτθν παρ. 1.
5. Ανεξαρτιτωσ του αρικμοφ των πράξεων που εκτελοφνται ςτον λογαριαςμό
πλθρωμϊν, τα πιςτωτικά ιδρφματα δεν επιβάλλουν τζλθ πζραν των τυχόν ευλόγων,
που αναφζρονται ςτο άρκρο 18, όςον αφορά τισ υπθρεςίεσ που αναφζρονται ςτισ
περιπτϊςεισ α, β και γ τθσ παρ. 1 και ςτθν υποπερίπτωςθ ii) τθσ περίπτωςθσ δ τθσ
παρ. 1, εξαιρουμζνων των πράξεων πλθρωμισ μζςω πιςτωτικισ κάρτασ.
6. Όςον αφορά τισ υπθρεςίεσ που αναφζρονται ςτθν υποπερίπτωςθ αα τθσ
περίπτωςθσ δ τθσ παρ. 1, ςτθν υποπερίπτωςθ ββ τθσ περίπτωςθσ δ τθσ παρ. 1,
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μόνο όςον αφορά πράξεισ πλθρωμϊν μζςω πιςτωτικισ κάρτασ και ςτθν
υποπερίπτωςθ γγ τθσ περίπτωςθσ δ τθσ παρ. 1, οι αρμόδιεσ αρχζσ μποροφν 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. Οι αρμόδιεσ αρχζσ διαςφαλίηουν ότι ο ελάχιςτοσ αρικμόσ των πράξεων είναι
επαρκισ για να καλφψει τθν προςωπικι χριςθ από τον καταναλωτι, λαμβάνοντασ
υπόψθ τισ υφιςτάμενεσ κοινζσ ςυναλλακτικζσ πρακτικζσ και τθ ςυμπεριφορά των
καταναλωτϊν. 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.
7. 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. Θ δυνατότθτα αυτι δίνεται επίςθσ
και μζςω επιγραμμικϊν (online) υποδομϊν, εφόςον αυτζσ υπάρχουν.
8. 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.
Άρκρο 18
υναφι τζλθ
(Άρκρο 18 τθσ Οδθγίασ)
1. Οι υπθρεςίεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 17 προςφζρονται από τα πιςτωτικά
ιδρφματα δωρεάν ι ζναντι καταβολισ εφλογου τζλουσ.
2. Τα τζλθ που χρεϊνονται ςτον καταναλωτι ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ με
τισ δεςμεφςεισ του, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ-πλαίςιο, είναι εφλογα.
3. Οι αρμόδιεσ αρχζσ διαςφαλίηουν ότι τα εφλογα τζλθ που αναφζρονται ςτισ παρ.
1 και 2 κακορίηονται λαμβανομζνων υπόψθ τουλάχιςτον των ακόλουκων
κριτθρίων:
α) του εκνικοφ επιπζδου ειςοδιματοσ,
β) του μζςου όρου των τελϊν που χρεϊνουν τα πιςτωτικά ιδρφματα ςτθν Ελλάδα
για τισ υπθρεςίεσ που παρζχονται ςε ςχζςθ με λογαριαςμοφσ πλθρωμϊν.
4. Με τθν επιφφλαξθ του δικαιϊματοσ που αναφζρεται ςτθν παρ. 2 του άρκρου
16 και τθσ υποχρζωςθσ που προβλζπεται ςτθν παρ. 1, οι αρμόδιεσ αρχζσ δφνανται
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με κοινι απόφαςι τουσ να απαιτοφν από τα πιςτωτικά ιδρφματα να εφαρμόηουν
διαφορετικά ςυςτιματα τιμολόγθςθσ ανάλογα με το επίπεδο ζνταξθσ του
καταναλωτι ςτο τραπεηικό ςφςτθμα, παρζχοντασ ευνοϊκότερουσ όρουσ για τουσ
ευάλωτουσ καταναλωτζσ που δεν χρθςιμοποιοφν τραπεηικζσ υπθρεςίεσ. Σε αυτζσ τισ
περιπτϊςεισ, τα πιςτωτικά ιδρφματα θ διαςφαλίηουν τθν ευχερι πρόςβαςθ των
καταναλωτϊν ςε επαρκείσ και κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ διακζςιμεσ
επιλογζσ.
