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Ενζωμάηωζη ηης Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ

Α. Γενικό Μέρος

Με ην ζρέδην λφκνπ πνπ πξνηείλεηαη γηα ςήθηζε ελζσκαηψλεηαη ζηελ ειιεληθή
λνκνζεζία ε Οδεγία 2015/2366/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Σπκβνπιίνπ ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2015 ζρεηηθά κε ππεξεζίεο πιεξσκψλ ζηελ
εζσηεξηθή αγνξά, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Οδεγηψλ 2002/65/ΔΚ, 2009/110/ΔΚ θαη
2013/36/ΔΔ θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1093/2010 θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο
Οδεγίαο 2007/64/ΔΚ (L 337). Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ νθείινπλ λα
εθαξκφζνπλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο ελ ιφγσ Οδεγίαο απφ ηηο 13
Ιαλνπαξίνπ 2018.
Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή αμηνινγψληαο ηηο ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο
θαηλνηνκίεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηελ αγνξά πιεξσκψλ, ηελ ηαρεία αλάπηπμε ζηνλ
αξηζκφ ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ θαη ησλ πιεξσκψλ κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ,
ηελ εκθάληζε λέσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζηελ αγνξά, εθηίκεζε φηη αξθεηά
θαηλνηφκα πξντφληα ή ππεξεζίεο πιεξσκψλ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο
ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνχλ ηα πξνβιήκαηα απηά,
αλαζεσξήζεθε ε Οδεγία 2007/64/ΔΚ γηα ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ, ε νπνία
ελζσκαηψζεθε κε ηνλ λ. 3862/2010 (άξζξα 1 έσο 83, ΦΔΚ Α’ 113), θαη ζεζπίζηεθαλ
λένη θαλφλεο κε ηελ Οδεγία 2015/2366/ΔΔ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ κε ην παξφλ ζρέδην
λφκνπ.
Σε ζρέζε κε ην πθηζηάκελν πιαίζην ηνπ λ. 3862/2010, ην παξφλ ζρέδην λφκνπ κε ην
νπνίν απηφο θαηαξγείηαη θαη αληηθαζίζηαηαη, επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ
αθνξνχλ ηα εμήο ζεκεία:




δηεπξχλεη ην θάζκα ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ψζηε λα ιάβεη ππφςε ηηο
ππεξεζίεο εθθίλεζεο πξάμεο πιεξσκήο θαη ηηο ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ
ινγαξηαζκνχ, νη νπνίεο κέρξη ζήκεξα ήηαλ αξξχζκηζηεο. Η έληαμή ηνπο ζην
λέν ζεζκηθφ πιαίζην εληζρχεη ηε δηαθάλεηα θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ εληαία
αγνξά θαη δεκηνπξγεί έλα ηζφηηκν πεξηβάιινλ παξνρήο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ ζε φινπο ηνπο παξφρνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ
(εθεμήο ΔΟΦ),
δηεπξχλεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πιαηζίνπ πεξηιακβάλνληαο πξάμεηο
πιεξσκήο κε ηξίηεο ρψξεο φηαλ ν έλαο απφ ηνπο δχν παξφρνπο βξίζθεηαη
ζηνλ ΔΟΦ. Πην ζπγθεθξηκέλα, απμάλεηαη ε δηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαζψο
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θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ φηαλ πξαγκαηνπνηνχλ πξάμεηο
πιεξσκήο εθηφο ΔΟΦ (θαη ην αληίζηξνθν) γηα ην κέξνο ηεο πιεξσκήο πνπ
εθηειείηαη ζηνλ ΔΟΦ θαη φηαλ δηελεξγνχλ πιεξσκέο ζε λνκίζκαηα θξαηψλ
πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ ΔΟΦ, θαζψο κε ην πξνεγνχκελν πιαίζην ξπζκίδνληαλ
κφλν πιεξσκέο εληφο ΔΟΦ θαη λνκίζκαηα θξαηψλ κειψλ ηνπ ΔΟΦ,
επηθαηξνπνηεί ηηο εμαηξνχκελεο ππεξεζίεο πιεξσκψλ κε ζηφρν ηε λνκηθή
ζαθήλεηα, ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηε δεκηνπξγία ηζφηηκσλ φξσλ
αληαγσληζκνχ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπνπ κέρξη ζήκεξα είραλ πηνζεηεζεί
δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη είραλ πηζαλψο δεκηνπξγήζεη ζηξεβιψζεηο ζηνλ
αληαγσληζκφ,
εληζρχεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ
αξκφδησλ αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ ΔΟΦ,
εηζάγεη εληζρπκέλα κέηξα αζθαιείαο γηα φινπο ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ. Η πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή απμάλεηαη ελάληηα ζηελ απάηε θαη
ζε άιιεο παξάλνκεο πξάμεηο κε ηα λέα κέηξα αζθαιείαο,
θαζηεξψλεη ηελ ππνρξέσζε ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ λα
ζεζπίδνπλ δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαρείξηζε παξαπφλσλ θαζψο θαη πξνζεζκίεο
γηα ηελ επίιπζή ηνπο.

Η ζέζπηζε ησλ λέσλ δηαηάμεσλ ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ
αγνξά ησλ πιεξσκψλ ελψ νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζα πξέπεη λα
θξνληίζνπλ αλαπφθεπθηα λα πξνβνχλ ζε αληίζηνηρεο αιιαγέο θαη πξνζαξκνγέο ησλ
ζπζηεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ θαζψο θαη ζε αιιαγή ησλ εληχπσλ θαη αλαζεψξεζε ησλ
δηαδηθαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ.
Αθνινπζψληαο ηελ αιιεινπρία ησλ ξπζκίζεσλ ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ, ην παξφλ
ζρέδην λφκνπ δηαξζξψλεηαη ζε έμη (VI) Τίηινπο.
Ο Τίηλος Ι «Σθνπφο, αληηθείκελν, πεδίν εθαξκνγήο θαη νξηζκνί» (άξ. 1-4)
απνηππψλεη ηνλ ζθνπφ ηεο παξνχζαο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο, πνπ είλαη ε
ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 2015/2366/ΔΔ. Δπηπιένλ,
αλαθέξεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, νη εμαηξνχκελεο ππεξεζίεο
πιεξσκψλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, αιιά θαη νη νξηζκνί πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη.
Ο Τίηλος ΙΙ «Πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ» (άξ. 5-37) απνηειείηαη απφ 2
Κεθάιαηα. Το Κεθάλαιο 1 «Ιδξχκαηα πιεξσκψλ» (άξ. 5-34), θαζνξίδεη λένπο φξνπο
θαη πξνυπνζέζεηο, απζηεξφηεξνπο ζε ζρέζε κε ην ηζρχνλ θαη θαηαξγνχκελν δίθαην
ηνπ λ. 3862/2010, γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ ηδξπκάησλ πιεξσκψλ
θαζψο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο,
πξνζζέηεη δηαηάμεηο γηα ηελ απφθηεζε, αχμεζε ή κείσζε εηδηθψλ ζπκκεηνρψλ,
εηζάγεη λένπο θαλφλεο γηα ηελ ηήξεζε κεηξψνπ απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο
θαζψο επίζεο θαη ηελ ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο Τξαπεδψλ
(εθεμήο ΔΑΤ) ε νπνία πξφθεηηαη λα ζπζηήζεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη κεηξψν γηα ηα
αδεηνδνηεκέλα θαη εγγεγξακκέλα ζε εζληθά κεηξψα ηδξχκαηα πιεξσκψλ, ζεζπίδεη
ηηο απαηηήζεηο πξνιεπηηθήο επνπηείαο θαη δηαζθάιηζεο ησλ ηδξπκάησλ πιεξσκψλ,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα (αξρηθφ θεθάιαην
θαη ίδηα θεθάιαηα) ησλ ελ ιφγσ ηδξπκάησλ, θαη θαζνξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ
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πξνζψπσλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ θαη ελνπνηεκέλσλ
ινγαξηαζκψλ ησλ ηδξπκάησλ πιεξσκψλ (Τκήκα 1). Δπίζεο, πξνβιέπνληαη εθ λένπ,
θαζψο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ππήξραλ ζην λ. 3862/2010, ζέκαηα επζχλεο θαη ηήξεζεο
αξρείνπ, ε δηαδηθαζία γηα ηνλ νξηζκφ αληηπξνζψπσλ θαη ηελ ίδξπζε
ππνθαηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα απφ ίδξπκα πιεξσκψλ πνπ εδξεχεη ζηελ Διιάδα,
ελψ γηα ηελ εμσηεξηθή αλάζεζε δξαζηεξηνηήησλ ζε ηξίηνπο ζηελ Διιάδα θαη ζε άιια
θξάηε κέιε εηζάγεηαη εηδηθή πξφβιεςε (Τκήκα 2).
Σε φ, ηη αθνξά ζηελ θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ αξρψλ πνπ έρνπλ νξηζηεί ην
ζρέδην λφκνπ αθνινπζείηαη ην πξφηππν ηνπ λ. 3862/2010. Η Τξάπεδα ηεο Διιάδνο
(Τκήκα 3) παξακέλεη αξκφδηα επνπηηθή αξρή γηα ηελ αδεηνδφηεζε θαη ηελ επνπηεία
ηδξπκάησλ πιεξσκψλ θαη αζθεί ηα θαζήθνληα πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 5 έσο
37 (νξηζκέλνη θαλφλεο εθαρμόζονηαι καη’ αναλογία και ζηα ιδρύμαηα ηλεκηρονικού
χρήμαηος). Δπίζεο, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο νξίδεηαη αξκφδηα γηα ηελ εθαξκνγή θαη
ηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο κε νξηζκέλεο λέεο δηαηάμεηο πνπ εηζάγνληαη κε ην παξφλ
ζρέδην λφκνπ, ήηνη κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 68 θαη άξζξα 94 έσο 96 ηνπ
Τίηινπ IV. Μεηαμχ απηψλ ησλ αξκνδηνηήησλ, πεξηιακβάλεηαη ε αξκνδηφηεηα ειέγρνπ
εθαξκνγήο ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ηζρπξή ηαπηνπνίεζε πειαηψλ, θαζψο θαη δχν
λέεο αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο ζπλίζηαληαη ζηελ αμηνιφγεζε αλαθνξψλ ζρεηηθά κε: α)
πεξηζηαηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ελδερφκελε κε εγθεθξηκέλε ή απαηειή πξφζβαζε ζε
ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ, θαη β) νπζηψδε ιεηηνπξγηθά ζπκβάληα ή ζπκβάληα πνπ
αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα (παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 68 θαη παξάγξαθνο 2 ηνπ
άξζξνπ 95 αληίζηνηρα ηνπ Τίηινπ IV). Βάζεη απηψλ ησλ αλαθνξψλ δχλαηαη λα
αλαιάβεη θαηάιιειε δξάζε εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε
Τξάπεδα ηεο Διιάδνο νξίδεηαη αξκφδηα θαη γηα ηελ παξαιαβή θαη ηε δηαρείξηζε
θαηαγγειηψλ επί ππνζέζεσλ παξαβίαζεο απνθιεηζηηθά ησλ άξζξσλ πνπ εκπίπηνπλ
ζηελ αξκνδηφηεηά ηεο.
Γηα ηα ινηπά άξζξα αξκφδηα νξίδεηαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο
ηνπ Καηαλαισηή ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (εθεμήο ΓΓΔΠΚ) ε νπνία
ζπλερίδεη λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί δηαθάλεηαο ησλ φξσλ θαη
απαηηήζεσλ ελεκέξσζεο πνπ δηέπνπλ ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ (Τίηινο ΙΙΙ) θαη πεξί
δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή θαη ηε ρξήζε ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ (Τίηινο IV), εθηφο απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε
αξκνδηφηεηεο ηεο Τξάπεδα ηεο Διιάδνο (παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 68 θαη άξζξα 94
έσο 96). Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ άξζξα ε ΓΓΔΠΚ δηαηεξεί επίζεο ηελ
αξκνδηφηεηα γηα ηε δηαρείξηζε θαηαγγειηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 97, ηεο επίιπζεο
δηαθνξψλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 99 θαη 100, θαζψο θαη ηεο επηβνιήο θπξψζεσλ
ζχκθσλα κε ην άξζξν 101.
Παξάιιεια, ζην Τκήκα 3 ζεζπίδνληαη λέεο δηαηάμεηο γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ θαη
ηε ιήςε κέηξσλ θαη εμεηδηθεχεηαη πεξαηηέξσ ε δηαδηθαζία γηα ηελ άζθεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ειεχζεξεο εγθαηάζηαζεο θαη ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ηα νπνία
αθνξνχλ ηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ θαη ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ
ινγαξηαζκνχ πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνοκέινο ηνπ ΔΟΦ («επξσπατθά δηαβαηήξηα») θη επηζπκνχλ λα παξέρνπλ δηαζπλνξηαθά
ππεξεζίεο πιεξσκψλ. Δπίζεο, ξπζκίδεη εθ λένπ, θαζψο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο
ππήξραλ ζην λ. 3862/2010, ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην, ην δηθαίσκα δηθαζηηθήο
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πξνζηαζίαο θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο
άιισλ εζληθψλ ή ελσζηαθψλ αξρψλ ζηηο νπνίεο πξνζηίζεηαη ε ΔΑΤ. Δπηπξφζζεηα,
εηζάγνληαη ξπζκίζεηο γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ κε ηηο αξκφδηεο αξρέο άιισλ θξαηψλ
κειψλ, γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα δεηείηαη ε ζπλδξνκή ηεο ΔΑΤ ζχκθσλα κε ην άξζξν
19 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1093/2010, θαζψο θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ ζην πιαίζην
απηφ πνπ κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ νη αξκφδηεο αξρέο, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη
επαξθψο αηηηνινγεκέλα θαη λα θνηλνπνηνχληαη ζηνλ εκπιεθφκελν πάξνρν ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ. Σην Τκήκα 3 ηνπ Κεθαιαίνπ 1 πεξηγξάθνληαη, πεξαηηέξσ, νη
αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ησλ εθάζηνηε αξκφδησλ αξρψλ ηνπ θξάηνπο-κέινπο
πξνέιεπζεο θαη ηνπ θξάηνπο-κέινπο ππνδνρήο, θαζψο θαη ν ηξφπνο ζπλεξγαζίαο
κεηαμχ ησλ θαηά πεξίπησζε αξκνδίσλ αξρψλ. Οη πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο
αζθνχληαη θαη εθ κέξνπο ηεο ΓΓΔΠΚ ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο γηα ηε ιήςε
αλαγθαίσλ κέηξσλ σο αξκφδηαο αξρήο θξάηνπο κέινπο πξνέιεπζεο ή ππνδνρήο,
θαηά ην ιφγν ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο ζχκθσλα κε ην παξφλ ζρέδην λφκνπ. Δπηπιένλ,
πξνβιέπεηαη εηδηθφ θαζεζηψο πξνιεπηηθήο επνπηείαο γηα ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ
πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ ιφγσ ηεο εηδηθήο θχζεο ηεο αζθνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο
θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελ ιφγσ παξνρή ππεξεζηψλ (Τκήκα 4).
Αθνινχζσο, ηο Κεθάλαιο 2 «Κνηλέο Γηαηάμεηο» ηνπ Τίηινπ ΙΙ (άξ. 35-37) ξπζκίδεη ηελ
πξφζβαζε πνπ έρνπλ νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ
θαη ηελ πξφζβαζε ησλ ηδξπκάησλ πιεξσκψλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο πιεξσκψλ πνπ
ηεξνχληαη ζε πηζησηηθφ ίδξπκα, ελψ απαγνξεχεη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ
νχηε είλαη πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ νχηε εμαηξνχληαη ξεηά απφ ην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πιεξσκψλ.
Δπηπιένλ, επηβάιιεηαη ε ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, εθ
κέξνπο ησλ παξφρσλ πνπ εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο
ζρεδίνπ λφκνπ δπλάκεη ησλ ππνπεξ. i) θαη ii) ηεο πεξ. ηα) ή ηεο πεξ. ηβ) ηνπ άξζξνπ 3
απηνχ, γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηα θαηά πεξίπησζε φξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζην
παξφλ ζρέδην λφκνπ πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεχεηαη ε δπλαηφηεηα ηζρχνο ηεο
εμαίξεζήο ηνπο.
Ο Τίηλος ΙΙΙ «Γηαθάλεηα ησλ φξσλ θαη απαηηήζεηο ελεκέξσζεο πνπ δηέπνπλ ηηο
ππεξεζίεο πιεξσκψλ» (άξ. 38-60), ν νπνίνο απαξηίδεηαη απφ 4 Κεθάιαηα,
αθνινπζεί ηηο βαζηθέο ξπζκίζεηο ηνπ λ. 3862/2010 επί ησλ ηδίσλ δεηεκάησλ ηα νπνία
αθνξνχλ ηφζν ηηο κεκνλσκέλεο πξάμεηο πιεξσκήο φζν θαη ηηο πξάμεηο πιεξσκήο
πνπ θαιχπηνληαη απφ ζχκβαζε-πιαίζην. Δληνχηνηο, εηζάγνληαη λέεο δηαηάμεηο,
ελδεηθηηθά ζε φηη αθνξά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ ζηνλ πιεξσηή θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηνλ δηθαηνχρν, φηαλ ε εθθίλεζε
εληνιήο πιεξσκήο δηελεξγείηαη κέζσ παξφρνπ ππεξεζηψλ εθθίλεζεο πιεξσκήο
ακέζσο κεηά απφ ηελ εθθίλεζε ηεο εληνιήο πιεξσκήο (άξ. 46), θαζψο επίζεο θαη
ηελ παξνρή ησλ ζηνηρείσλ ηαπηνπνίεζεο ηεο πξάμεο πιεξσκήο απφ ηνλ πάξνρν
ππεξεζηψλ εθθίλεζεο πιεξσκήο ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο
ινγαξηαζκνχ ηνπ πιεξσηή εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε (άξ. 47). Δπίζεο, ν
πιεξσηήο ππνρξενχηαη λα πιεξψζεη γηα ηηο επηβαξχλζεηο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε
ζπγθεθξηκέλνπ κέζνπ πιεξσκψλ πνπ επηβάιιεηαη απφ πάξνρν ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ ή απφ άιιν πξφζσπν πνπ εκπιέθεηαη ζηελ πξάμε κφλν εάλ ηνπ
γλσζηνπνηήζεθε νιφθιεξν ην πνζφ πξηλ απφ ηελ εθθίλεζε ηεο πξάμεο πιεξσκήο.
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Η επηβνιή ησλ ελ ιφγσ επηβαξχλζεσλ γηα ηε ρξήζε νηνπδήπνηε κέζνπ πιεξσκψλ
απαγνξεχεηαη πιένλ λα πξαγκαηνπνηείηαη εθ κέξνπο ησλ δηθαηνχρσλ εηο βάξνο ησλ
πιεξσηψλ (άξ. 60 φπσο επαλαιακβάλεηαη θαη ζην άξζξν 62).
Αθνινχζσο, ο Τίηλος ΙV «Γηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή θαη ηε
ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ» (άξ. 61-101) απαξηίδεηαη απφ 6 Κεθάιαηα,
πεξηιακβάλεη παξφκνηνπ πεξηερνκέλνπ δηαηάμεηο πνπ απνηεινχζαλ αληίζηνηρα
ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2007/64/ΔΚ. Ωζηφζν, εηζάγνληαη επίζεο λέεο δηαηάμεηο
αλαθνξηθά κε ηελ επηβεβαίσζε δηαζεζηκφηεηαο ρξεκαηηθψλ πνζψλ (αξ.65), ηελ
πξφζβαζε ζε ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ζε πεξίπησζε ππεξεζίαο εθθίλεζεο
πιεξσκήο (αξ. 66), ηελ πξφζβαζε θαη ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ
πιεξσκψλ ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ (αξ. 67),
ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηε ρξήζε κέζνπ πιεξσκψλ θαη ζηελ πξφζβαζε ζε
ινγαξηαζκνχο πιεξσκψλ απφ παξφρνπο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ (άξ. 68), ηελ
ππνρξέσζε εηδνπνίεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε κε εγθεθξηκέλεο ή
εζθαικέλα εθηειεζζείζεο πξάμεηο πιεξσκήο (άξ. 71), ηελ επζχλε ηνπ παξφρνπ
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη ηνπ πιεξσηή γηα κε εγθεθξηκέλεο πξάμεηο πιεξσκήο (άξ.