5. 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.
Άρκρο 19
υμβάςεισ-πλαίςιο και καταγγελία
(Άρκρο 19 τθσ Οδθγίασ)
1. 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 παρ. 2 και 4.
2. Το πιςτωτικό ίδρυμα δφναται να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ-πλαίςιο,
μόνο εάν 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 παρ. 1 του άρκρου 17.
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3. 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.
4. Όταν ζνα πιςτωτικό ίδρυμα καταγγζλλει τθ ςφμβαςθ για λογαριαςμό πλθρωμϊν
με βαςικά χαρακτθριςτικά για ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ λόγουσ που
αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ β, δ και ε τθσ παρ. 2 και ςτθν παρ. 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 περίπτ. α ι γ τθσ παρ. 2, θ
καταγγελία ιςχφει αμζςωσ.
5. Θ γνωςτοποίθςθ τθσ καταγγελίασ υποδεικνφει ςτον καταναλωτι τθ διαδικαςία
που πρζπει να ακολουκιςει για τθν υποβολι τυχόν προςφυγισ κατά τθσ
καταγγελίασ και το δικαίωμά του καταναλωτι να απευκυνκεί ςτθν αρμόδια αρχι
και τον φορζα εναλλακτικισ επίλυςθσ διαφορϊν ςτον οποίο δφναται να
απευκυνκεί παρζχοντασ τα ςχετικά ςτοιχεία επικοινωνίασ ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 70330οικ./30-6-2015 των Υπουργϊν
Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ και Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων.
Άρκρο 20
Γενικζσ πλθροφορίεσ για λογαριαςμοφσ πλθρωμών με βαςικά χαρακτθριςτικά
(Άρκρο 20 τθσ Οδθγίασ)
1. Θ αρμόδια αρχι διαςφαλίηει τθ κζςπιςθ πρόςφορων μζτρων για τθν ενίςχυςθ
τθσ ςυνειδθτοποίθςθσ 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. Θ 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.
2. Τα πιςτωτικά ιδρφματα 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. Με τισ ωσ άνω πλθροφορίεσ κακίςταται ςαφζσ, μεταξφ άλλων, ότι θ
αγορά πρόςκετων υπθρεςιϊν δεν είναι υποχρεωτικι για τθν πρόςβαςθ ςε
λογαριαςμό πλθρωμϊν με βαςικά χαρακτθριςτικά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΑΡΜΟΔΙΕ ΑΡΧΕ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΘ ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
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Άρκρο 21
Αρμόδιεσ αρχζσ
(Άρκρο 21 τθσ Οδθγίασ)
1. α) Για τθν εφαρμογι των άρκρων 3 και 7 αρμόδια είναι θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ.
β) Για τθν εφαρμογι των άρκρων 4 ζωσ 6, 8 ζωσ 16 και 19 ζωσ 20 αρμόδιο είναι
το Υπουργείο Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ.
γ) Για τθν εφαρμογι των άρκρων 17 και 18 ορίηονται ςυναρμόδια τα Υπουργεία
Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και Οικονομικϊν.
2. Για τουσ ςκοποφσ εφαρμογισ των διατάξεων του παρόντοσ νόμου, οι αρμόδιεσ
αρχζσ ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ.
Άρκρο 22
Τποχρζωςθ ςυνεργαςίασ
(Άρκρο 22 τθσ Οδθγίασ)
1. α. Οι αρμόδιεσ αρχζσ ςυνεργάηονται με τισ αντίςτοιχεσ αρμόδιεσ αρχζσ των
λοιπϊν κρατϊν μελϊν όποτε αυτό είναι αναγκαίο για τθν εκπλιρωςθ των
κακθκόντων τουσ ςτο πλαίςιο του παρόντοσ νόμου.