73 θαη 74), ηηο πξάμεηο πιεξσκήο φπνπ ην πνζφ δελ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηφ
(άξ. 75), ηελ επηζηξνθή ρξεκαηηθψλ πνζψλ γηα πξάμεηο πιεξσκήο πνπ εθθηλνχληαη
απφ δηθαηνχρν ή κέζσ απηνχ (άξ. 76), ην αίηεκα επηζηξνθήο ρξεκαηηθψλ πνζψλ γηα
πξάμεηο πιεξσκήο πνπ εθθηλνχληαη απφ δηθαηνχρν ή κέζσ απηνχ (άξ. 77), ηελ
επζχλε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ γηα κε εθηέιεζε, εζθαικέλε ή
θαζπζηεξεκέλε εθηέιεζε πξάμεσλ πιεξσκήο (άξ. 88), ηελ επζχλε ζηελ πεξίπησζε
ησλ ππεξεζηψλ εθθίλεζεο πιεξσκήο γηα κε εθηέιεζε, εζθαικέλε ή θαζπζηεξεκέλε
εθηέιεζε πξάμεσλ πιεξσκήο (άξ. 89). Με ηο Κεθάλαιο 5 ηνπ Τίηινπ ΙV (άξ. 94-96)
απαηηείηαη πιένλ απφ φινπο ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ λα αμηνινγνχλ
ηνπο ιεηηνπξγηθνχο θηλδχλνπο, ηνπο θηλδχλνπο αζθαιείαο θαη ηα κέηξα πνπ
ιακβάλνπλ ζε εηήζηα βάζε θαη λα εθαξκφδνπλ ηζρπξή ηαπηνπνίεζε πειάηε ζε
θαζνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Δπίζεο, κε εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο θαζηεξψλεηαη ε
θαηαγγειία παξαβάζεσλ ή ελδερνκέλσλ παξαβάζεσλ, θαζψο θαη ε εμσδηθαζηηθή
επίιπζε δηαθνξψλ κέζσ θνξέσλ επηθνξηηζκέλσλ κε ηελ ππνβνιή θαηαγγειηψλ.
Ο Τίηλος V «Υπνρξέσζε ελεκέξσζεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ»
(άξ. 102) εηζάγεη λέα ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ησλ θαηαλαισηψλ εθ κέξνπο ηεο
ΓΓΔΠΚ θαη ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζρεηηθά κε ην θπιιάδην γηα ηα
δηθαηψκαηά ηνπο, ην νπνίν ζα θαηαξηίζεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ.
Ο Τίηλος VΙ «Τειηθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο» (άξ. 103-109) πεξηέρεη ηηο
κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ θαη γηα ηα ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ
ρξήκαηνο, ηηο ηειηθέο θαη θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο θαη θαζνξίδεη ηελ έλαξμε ηζρχνο
ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ. Δηδηθφηεξα, ηα άξζξα 105 έσο 107 πεξηιακβάλνπλ ηηο
ηξνπνπνηήζεηο ησλ λφκσλ 2251/1994, 4021/2011 θαη 4261/2014, κε ηνπο νπνίνπο
ελζσκαηψζεθαλ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία νη αληίζηνηρεο Οδεγίεο (2002/65/ΔΚ,
2009/110/ΔΚ, 2013/36/ΔΔ). Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο είλαη αλαγθαίεο, πξνθεηκέλνπ ην
πεξηερφκελν ησλ πεξηερφκελν ησλ δηαηάμεψλ ηνπο λα ζπκβαδίδεη κε ην ζρέδην ην
παξφλ ζρέδην λφκνπ.
5

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ε αλάιπζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ.

Β. Επί ηων άρθρων

Τν άξζξν 1 αλαθέξεηαη ζην αληηθείκελν θαη ην ζθνπφ ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ πνπ είλαη ε
ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ ηνπ
Δπξσπατθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2015 ζρεηηθά κε
ππεξεζίεο πιεξσκψλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Οδεγηψλ
2002/65/ΔΚ, 2009/110/ΔΚ θαη 2013/36/ΔΔ θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1093/2010
θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 2007/64/ΔΚ (EE L 337). Πεξαηηέξσ, πξνζδηνξίδνληαη
νη θαηεγνξίεο παξφρσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ.
Σην άξζξν 2, ηίζεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ. Δηδηθφηεξα, νη Τίηινη ΙΙΙ
θαη IV εθαξκφδνληαη ζε πξάμεηο πιεξσκήο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε λφκηζκα
θξάηνπο κέινπο εληφο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ, ελψ επηκέξνπο
δηαηάμεηο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ εθαξκφδνληαη, επίζεο, ζε πξάμεηο πιεξσκήο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη: α) είηε ζε λφκηζκα πνπ δελ αληηζηνηρεί ζε θξάηνο κέινο, φηαλ
ηφζν ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή φζν θαη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ ή ν κνλαδηθφο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ γηα ηελ
πξάμε πιεξσκήο, βξίζθνληαη εληφο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ, ζε φ,ηη
αθνξά ηα κέξε ηεο πξάμεο πιεξσκήο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα θξάηε κέιε, είηε
β) ζε φια ηα λνκίζκαηα φηαλ κφλν ν έλαο απφ ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ βξίζθεηαη εληφο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ, ζε φ,ηη αθνξά ηα
κέξε ηεο πξάμεο πιεξσκήο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα θξάηε κέιε.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 εηζάγνληαη νη ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ εμαηξνχληαη
απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ.
Σην άξζξν 4, παξαηίζεληαη νη έλλνηεο ηηο νπνίεο ιακβάλνπλ νη φξνη πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ.
Η ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 5 ξπζκίδεη ηνπο φξνπο γηα ηε ρνξήγεζε θαη
δηαηήξεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηδξπκάησλ πιεξσκψλ, ζεζκνζεηψληαο ηα
θαηάιιεια ερέγγπα θαη ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη αθελφο
ε ζνβαξφηεηα θαη αθεηέξνπ ε επξσζηία απηψλ, νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηελ
πξνζήθνπζα δηεθπεξαίσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. Οη αλαιπηηθά
αλαθεξφκελνη ζηε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε φξνη αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο
πξνιεπηηθήο επνπηείαο θαη είλαη αλάινγνη κε ηνπο ιεηηνπξγηθνχο θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελ ιφγσ νληφηεηεο. Πξνο
ηνχην, πξνβιέπεηαη ε ίδξπζε θαη ε ιεηηνπξγία απηψλ κε ζπγθεθξηκέλν λνκηθφ ηχπν, ν
νπνίνο δηαζθαιίδεη έλα πγηέο θαζεζηψο αξρηθνχ θεθαιαίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε κφληκν
θεθάιαην. Σην πιαίζην απηφ, εηζάγνληαη – κεηαμχ άιισλ – ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο
γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ απνηξνπή ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ, επηρεηξεκαηηθφ
ζρέδην, θαηαγεγξακκέλε πνιηηηθή αζθαιείαο, θαζψο επίζεο ζπγθεθξηκέλν πιαίζην
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ειέγρνληαο ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ, ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ ππεπζχλσλ γηα ηε δηαρείξηζε
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εξγαζηψλ ηνπ ηδξχκαηνο πιεξσκψλ. Η αξκφδηα γηα ηελ αδεηνδφηεζε επνπηηθή αξρή,
ήηνη ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, εμνπζηνδνηείηαη λα πξνζδηνξίζεη ην πεξηερφκελν ηεο
αίηεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, θαζψο επίζεο λα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο
θαη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαγθαίσλ
ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ ελ ιφγσ αίηεζε. Δπηθνπξηθνί
φξνη, ζπκπιεξσκαηηθέο πξνυπνζέζεηο θαη ζπλνδεπηηθά έγγξαθα πξνο απφδεημε ησλ
πξνβιεπφκελσλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ δχλαληαη λα εηζαρζνχλ απφ ηελ
θαλνληζηηθψο δξψζα Τξάπεδα ηεο Διιάδνο.
Σην άξζξν 6, θαη’ αληηζηνηρία πξνο ηα πξνβιεπφκελα ζην λ. 4261/2014 αλαθνξηθά
κε ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, πξνβιέπεηαη ν έιεγρνο θαηά
ηελ απφθηεζε εηδηθήο ζπκκεηνρήο ζε ίδξπκα πιεξσκψλ, εθφζνλ ππεξβεί
ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά επί ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή επί ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ.
Αληίζηνηρε δηαδηθαζία εηζάγεηαη θαη θαηά ηε δηάζεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ, έηζη
ψζηε λα κεησζεί θάησ απφ νξηζκέλα πνζνζηά. Πξνο ηνχην, νξίδεηαη ε πξνεγνχκελε
ελεκέξσζε ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ε νπνία εμνπζηνδνηείηαη λα ελεξγήζεη ηφζν
θαλνληζηηθά, φζν θαη θπξσηηθά. Η θαλνληζηηθή παξέκβαζε ζπλίζηαηαη ζηε
δηακφξθσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ έγθξηζεο ησλ ελ ιφγσ
απνθηήζεσλ ή δηαζέζεσλ, ζηε ξχζκηζε ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ θαη
δηθαηνινγεηηθψλ, ζηνλ νξηζκφ ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ, ζηελ πξφβιεςε ησλ
θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ, θαζψο επίζεο ζηελ πξφβιεςε
θάζε άιιεο αλαγθαίαο ιεπηνκέξεηαο ή δηεθπεξαησηηθήο ξχζκηζεο. Η θπξσηηθή
αξκνδηφηεηα ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζπλίζηαηαη ζηε δπλαηφηεηα απηήο λα
αληηηαρζεί ζηηο ελ ιφγσ απνθηήζεηο ή εθπνηήζεηο, λα επηβάιιεη θπξψζεηο ή λα ιάβεη
κέηξα ζε βάξνο ηνπ πθηζηάκελνπ ή ηνπ ππνςήθηνπ κεηφρνπ, αιιά θαη ησλ κειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ή ησλ ππεπζχλσλ γηα ηε
δηαρείξηζε ηνπ ηδξχκαηνο πιεξσκψλ.
Σην άξζξν 7 θαζνξίδεηαη ην ειάρηζην αξρηθφ θεθάιαην πνπ απαηηείηαη απφ ηα
ηδξχκαηα πιεξσκψλ θαηά ηε ζηηγκή ηεο αδεηνδφηεζεο, ην νπνίν δηαθνξνπνηείηαη
αλάινγα κε ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη θαη θπκαίλεηαη απφ είθνζη
ρηιηάδεο (20.000) επξψ έσο εθαηφλ είθνζη πέληε ρηιηάδεο (125.000) επξψ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηελ παξνρή ηεο λέαο ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο ην αξρηθφ
θεθάιαην νξίδεηαη ζε πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ ελψ γηα ηελ ππεξεζία
πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ δελ απαηηείηαη αξρηθφ θεθάιαην.
Σην άξζξν 8 πξνβιέπεηαη ην είδνο θαη ην πφζν ησλ ειάρηζησλ απαηηνχκελσλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ.
Σην άξζξν 9 νξίδεηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηδξπκάησλ
πιεξσκψλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηδξπκάησλ πνπ παξέρνπλ απνθιεηζηηθά ππεξεζίεο
εθθίλεζεο πιεξσκψλ θαη/ή ησλ πξνζψπσλ πνπ παξέρνπλ απνθιεηζηηθά ππεξεζίεο
πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ, νη νπνίνη ιφγσ ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο
απαιιάζζνληαη απφ ηνλ ππνινγηζκφ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ. Ο ππνινγηζκφο
πινπνηείηαη ζχκθσλα κε ηε κέζνδν πνπ ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ζα επηιέμεη, κεηαμχ
ησλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ πνπ παξέρεη ην ζρέδην λφκνπ. Η Τξάπεδα ηεο
Διιάδνο κπνξεί λα απαηηεί πςειφηεξν ή λα επηηξέςεη ρακειφηεξν πνζφ ηδίσλ
θεθαιαίσλ απφ απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ πνπ επηιέγεηαη,
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βαζηδφκελε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηνπ ηδξχκαηνο
πιεξσκψλ.
Σην άξζξν 10 θαζνξίδνληαη νη αξρέο θαη νη απαηηήζεηο δηαζθάιηζεο πνπ
ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ ηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ πνπ παξέρνπλ νπνηαδήπνηε
απφ ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ
εθθίλεζεο πιεξσκψλ θαη/ ή πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ, γηα ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ
ιακβάλνπλ απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ή κέζσ παξφρνπ
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ άκεζεο ή κειινληηθήο
πιεξσκήο. Δηδηθφηεξα, θαζηεξψλεηαη ε αξρή ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ ρξεκαηηθψλ
πνζψλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρξεζηψλ θαζψο θαη απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ ηδξχκαηνο
πιεξσκψλ. Τα ρξεκαηηθά πνζά θαηαηίζεληαη ζε ινγαξηαζκφ ή επελδχνληαη αζθαιψο
ή θαιχπηνληαη απφ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ή άιιε ζπγθξίζηκε εγγχεζε απφ
αζθαιηζηηθή εηαηξεία ή πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ δελ αλήθεη ζηνλ ίδην φκηιν κε ην ίδξπκα
πιεξσκψλ.
Με ηε ζπγθεθξηκέλε πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 11 θαζνξίδεηαη – ζε ζπλδπαζκφ κε ηα
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 5 – ε παξνρή άδεηαο ιεηηνπξγίαο, πξνθεηκέλνπ λα δχλαηαη
λα αζθεζεί επηηξεπηψο ε παξνρή ππεξεζηψλ πιεξσκψλ απφ ηδξχκαηα πιεξσκψλ.
Σην πιαίζην απηφ, ξπζκίδνληαη νη ελέξγεηεο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Τξάπεδαο ηεο
Διιάδνο, ε νπνία κεξηκλά γηα ηελ νξζή θαη ζπλεηή δηαθπβέξλεζε, ηελ νξζνινγηθή θαη
άξηηα νξγάλσζε, δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη πνιηηηθή αζθαιείαο, θαζψο επίζεο γηα ηελ
νηθνλνκηθή επξσζηία ησλ ηδξπκάησλ πιεξσκψλ. Σην πιαίζην απηφ, πξνζδηνξίδεηαη ε
επξεία δηαθξηηηθή επρέξεηα απηήο θαηά ηελ εθηίκεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
πξνυπνζέζεσλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά δπλαηή αθφκε θαη ηελ άξλεζε ρνξήγεζεο
άδεηαο, εθφζνλ δελ έρεη ιεθζεί ε θαηάιιειε, πξνζήθνπζα, πιήξεο θαη ελδειερήο
ελεκέξσζε πξνο ηεθκεξίσζε ηεο πιήξσζεο ηνχησλ.
Τν άξζξν 12 ξπζκίδεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο πεξί
ρνξήγεζεο ή απφξξηςεο ηεο αίηεζεο αδεηνδφηεζεο απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο,
θαζψο επίζεο ηε δεκνζηφηεηα απηήο.
Η πξνθείκελε ξχζκηζε ζην άξζξν 13 θαζνξίδεη ηνπ ιφγνπο αλάθιεζεο ηεο
ρνξεγεζείζαο (είηε κε ην λενεηζαγφκελν, είηε κε ην πξνγελέζηεξν θαζεζηψο) άδεηαο
ιεηηνπξγίαο ηδξχκαηνο πιεξσκψλ θαη’ αληηζηνηρία πξνο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε
λνκνζεζία πεξί πξνιεπηηθήο επνπηείαο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ήηνη ηνλ λ.
4261/2014. Η ελ ιφγσ απφθαζε ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο αηηηνινγείηαη,
θνηλνπνηείηαη ζην εκπιεθφκελν ίδξπκα πιεξσκψλ θαη δεκνζηεχεηαη ζην δηθηπαθφ ηεο
ηφπν θαη ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Η δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 14 θαζνξίδεη ην «εζληθφ κεηξψν» πνπ ηεξείηαη απφ ηελ
Τξάπεδα ηεο Διιάδνο αλαθνξηθά κε ηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ κε έδξα ζηελ εκεδαπή.
Σην πιαίζην απηφ, γίλεηαη εηδηθή κλεία ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ γηα ηηο νπνίεο έρεη
ρνξεγεζεί άδεηα ιεηηνπξγίαο ή γηα ηηο νπνίεο νξηζκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν
έρεη εγγξαθεί ζε απηφ. Τν κεηξψν είλαη δηαζέζηκν ζην θνηλφ, πξνζβάζηκν
ειεθηξνληθά θαη ελεκεξψλεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε. Σε θάζε πεξίπησζε, δελ
απνθιείεηαη ε αλάξηεζε πξφζζεηεο πιεξνθφξεζεο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο
Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο.
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Με ηελ πξνθείκελε ξχζκηζε ζην άξζξν 15 θαζνξίδεηαη ε ζπλεξγαζία ηεο Τξάπεδαο
ηεο Διιάδνο κε ηελ ΔΑΤ αλαθνξηθά κε ηε δηακφξθσζε, ελεκέξσζε θαη
επηθαηξνπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θεληξηθνχ κεηξψνπ πνπ ηεξεί ε ηειεπηαία. Η
θνηλνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ νθείιεη λα ιακβάλεη ρψξα ρσξίο
θαζπζηέξεζε.
Τν άξζξν 16 επηβάιιεη ζηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ ηελ ηήξεζε ζε δηαξθή βάζε φισλ
εθείλσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ, βάζεη ησλ νπνίσλ έιαβαλ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή αλαθνξηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο ή ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαξηζκνχληαη απφ ην άξζξν 5, πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη άλεπ ππαίηηαο
θαζπζηέξεζεο ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο. Λνηπέο ιεπηνκέξεηεο κπνξνχλ λα
εμεηδηθεπζνχλ κε θαλνληζηηθή απφθαζε ηεο ηειεπηαίαο.
Με ηε ζπγθεθξηκέλε πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 17 παξνπζηάδνληαη νη ινγηζηηθέο
απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ησλ
ηδξπκάησλ πιεξσκψλ. Δηδηθφηεξα, νη εηήζηνη θαη νη ελνπνηεκέλνη ινγαξηαζκνί ησλ
ηδξπκάησλ πιεξσκψλ ειέγρνληαη απφ νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο ή ειεγθηηθέο
εηαηξείεο. Τα ηδξχκαηα πιεξσκψλ παξέρνπλ ινγηζηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα
ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ ρσξηζηά απφ άιιεο παξερφκελεο ππεξεζίεο, γηα ηα νπνία
ζπληάζζεηαη έθζεζε απφ νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή ή ειεγθηηθή εηαηξεία.
Σην άξζξν 18 πεξηγξάθνληαη νη πξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο, πέξαλ ησλ ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ, πνπ ηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ δχλαληαη λα αζθνχλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε
ηήξεζε ινγαξηαζκψλ πιεξσκήο θαη ε απνδνρή ρξεκαηηθψλ πνζψλ γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ δελ ζπληζηά απνδνρή θαηαζέζεσλ ή έθδνζε ειεθηξνληθνχ
ρξήκαηνο, δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνηεινχλ απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ησλ πηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ θαη ησλ ηδξπκάησλ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο αληίζηνηρα. Απαγνξεχεηαη δε
ξεηά ε απνδνρή θαηαζέζεσλ απφ ηδξχκαηα πιεξσκψλ. Δπίζεο, δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα ζηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ λα παξέρνπλ πηζηψζεηο ζηνπο ρξήζηεο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθηέιεζε πξάμεο πιεξσκήο θαη κε
πεξηνξηζκέλν ρξφλν απνπιεξσκήο κέρξη δψδεθα κήλεο. Οη πηζηψζεηο απαγνξεχεηαη
λα ρνξεγνχληαη απφ ρξεκαηηθά πνζά πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα εθηέιεζε ζπλαιιαγψλ
πιεξσκήο, ελψ ηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθή ίδηα θεθάιαηα
γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ρνξήγεζεο πηζηψζεσλ.