Στο πλαίςιο αυτό, οι αρμόδιεσ, κατά το νόμο αυτό, αρχζσ ανταλλάςςουν
πλθροφορίεσ και ςυνεργάηονται ςε τυχόν δραςτθριότθτεσ ζρευνασ ι εποπτείασ.
β. Για τθ διευκόλυνςθ και τθν επίςπευςθ τθσ ςυνεργαςίασ και ιδίωσ τθσ ανταλλαγισ
πλθροφοριϊν, ωσ ςθμείο επαφισ για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ νόμου ορίηεται θ
Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ.
2. Για τουσ ςκοποφσ εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 21 οι αρμόδιεσ αρχζσ
ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ.
3. Θ αρμόδια αρχι τθσ παρ. 1β ανταλλάςςει με τισ αντίςτοιχεσ αρμόδιεσ αρχζσ των
λοιπϊν κρατϊν μελϊν χωρίσ αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ όλεσ τισ πλθροφορίεσ
που είναι αναγκαίεσ για τθν εκπλιρωςθ των κακθκόντων των αρμόδιων αρχϊν,
όπωσ προβλζπεται από τα μζτρα που κεςπίηονται κατ’ εφαρμογι του παρόντοσ
νόμου.
Θ αρμόδια αρχι τθσ παρ. 1β μπορεί να ορίηει κατά τθν ανταλλαγι ότι οι εν λόγω
πλθροφορίεσ δεν πρζπει να αποκαλυφκοφν χωρίσ τθ ρθτι ςυγκατάκεςι τθσ και
μόνο για τουσ ςκοποφσ για τουσ οποίουσ δόκθκε θ ςχετικι ςυγκατάκεςθ.
Θ αρμόδια αρχι τθσ παρ. 1β δφναται να διαβιβάηει τισ λθφκείςεσ πλθροφορίεσ ςτισ
άλλεσ αρμόδιεσ αρχζσ εντοφτοισ, δεν διαβιβάηει τισ πλθροφορίεσ ςε άλλουσ φορείσ
ι φυςικά ι νομικά πρόςωπα χωρίσ τθ ρθτι ςυγκατάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν που
τισ κοινοποίθςαν και μόνο για τουσ ςκοποφσ για τουσ οποίουσ οι εν λόγω αρχζσ
ζχουν ςυναινζςει, πλθν δεόντωσ αιτιολογθμζνων περιςτάςεων, οπότε ενθμερϊνει
αμζςωσ το ςθμείο επαφισ που παρζςχε τισ πλθροφορίεσ.
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4. Θ αρμόδια αρχι μπορεί να αρνθκεί να ενεργιςει κατόπιν αιτιματοσ για
ςυνεργαςία ςε δραςτθριότθτα ζρευνασ ι εποπτείασ ι να ανταλλάξει πλθροφορίεσ
όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 3 μόνο εάν:
α) αυτι θ ζρευνα, θ επιτόπου εξακρίβωςθ, θ δραςτθριότθτα εποπτείασ ι θ
ανταλλαγι πλθροφοριϊν ενδζχεται να προςβάλει τθν κυριαρχία, τθν αςφάλεια ι τθ
δθμόςια τάξθ,
β) ζχει ιδθ κινθκεί δικαςτικι διαδικαςία για τα ίδια πραγματικά περιςτατικά και
κατά των ιδίων προςϊπων,
γ) ζχει ιδθ εκδοκεί τελεςίδικθ απόφαςθ αναφορικά με τα ίδια άτομα και τισ ίδιεσ
πράξεισ.
Σε περίπτωςθ τζτοιασ άρνθςθσ, θ αρμόδια αρχι ενθμερϊνει ςχετικά τθν αρμόδια
αρχι που υπζβαλε το αίτθμα και τθσ παρζχει όςο το δυνατόν λεπτομερζςτερεσ
πλθροφορίεσ.