Με ην άξζξν 19 ξπζκίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία παξνρήο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζηελ εκεδαπή απφ αληηπξνζψπνπο θαη ππνθαηαζηήκαηα
ηδξπκάησλ πιεξσκψλ κε έδξα ζηελ Διιάδα. Η παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ
αληηπξνζψπσλ ζηελ Διιάδα, πξνυπνζέηεη ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ ζηελ Τξάπεδα
ηεο Διιάδνο, ε νπνία θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ελεκεξψλεη γηα ηελ εγγξαθή απηψλ ή κε
ζην αληίζηνηρν κεηξψν. Μεηά ηελ εγγξαθή ζην κεηξψν νη αληηπξφζσπνη δχλαληαη λα
παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ. Λνηπέο ιεπηνκέξεηεο κπνξνχλ λα εμεηδηθεχνληαη
κε θαλνληζηηθή απφθαζε ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο.
Σην άξζξν 20, κε ην νπνίν ελζσκαηψλνληαη νη παξάγξαθνη 6 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 19
θαη νη παξάγξαθνη 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 28 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ, ξπζκίδνληαη νη
φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ εμσηεξηθή αλάζεζε δξαζηεξηνηήησλ
ζε ηξίηνπο, ζηελ εκεδαπή θαη ζε άιια θξάηε κέιε, απφ ηδξχκαηα πιεξσκψλ κε έδξα
ζηελ Διιάδα. Σθνπφο ηεο πηνζέηεζεο απηνχ ηνπ μερσξηζηνχ άξζξνπ γηα ηελ
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εμσηεξηθή αλάζεζε είλαη ηφζν ε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ εξκελείαο πνπ
ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ εάλ αθνινπζείην ε δνκή ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ,
θαζφηη πξνζηδηάδεη ζηελ αληίζηνηρε δηάηαμε ηνπ λ. 3862/2010 πνπ ελζσκάησζε ηελ
θαηαξγνχκελε Οδεγία, φζν θαη ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ.
Οπνηαδήπνηε αιιαγή πνπ επεξεάδεη ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζε ζρέζε κε ηα πξφζσπα ζηα νπνία αλαηίζεληαη
εμσηεξηθά δξαζηεξηφηεηεο γλσζηνπνηείηαη ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο. Σε θακία
πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε εμσηεξηθή αλάζεζε λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ λα βιάπηεη
νπζηαζηηθά ηελ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ ηδξχκαηνο πιεξσκψλ ή ην
επνπηηθφ έξγν ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Λνηπέο ιεπηνκέξεηεο κπνξνχλ λα
εμεηδηθεχνληαη κε θαλνληζηηθή απφθαζε ηεο ηειεπηαίαο.
Με ην άξζξν 21 νξίδεηαη ε ππνρξέσζε ησλ ηδξπκάησλ πιεξσκψλ λα δηαζθαιίδνπλ
ηε ζπκκφξθσζε ησλ πξνζψπσλ ζηα νπνία γίλεηαη εμσηεξηθή αλάζεζε πξνο ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ. Πεξαηηέξσ, ζηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ
παξακέλεη ε πιήξεο επζχλε γηα πξάμεηο πνπ εθηεινχληαη απφ ππαιιήινπο ηνπο,
αληηπξνζψπνπο, ππνθαηαζηήκαηα ή νληφηεηεο ζηηο νπνίεο έρνπλ θάλεη εμσηεξηθή
αλάζεζε δξαζηεξηνηήησλ.
Η ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 22 ξπζκίδεη ηελ ηήξεζε αξρείνπ γηα ηνπο
ζθνπνχο άζθεζεο επνπηείαο επί ηδξπκάησλ πιεξσκψλ. Η δηάξθεηα ηήξεζεο
αλέξρεηαη ζε πέληε έηε ππφ ηελ επηθχιαμε έηεξεο εηδηθφηεξεο πξφβιεςεο.
Με ηε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε ζην άξζξν 23 ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ε έθηαζε ηεο
αξκνδηφηεηαο ηεο αξκφδηαο αξρήο, ήηνη ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ελ αλαθνξά
πξνο ηελ παξνρή άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ άζθεζε επνπηείαο επί ηδξπκάησλ
πιεξσκψλ, αιιά θαη επί ησλ ινηπψλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ. Σην πιαίζην
απηφ, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο δηαζέηεη ηελ αξκνδηφηεηα λα επηιεθζεί επί
θαηαγγειηψλ πνπ αθνξνχλ ζε παξαβάζεηο ησλ άξζξσλ 7 έσο 35, ηεο παξαγξάθνπ 6
ηνπ άξζξνπ 68 θαη ησλ άξζξσλ 94 έσο 96 απφ ηδξχκαηα πιεξσκψλ θαη ινηπνχο
παξφρνπο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ. Πέξαλ ηνχηνπ, εμνπζηνδνηείηαη, φπσο πξνβεί ζηε
ξχζκηζε θαη εμεηδίθεπζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ησλ ελ
ιφγσ δηαηάμεσλ θαη θάζε αλαγθαίαο ζρεηηθήο ιεπηνκέξεηαο. Οη ελ ιφγσ αξκνδηφηεηεο
αζθνχληαη κε Πξάμε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 55Α ηνπ Καηαζηαηηθνχ
ηεο ή εμνπζηνδνηεκέλνπ απφ απηήλ νξγάλνπ. Με ηνλ απηφ ηξφπν, πινπνηείηαη επίζεο
ε πξνζαξκνγή θαη ζπκκφξθσζε πξνο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, απνθάζεηο,
θαλνληζκνχο, νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο, πνπ εθδίδνληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ΔΑΤ, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο
θαηά ην παξφλ ζρέδην λφκνπ αξκνδηφηεηεο ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο.
Η πξνθείκελε πξφβιεςε ζην άξζξν 24 ξπζκίδεη ην πεξηερφκελν ησλ ειέγρσλ θαη ησλ
κέηξσλ πνπ δχλαηαη λα ιάβεη ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο. Τα ελ ιφγσ κέηξα κπνξνχλ
λα ιεθζνχλ, κεηαμχ άιισλ, θαη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε χπαξμε επαξθψλ
θεθαιαίσλ γηα ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ, ηδίσο φηαλ νη εθηφο ησλ ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηδξχκαηνο πιεξσκψλ βιάπηνπλ ή ελδέρεηαη λα
βιάςνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπ επξσζηία. Τα κέηξα κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηελ
παξνρή πιεξνθνξηψλ, ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηηφπησλ ειέγρσλ, ηελ έθδνζε
θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ ή ζπζηάζεσλ, θαζψο επίζεο ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο
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ιεηηνπξγίαο. Καη’ αληηζηνηρία πξνο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ λ. 4261/2014
αλαθνξηθά κε ηελ επνπηεία πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, πξνβιέπεηαη ην αληηθείκελν, ην
πεξηερφκελν θαη ην χςνο ησλ δπλάκελσλ λα επηβιεζνχλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζε
βάξνο ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξφρσλ
ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ, θαζψο επίζεο ζε βάξνο ησλ κειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ζε βάξνο άιισλ πξνζψπσλ ηα νπνία θέξνπλ επζχλε γηα
ηελ παξάβαζε, πξάμε ή παξάιεηςε, εθφζνλ απηή έγηλε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ πνπ ηνπο είραλ αλαηεζεί. Οη ελ ιφγσ θπξψζεηο αθνξνχλ ζε παξαβάζεηο
ησλ πξνβιέςεσλ πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 23
ζηνλ θχθιν αξκνδηνηήησλ ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Η ζπγθεθξηκέλε θπξσηηθή
αξκνδηφηεηα αθνξά θαη ηνπο ινηπνχο παξφρνπο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ (δειαδή
πέξαλ ησλ ηδξπκάησλ πιεξσκψλ) πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ παξαβάζεηο
δηαηάμεσλ ησλ Τίηισλ ΙΙΙ θαη IV ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ, ζην κέηξν πνπ
εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ήηνη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ
άξζξνπ 68 θαη ησλ άξζξσλ 95 έσο 97), πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αλαγθαία
κέγηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ελ ιφγσ λνκνζεηήκαηνο ηνπ παξάγσγνπ ελσζηαθνχ
δηθαίνπ. Οκνίσο πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα επηβνιήο θπξψζεσλ ή ιήςεο κέηξσλ γηα
ηελ πεξίπησζε παξαβάζεσλ ησλ απαηηήζεσλ παξνρήο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ
απαηηήζεσλ γηα απφθηεζε εηδηθψλ ζπκκεηνρψλ. Δπηπξνζζέησο, ζεζπίδνληαη
πνηληθέο θπξψζεηο γηα ηνλ Γηνηθεηή, ηνλ Πξφεδξν, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ, ηνπο ειεγθηέο, ηνπο αξκφδηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο ππαιιήινπο, θάζε
παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξφρσλ ππεξεζίαο
πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ, εθφζνλ πξνβαίλνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ηδηαίηεξεο
βαξχηεηαο παξαβάζεηο πξνο ηνλ ζθνπφ παξεκπφδηζεο ηεο άζθεζεο πξνιεπηηθήο
επνπηείαο.
Η ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 25 ζεζπίδεη ην θαζεζηψο επαγγεικαηηθνχ
απνξξήηνπ πνπ δηέπεη ηελ επνπηηθή δξάζε ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο, θαζψο θαη
ησλ πξνζψπσλ πνπ εξγάδνληαη ή έρνπλ εξγαζηεί γηα απηήλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ ελεξγνχλ εμ νλφκαηφο ηεο. Σην πιαίζην απηφ,
ιακβάλνληαη δεφλησο ππφςε, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, ηα πξνβιεπφκελα ζην
άξζξν 54 ηνπ λ. 4261/2014.
Σην άξζξν 26, θαη’ αληηζηνηρία πξνο ηα νξηδφκελα απφ ηνλ λ. 4261/2014,
πξνβιέπεηαη φηη νη απνθάζεηο ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο πνπ εθδίδνληαη θαη’
εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ απηήο
ππφθεηληαη ζε αίηεζε αθπξψζεσο ελψπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο.
Τν άξζξν 27 εηζάγεη εμαηξέζεηο ζην θαζεζηψο ηνπ επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ πνπ
πξνβιέπεη ην παξφλ ζρεδίνπ λφκνπ, ξπζκίδνληαο ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ
αλάκεζα αθελφο ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ηε ΓΓΔΠΚ θαη αθεηέξνπ ζε έηεξεο
αξρέο ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο πξνο ηνλ ζθνπφ νκαιήο θαη απξφζθνπηεο
ζπλεξγαζίαο. Σην πιαίζην απηφ ξπζκίδεηαη ε ζπλεξγαζία θαη κε επξσπατθνχο
ζεζκνχο, φπσο ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα θαη ε ΔΑΤ.