Άρκρο 23
Επίλυςθ διαφωνιών μεταξφ αρμόδιων αρχών διαφορετικών κρατών μελών
(Άρκρο 23 τθσ Οδθγίασ)
Οι αρμόδιεσ αρχζσ δφνανται να παραπζμπουν το ηιτθμα ςτθν ΕΑΤ ςε περίπτωςθ
που απορρίφκθκε αίτθμα για ςυνεργαςία, ιδίωσ όςον αφορά τθν ανταλλαγι
πλθροφοριϊν, ι δεν δόκθκε ςυνζχεια ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα και μποροφν να
ηθτοφν τθ βοικεια τθσ ΕΑΤ, ςφμφωνα με το άρκρο 19 του κανονιςμοφ (ΕΕ)
αρικ. 1093/2010. 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 θ ΕΑΤ ςφμφωνα με το εν λόγω άρκρο είναι δεςμευτικι για
τισ ενδιαφερόμενεσ αρμόδιεσ αρχζσ, ανεξαρτιτωσ του εάν οι εν λόγω αρχζσ είναι ι
όχι μζλθ τθσ ΕΑΤ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ
ΚΤΡΩΕΙ
Άρκρο 24
Κυρώςεισ
(Άρκρο 26 τθσ Οδθγίασ)
1. Οι οριηόμενεσ ςτο άρκρο 21 αρμόδιεσ αρχζσ δφνανται να επιβάλλουν κυρϊςεισ,
εντόσ του πλαιςίου των αρμοδιοτιτων τουσ, εφόςον διαπιςτϊνουν παραβίαςθ των
διατάξεων του παρόντοσ νόμου.
2. α) Με τθν επιφφλαξθ ειδικότερων διατάξεων, ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των
διατάξεων των άρκρων 4 ζωσ 6, 8 ζωσ 16 και 19 ζωσ 20 εφαρμόηεται το άρκρο 13α
«Κυρϊςεισ» του ν. 2251/1994 (Αϋ191). Σε περίπτωςθ δε παράβαςθσ των διατάξεων
των άρκρων 17 και 18 οι κυρϊςεισ προςδιορίηονται εφαρμόηοντασ αναλόγωσ το
άρκρο 13α του ν.2251/1994 με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ,
Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και Οικονομικϊν.
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β) Θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, ςτο πλαίςιο άςκθςθσ των αρμοδιοτιτων τθσ ςφμφωνα
με το άρκρο 21, και ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των διατάξεων του παρόντοσ νόμου
και των κατ’ εφαρμογι αυτϊν κεςπιηόμενων κανονιςτικϊν διατάξεων, δφναται να
λαμβάνει τα αναγκαία για τθν εξαςφάλιςθ τθσ εφαρμογισ αυτϊν μζτρα ι και να
επιβάλλει κυρϊςεισ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του
Καταςτατικοφ αυτισ κακϊσ και ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 59 του ν.
4261/2014.
3. Θ δθμοςιοποίθςθ διοικθτικϊν κυρϊςεων που επιβάλλονται ςφμφωνα με τθν
παρ. 1 διζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 60 του ν. 4261/2014.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Άρκρο 25
Ζναρξθ ιςχφοσ
Θ ιςχφσ των διατάξεων του παρόντοσ νόμου αρχίηει από 18 Σεπτεμβρίου 2016.
Θ ιςχφσ των διατάξεων:
α) των παρ. 1 ζωσ 5 του άρκρου 4,
β) των παρ. 1, 2 και 3 του άρκρου 5,
γ) των παρ. 1 και 2 του άρκρου 6 και
δ) το άρκρο 7
αρχίηει εννζα μινεσ μετά τθ κζςθ ςε ιςχφ τθσ κατ’ εξουςιοδότθςθ πράξθσ που
αναφζρεται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 3.
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