Η δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 28 εμνπζηνδνηεί ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ηε ΓΓΔΠΚ –
θαηά ηνλ ιφγν ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο – φπσο παξαπέκςνπλ ζπγθεθξηκέλν ζέκα
ζηελ ΔΑΤ θαη φπσο δεηήζνπλ ηε ζπλδξνκή ηεο, εθφζνλ ζεσξνχλ φηη ε δηαζπλνξηαθή
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ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο αξρέο άιινπ θξάηνπο κέινπο δελ είλαη ζχκθσλε κε ηηο
ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 26, 28, 29, 30 ή 31 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ.
Σην πιαίζην απηφ, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ε ΓΓΔΠΚ ππνρξενχληαη λα
αλαβάιινπλ ηελ έθδνζε απφθαζεο ελ αλακνλή επίιπζεο ηνπ ζέκαηνο απφ ηελ ΔΑΤ
βάζεη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1093/2010.
Σχκθσλα κε ην άξζξν 29, κε ην νπνίν ελζσκαηψλεηαη ην άξζξν 28 ηεο Οδεγίαο
2015/2366/ΔΔ, ηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζε θξάηεκέιε ηνπ ΔΟΦ πξνβιέπεηαη φηη κπνξνχλ λα αζθνχλ, ζε νιφθιεξν ηνλ ΔΟΦ, ην
ζχλνιν ή κέξνο ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ αδεηνδνηεζεί. Πξνο
ηνχην, κε ην άξζξν απηφ ζεζκνζεηείηαη γηα ηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ κε έδξα ζηελ
Διιάδα ην πιαίζην ηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηάζηαζεο θαη ην δηθαίσκα
ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζε άιια θξάηε κέιε ηνπ ΔΟΦ. Η άζθεζε
απηψλ ησλ δηθαησκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν θαη κε
ηνλ ζρεηηθφ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφ (ΔΔ) ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ
εθδίδεηαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 28 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ. Τα
ηδξχκαηα πιεξσκψλ ελεκεξψλνπλ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, ρσξίο αδηθαηνιφγεηε
θαζπζηέξεζε, γηα θάζε ηπρφλ κεηαβνιή πνπ επεξεάδεη ηελ αθξίβεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη
Τν άξζξν 30 ελζσκαηψλεηαη, επίζεο, ην άξζξν 28 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ θαη
πξνβιέπεη ηνπο φξνπο ηνπο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία γηα ηελ ειεχζεξε
παξνρή ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, ηνλ νξηζκφ αληηπξνζψπσλ θαη ηελ ίδξπζε
ππνθαηαζηεκάησλ ζηελ εκεδαπή απφ ηδξχκαηα πιεξσκψλ κε έδξα ζε άιια θξάηε
κέιε ηνπ ΔΟΦ. Η ελ ιφγσ δηαδηθαζία, φπνπ ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ελεξγεί σο αξρή
ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, ζα ζπκπιεξσζεί θαη απφ θαη’ εμνπζηνδφηεζε
Καλνληζκφ (ΔΔ) ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ
5 ηνπ άξζξνπ 28 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ.
Σην άξζξν 31 πεξηγξάθνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο
ΓΓΔΠΚ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ παξφληνο
ζρεδίνπ λφκνπ, είηε σο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο πξνέιεπζεο είηε σο
αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, λα δηελεξγνχλ ειέγρνπο ζε ηδξχκαηα
πιεξσκψλ κε έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο ή ζηελ Διιάδα αληίζηνηρα πνπ παξέρνπλ
ππεξεζίεο πιεξσκψλ ζηελ εκεδαπή ή ζε άιιν θξάηνο κέινο, είηε αζθψληαο ην
δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο εγθαηάζηαζεο είηε ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο παξνρήο
ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε αλεκπφδηζηε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ
θαη ησλ δχν αξρψλ ζηελ Διιάδα. Η Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, εθφζνλ ην θξίλεη
ζθφπηκν, κπνξεί θαη γηα ιφγνπο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
ζπζηήκαηνο λα δηελεξγεί ειέγρνπο θαη λα απαηηεί πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο απφ ηδξχκαηα πιεξσκψλ ζε άιια θξάηε κέιε πνπ ιεηηνπξγνχλ
κέζσ αληηπξνζψπσλ θαη ππνθαηαζηεκάησλ ζηελ εκεδαπή. Πεξαηηέξσ, ζεζπίδεηαη ε
ηδηαίηεξε ππνρξέσζε γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζρεηηθέο ή
νπζηψδεηο πιεξνθνξίεο κεηαμχ ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο ή ηεο ΓΓΔΠΚ θαη ησλ
αξκφδησλ αξρψλ άιισλ θξαηψλ κειψλ θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ηεο Τξάπεδαο ηεο
Διιάδνο θαη ηεο ΓΓΔΠΚ, θαηά ην ιφγν ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, λα κπνξνχλ λα
απαηηνχλ πιεξνθφξεζε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ην εθάζηνηε
ππνθαηάζηεκα ή αληηπξφζσπν ηδξχκαηνο πιεξσκψλ κε έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο
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πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εκεδαπή ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζηελ
Διιάδα γηα ζθνπνχο ζηαηηζηηθνχο, ελεκεξσηηθνχο ή ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ Τίηισλ III, IV θαη V. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ηελ παξάγξαθν 7 επεθηείλεηαη
ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ θαη ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα
πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ πεξηπηψζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ
6 ηνπ άξζξνπ 68 θαη ησλ άξζξσλ 95 έσο 97 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ. Τέινο, ηα
ηδξχκαηα πιεξσκψλ κε έδξα ζε άιια θξάηε κέιε πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα
κέζσ αληηπξνζψπνπ νξίδνπλ έλα θεληξηθφ ζεκείν επηθνηλσλίαο ζηελ Διιάδα,
πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ Τίηισλ III θαη IV εθ
κέξνπο ησλ αξκφδησλ αξρψλ θξαηψλ κειψλ πξνέιεπζεο, ηεο Τξάπεδαο ηεο
Διιάδνο θαη ηεο ΓΓΔΠΚ, θαηά ην ιφγν ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε
ζα ζπκπιεξσζεί θαη απφ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφ ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 29 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ.
Σην άξζξν 32 πξνβιέπεηαη φηη ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ή ε ΓΓΔΠΚ, ελεξγψληαο είηε
σο αξκφδηα αξρή θξάηνπο κέινπο πξνέιεπζεο είηε σο αξκφδηα αξρή θξάηνπο κέινπο
ππνδνρήο ζπλεξγάδνληαη, θαηά ηνλ ιφγν ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, κε ηηο αξρέο άιισλ
θξαηψλ κειψλ, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ηα αλαγθαία πξνιεπηηθά κέηξα ζε
πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο. Σε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο πξνβιέπεηαη ε
δπλαηφηεηα ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο λα ιαµβάλεη πξνιεπηηθά µέηξα ζε βάξνο
ηδξπκάησλ πιεξσκψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, ελφζσ εθθξεµεί ε
ιήςε αληίζηνηρσλ πξνιεπηηθψλ µέηξσλ απφ ηελ αξµφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο µέινπο
πξνέιεπζεο, ελεµεξψλνληαο ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,
ηελ ΔΑΤ θαη ηηο αξµφδηεο αξρέο ηνπ θάζε εκπιεθφκελνπ θξάηνπο- µέινπο
πξνέιεπζεο. Με ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ επεθηείλεηαη ην πεδίν
εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ πεξηπηψζεηο
ζρεηηθέο κε ηελ εθαξκνγή ησλ Τίηισλ ΙΙΙ, IV θαη V ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ ζε
πηζησηηθά ηδξχκαηα.
Σην άξζξν 33 ζεζπίδεηαη ε ππνρξέσζε λα αηηηνινγείηαη επαξθψο θάζε κέηξν πνπ
ιακβάλεηαη θαη’ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 24, 29, 30, 31 ή 32 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ θαη λα
θνηλνπνηείηαη ζηνλ εκπιεθφκελν, θαηά πεξίπησζε, πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ.
Με ην άξζξν 34 εηζάγεηαη λέν άξζξν πνπ αθνξά ηνπο θαλφλεο πξνιεπηηθήο
επνπηείαο ηεο λέαο θαηεγνξίαο παξφρσλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ.
Σην άξζξν 35 ξπζκίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ, ζηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ.
Σην άξζξν 36 θαζνξίδεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ ηδξπκάησλ πιεξσκψλ ζε
ινγαξηαζκνχο πιεξσκψλ πνπ ηεξνχληαη ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα.
Σην άξζξν 37 απαγνξεχεηαη ζε πξφζσπα πνπ δελ είλαη πάξνρνη ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ ή πνπ δελ εμαηξνχληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ λα
παξέρνπλ ππεξεζίεο πιεξσκψλ. Σε αληίζεηε πεξίπησζε επηβάιινληαη θπξψζεηο.
Πεξαηηέξσ, αλαθέξεηαη ε ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο, εθ κέξνπο ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ παξφρσλ, ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
ησλ ππνπεξ. i) θαη ii) ηεο πεξ. ηα) θαη ηεο πεξ. ηβ) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, νη
νπνίεο εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο απηνχ εθφζνλ πιεξνχληαη ηα ζρεηηθά
θαζνξηδφκελα θξηηήξηα. Δλ ζπλερεία νη ελ ιφγσ πάξνρνη εγγξάθνληαη ζην κεηξψν
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πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 14 θαη ελεκεξψλεηαη ε ΔΑΤ ζχκθσλα κε ην άξζξν 15.
Λνηπέο ιεπηνκέξεηεο κπνξνχλ λα εμεηδηθεχνληαη κε θαλνληζηηθή απφθαζε ηεο
ηειεπηαίαο.
Σην άξζξν 38 νξίδεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Τίηινπ ΙΙΙ (άξζξα 38 έσο 60) ηνπ
ζρεδίνπ λφκνπ ζε κεκνλσκέλεο πξάμεηο πιεξσκήο, ζε ζπκβάζεηο-πιαίζην θαη ζε
πξάμεηο πιεξσκήο πνπ θαιχπηνληαη απφ απηέο. Σηηο πεξηπηψζεηο δε, πνπ ν ρξήζηεο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ δελ είλαη θαηαλαισηήο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα
ζπκβαιιφκελα κέξε λα ζπκθσλήζνπλ ηε κε εθαξκνγή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελ
ιφγσ ηίηινπ. Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη γίλεηαη ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 38 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
Τίηινπ ΙΙΙ ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ θαη ζηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά ηνλ ίδην ηξφπν
φπσο θαη ζηνπο θαηαλαισηέο.
Σην άξζξν 39 πξνβιέπεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 4ζ ηνπ λ.
2251/1994 (Α’ 191) (Οδεγία 2002/65/ΔΚ), νη δηαηάμεηο πεξί πιεξνθφξεζεο ηεο πεξ.
α) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, εθηφο ησλ ζεκείσλ 3 έσο 7 ηεο ππνπεξ.
ii), ησλ ζεκείσλ 1, 4 θαη 5 ηεο ππνπεξ. iii), θαη ηνπ ζεκείνπ 2 ηεο ππνπεξ. iv) ηεο
αλσηέξσ πεξ. α), αληηθαζίζηαληαη απφ ηα άξζξα 44, 45, 51 θαη 52 ηνπ ζρεδίνπ
λφκνπ, ρσξίο νη δηαηάμεηο ηνπ Τίηινπ ΙΙΙ λα ζίγνπλ νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηνπ
ελσζηαθνχ δηθαίνπ πνπ πεξηιακβάλεη επηπιένλ απαηηήζεηο πεξί πξνεγνχκελεο
ελεκέξσζεο.
Σην άξζξν 40 θαζνξίδνληαη νη ρξεψζεηο πνπ δχλαηαη λα επηβάιιεη ν πάξνρνο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζην ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ γηα ηελ παξνρή
πιεξνθνξηψλ.
Σην άξζξν 41 δηεπθξηλίδεηαη φηη ην βάξνο απφδεημεο γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο
απαηηήζεηο πιεξνθφξεζεο έρεη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ.
Σην άξζξν 42 πξνζδηνξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο παξέθθιηζεο απφ ηηο απαηηήζεηο
πιεξνθφξεζεο φηαλ πξφθεηηαη γηα κέζα πιεξσκψλ κηθξήο αμίαο θαη ην ειεθηξνληθφ
ρξήκα, θαη ζπγθεθξηκέλα κέζα πιεξσκψλ ηα νπνία, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή
ζχκβαζε-πιαίζην, αθνξνχλ απνθιεηζηηθά επηκέξνπο πξάμεηο πιεξσκήο πνπ δελ
ππεξβαίλνπλ ηα ηξηάληα (30) επξψ ή είηε έρνπλ φξην δαπαλψλ εθαηφλ πελήληα (150)
επξψ είηε απνζεθεχνπλ ρξεκαηηθά πνζά πνπ δελ ππεξβαίλνπλ πνηέ ηα εθαηφλ
πελήληα (150) επξψ. Όζνλ αθνξά ζε εγρψξηεο πξάμεηο πιεξσκψλ,
πεξηιακβαλφκελσλ ησλ πξνπιεξσκέλσλ κεζψλ πιεξσκψλ, ηα αλσηέξσ πνζά
δηπιαζηάδνληαη.
Σην άξζξν 43 ζεζπίδεηαη φηη ζηηο κεκνλσκέλεο πξάμεηο πιεξσκψλ, νη νπνίεο δελ
θαιχπηνληαη απφ ζχκβαζε-πιαίζην, αιιά γηα ηε δηελέξγεηα ηνπο δηαβηβάδεηαη εληνιή
πιεξσκήο κε κέζν πιεξσκήο πνπ θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε-πιαίζην, ν πάξνρνο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ δελ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ή λα θαηαζηήζεη δηαζέζηκεο
πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο έρνπλ ήδε δνζεί ή πξφθεηηαη λα δνζνχλ ζηνλ ρξήζηε ησλ
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ βάζεη ηεο ζχκβαζεο-πιαίζην κε άιινλ πάξνρν ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ.
Σην άξζξν 44 θαζνξίδεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ λα
ελεκεξψλεη ηνλ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηνπο
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φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 45 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, ζε εππξφζηηε κνξθή, θαη
πξνηνχ ν ηειεπηαίνο δεζκεπζεί απφ ζχκβαζε ή πξνζθνξά κεκνλσκέλεο ππεξεζίαο
πιεξσκήο. Σε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε παξνρήο κεκνλσκέλεο ππεξεζίαο
πιεξσκψλ έρεη ζπλαθζεί κε κέζν επηθνηλσλίαο εμ απνζηάζεσο, ε αλσηέξσ
ππνρξέσζε εθπιεξψλεηαη ακέζσο κεηά απφ ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο πιεξσκήο. Η
ελ ιφγσ ππνρξέσζε δχλαηαη λα εθπιεξψλεηαη κε ηελ παξνρή αληηγξάθνπ ηνπ
ζρεδίνπ ζχκβαζεο κεκνλσκέλεο ππεξεζίαο πιεξσκψλ ή ηνπ ζρεδίνπ ηεο εληνιήο
πιεξσκήο, φπνπ θαη ζα πεξηιακβάλνληαη νη πιεξνθνξίεο θαη νη φξνη πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 45 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ.
Σην άξζξν 45 πεξηιακβάλνληαη νη πιεξνθνξίεο θαη νη φξνη πνπ ππνρξενχηαη ν
πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ λα παξέρεη ή λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ ρξήζηε
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, θαζψο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ν
πάξνρνο ππεξεζηψλ εθθίλεζεο πιεξσκήο, πξηλ απφ ηελ εθθίλεζε ηεο πιεξσκήο.
Σην άξζξν 46 εηζάγνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη ακέζσο κεηά
ηελ εθθίλεζε ηεο πιεξσκήο απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ εθθίλεζεο πιεξσκήο πξνο
ηνλ πιεξσηή θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηνλ δηθαηνχρν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εθθίλεζε
εληνιήο πιεξσκήο δηελεξγείηαη κέζσ παξφρνπ ππεξεζηψλ εθθίλεζεο πιεξσκήο.
Σην άξζξν 47 ζεζπίδεηαη ε ππνρξέσζε παξνρήο ζηνηρείσλ ηαπηνπνίεζεο απφ ηνλ
πάξνρν ππεξεζηψλ εθθίλεζεο πιεξσκήο ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ ηνπ πιεξσηή ζηελ πεξίπησζε ππεξεζίαο εθθίλεζεο
πιεξσκήο.
Σην άξζξν 48 πεξηγξάθνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ πάξνρν
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή ζηνλ πιεξσηή κεηά ηε ιήςε ηεο εληνιήο
πιεξσκήο.
Σην άξζξν 49 θαζνξίδνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ πάξνρν
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ ζηνλ δηθαηνχρν κεηά απφ ηελ εθηέιεζε ηεο
εληνιήο πιεξσκήο.
Σην άξζξν 50 θαζνξίδεηαη φηη ην Κεθάιαην 3 ηνπ Τίηινπ ΙΙΙ (άξζξα 50 έσο 58) ηνπ
ζρεδίνπ λφκνπ εθαξκφδεηαη ζηηο πξάμεηο πιεξσκήο πνπ θαιχπηνληαη απφ ζχκβαζεπιαίζην.
Σην άξζξν 51 πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ λα
παξέρεη ζηνλ ρξήζηε ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, ζε εχζεην ρξφλν πξηλ απηφο
δεζκεπζεί απφ ζχκβαζε-πιαίζην ή πξνζθνξά, ζε έληππε κνξθή ή ζε άιιν ζηαζεξφ
κέζν, ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 52 ηνπ παξφληνο
ζρεδίνπ λφκνπ. Πεξαηηέξσ, νξίδεηαη φηη ε δηαηχπσζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη φξσλ
πξέπεη λα είλαη εχθνια θαηαλνεηή, κε ζαθή θαη εχιεπηε κνξθή θαη ζηελ ειιεληθή
γιψζζα, εθφζνλ νη ππεξεζίεο πιεξσκψλ παξέρνληαη ζηελ εκεδαπή ή ζηελ επίζεκε
γιψζζα ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν παξέρνληαη νη ππεξεζίεο πιεξσκήο
πιεξσκψλ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα ζπκθσλήζνπλ ηα κέξε. Δπηπξνζζέησο
αλαθέξεηαη φ,ηη εάλ, θαηφπηλ αίηεζεο αηηήκαηνο ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, ε
ζχκβαζε-πιαίζην έρεη ζπλαθζεί κε κέζν επηθνηλσλίαο εμ απνζηάζεσο ην νπνίν δελ
επηηξέπεη ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν 1, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εθπιεξψλεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ
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ζχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ παξάγξαθν ακέζσο κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεοπιαίζην. Οξίδεηαη επηπιένλ φ,ηη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξνχλ επίζεο
λα εθπιεξψλνληαη κε ηελ παξνρή αληηγξάθνπ ηνπ ζρεδίνπ ζχκβαζεο-πιαίζην,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ φξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην
άξζξν 52.
Σην άξζξν 52 απνηππψλεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ λα
παξέρεη ζηνλ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ πιεξνθνξίεο θαη φξνπο ζρεηηθά κε ηνλ
πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, γηα ηηο
επηβαξχλζεηο, ηα επηηφθηα θαη ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηελ επηθνηλσλία, γηα ηηο
πξνθπιάμεηο θαη ηα δηνξζσηηθά κέηξα, ηηο αιιαγέο θαη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο-πιαίζην
θαη γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ.
Σην άξζξν 53 νξίδεηαη ην δηθαίσκα ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ αλά πάζα
ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβαηηθήο ζρέζεο, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ, λα ιακβάλεη
ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο ηεο ζχκβαζεο-πιαίζην θαζψο θαη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηνπο
φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 52 ζε έληππε κνξθή ή ζε άιιν ζηαζεξφ κέζν.
Σην άξζξν 54 πεξηγξάθνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηξνπνπνίεζεο ηεο
ζχκβαζεο-πιαίζην πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κεηαμχ ησλ κεξψλ. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ ελεκεξψλεη επίζεο ηνλ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ φηη, ζε πεξίπησζε
πνπ απνξξίςεη ηηο αιιαγέο απηέο, έρεη ην δηθαίσκα λα ιχζεη ηε ζχκβαζε-πιαίζην
αηειψο ρσξίο επηβάξπλζε θαη κε ηζρχ απφ νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή κέρξη ηελ
εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζα είρε εθαξκνζηεί ε ηξνπνπνίεζε.
Σην άξζξν 55 δηαηππψλεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ λα
ιχζεη ηε ζχκβαζε-πιαίζην αλά πάζα ζηηγκή, εθηφο αλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε έρνπλ
ζπκθσλήζεη πξνζεζκία πξνεηδνπνίεζεο ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ έλαλ
(1) κήλα. Δπίζεο, θαζνξίδεηαη φηη ε ιχζε ηεο ζχκβαζεο-πιαίζην δελ πξνβιέπεηαη
επηβάξπλζε γηα ηνλ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, εθηφο αλ απηή ε ζχκβαζε ηειεί
ελ ηζρχ γηα ιηγφηεξν απφ έμη (6) κήλεο. Δάλ πξνβιεθζνχλ ρξεψζεηο γηα ηε ιχζε ηεο
ζχκβαζεο-πιαίζην πξέπεη λα είλαη εχινγεο θαη ζχκθσλεο κε ην θφζηνο.
Σην άξζξν 56 εμεηδηθεχεηαη ε πιεξνθφξεζε πνπ πξέπεη λα παξέρεη ν πάξνρνο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζηνλ πιεξσηή θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ηειεπηαίνπ πξηλ ηελ
εθηέιεζε επηκέξνπο πξάμεο πιεξσκήο θαη ηεο νπνίαο ε εθθίλεζε δηελεξγείηαη απφ
ηνλ πιεξσηή θαη θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε-πιαίζην. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ
πιεξσκήο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζαθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κέγηζηε
πξνζεζκία εθηέιεζεο, ηηο επηβαξχλζεηο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ απφ ηνλ
πιεξσηή θαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηελ αλάιπζε ησλ πνζψλ ησλ ηπρφλ
επηβαξχλζεσλ.
Σην άξζξν 57 νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ πξέπεη λα παξέρεη
ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζηνλ πιεξσηή κεηά απφ ηε ρξέσζε ηνπ
ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή κε ην πνζφ ηεο επηκέξνπο πξάμεο πιεξσκήο
ή, φηαλ ν πιεξσηήο δελ ρξεζηκνπνηεί ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ, κεηά ηελ παξαιαβή
ιήςε ηεο εληνιήο πιεξσκήο θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ 51. Δηδηθφηεξα ε πιεξνθφξεζε αθνξά ην ζηνηρείν αλαθνξάο πνπ επηηξέπεη
ζηνλ πιεξσηή λα ηαρηνπνηήζεη θάζε πξάμε πιεξσκήο θαη θαηά πεξίπησζε, ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ δηθαηνχρν, ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο ζην
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λφκηζκα ζην νπνίν ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή ή ζην
λφκηζκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εληνιή πιεξσκήο, ην πνζφ ησλ ηπρφλ
επηβαξχλζεσλ γηα ηελ πξάμε πιεξσκήο, θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηελ
αλάιπζε ησλ πνζψλ ησλ επηβαξχλζεσλ απηψλ, ή ηνλ ηφθν πνπ πξέπεη λα
θαηαβάιιεη ν πιεξσηήο φπνπ απαηηείηαη, ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πξάμε πιεξσκήο απφ ηνλ πάξνρν ησλ ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή θαη ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο κεηά ηε κεηαηξνπή ηνπ
λνκίζκαηνο θαη ηέινο ηελ εκεξνκελία αμίαο γηα ηε ρξέσζε ή ηελ εκεξνκελία ιήςεο
ηεο εληνιήο πιεξσκήο. Δπηπιένλ θαζνξίδεηαη φηη ε ζχκβαζε-πιαίζην πεξηιακβάλεη
φξν φηη ν πιεξσηήο κπνξεί λα απαηηεί νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν λα παξέρνληαη ή λα θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο πεξηνδηθά
ηνπιάρηζηνλ κία (1) θνξά ηνλ κήλα, ρσξίο επηβάξπλζε κε ηξφπν πνπ έρεη
ζπκθσλεζεί θαη πνπ επηηξέπεη ζηνλ πιεξσηή λα απνζεθεχεη θαη λα αλαπαξάγεη
απηνχζηεο ηηο πιεξνθνξίεο. Δπηπξφζζεηα, πξνβαίλνληαο ζε ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο
επρέξεηαο πνπ καο παξέρεη ε παξνχζα δηάηαμε, απνηππψλεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ
παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζε έληππε κνξθή ή άιιν
ζηαζεξφ κέζν ρσξίο επηβάξπλζε ηνπιάρηζηνλ κία (1) θνξά αλά ηξίκελν, φπσο
νξίδεηαη αληηζηνίρσο κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 44 θαη κε ηελ παξάγξαθν 3
ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 3862/2010 θαη ηνλ λ. 4465/2017 (Οδεγία 2014/92/ΔΔ). Καη’
απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλεθηηθφηεηαο ηεο παξερφκελεο
πιεξνθφξεζεο θαη ζα απνθεχγνληαη θαηλφκελα ζχγρπζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
πξνθιεζνχλ απφ ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Σην άξζξν 58 νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ πξέπεη λα
παξέρεηαη ζηνλ δηθαηνχρν γηα ηηο επηκέξνπο πξάμεηο πιεξσκήο. Καζνξίδεηαη φηη κεηά
ηελ εθηέιεζε επηκέξνπο πξάμεο πιεξσκήο ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ
δηθαηνχρνπ παξέρεη ακειιεηί ζηνλ δηθαηνχρν, κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 51 πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ζηνηρεία αλαθνξάο πνπ
επηηξέπνπλ ζηνλ δηθαηνχρν λα ηαπηνπνηήζεη ηελ πξάμε πιεξσκήο θαη ηνλ πιεξσηή,
θαζψο θαη θάζε πιεξνθνξία πνπ δηαβηβάδεηαη κε ηελ πξάμε πιεξσκήο, ην πνζφ ηεο
πξάμεο πιεξσκήο ζην λφκηζκα ζην νπνίν πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζκφο πιεξσκψλ ηνπ
δηθαηνχρνπ, ην πνζφ ησλ ηπρφλ επηβαξχλζεσλ γηα ηελ πξάμε πιεξσκήο, θαη,
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηελ αλάιπζε ησλ πνζψλ ησλ επηβαξχλζεσλ απηψλ, ή
ηνλ ηφθν πνπ πξέπεη λα θαηαβάιιεη ν δηθαηνχρν, φπνπ απαηηείηαη, ηε ζπλαιιαγκαηηθή
ηζνηηκία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πξάμε πιεξσκήο απφ ηνλ πάξνρν ησλ
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο πξηλ ηε
κεηαηξνπή ηνπ λνκίζκαηνο θαη ηέινο ηελ εκεξνκελία αμίαο γηα ηελ πίζησζε.
Πεξαηηέξσ νξίδεηαη φηη ε ζχκβαζε-πιαίζην κπνξεί λα πεξηιακβάλεη φξν φηη νη
πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν παξέρνληαη ή
θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο πεξηνδηθά ηνπιάρηζηνλ κία (1) θνξά ηνλ κήλα, κε ηξφπν πνπ
έρεη ζπκθσλεζεί θαη πνπ επηηξέπεη ζηνλ δηθαηνχρν λα απνζεθεχεη θαη λα αλαπαξάγεη
απηνχζηεο ηηο πιεξνθνξίεο. Δπηπξφζζεηα απνηππψλεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ παξφρνπ
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζε έληππε κνξθή ή ζε άιιν
ζηαζεξφ κέζν ηνπιάρηζηνλ κία (1) θνξά αλά ηξίκελν, ρσξίο επηβάξπλζε, αζθνχληεο
θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ην δηθαίσκα ηεο αληίζηνηρεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο κε ην άξζξν
57 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, πνπ απνξξέεη θαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν. Καη’ απηφλ ηνλ
ηξφπν, ζα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλεθηηθφηεηαο ηεο παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο θαη ζα
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απνθεχγνληαη θαηλφκελα ζχγρπζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθιεζνχλ απφ ηελ
παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Σην άξζξν 59 παξέρνληαη νη δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ην λφκηζκα κε ην νπνίν
δηελεξγνχληαη νη πιεξσκέο. Οξίδεηαη πσο νη πιεξσκέο δηελεξγνχληαη ζην λφκηζκα ην
νπνίν έρνπλ ζπκθσλήζεη ηα κέξε. Πεξαηηέξσ νξίδεηαη φηη φηαλ, πξηλ απφ ηελ
εθθίλεζε ηεο πξάμεο πιεξσκήο, πξνζθέξεηαη ππεξεζία κεηαηξνπήο λνκηζκάησλ ζε
απηφκαηεο ηακεηνινγηζηηθέο κεραλέο (ΑΤΜ), ζην ζεκείν πψιεζεο ή εθ κέξνπο ηνπ
δηθαηνχρνπ, ην κέξνο πνπ πξνζθέξεη ηελ ππεξεζία κεηαηξνπήο λνκηζκάησλ ζηνλ
πιεξσηή ππνρξενχηαη λα ηνπ γλσζηνπνηήζεη θάζε ζρεηηθή επηβάξπλζε, θαζψο θαη
ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κεηαηξνπή.
Τέινο, απνηππψλεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ πιεξσηή λα απνδέρεηαη ηελ παξνρή ηεο
ππεξεζίαο κεηαηξνπήο λνκηζκάησλ πάλσ ζε απηή ηε βάζε.
Σην άξζξν 60 πξνβιέπεηαη ελεκέξσζε ηνπ πιεξσηή πξηλ απφ ηελ εθθίλεζε ηεο
πξάμεο πιεξσκήο ζρεηηθά κε ηπρφλ έθπησζε πνπ πξνζθέξεη ν δηθαηνχρνο γηα ηε
ρξήζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κέζνπ πιεξσκψλ. Ο δηθαηνχρνο απαγνξεχεηαη λα
πξνβαίλεη ζε νηαδήπνηε επηβάξπλζε. Πεξαηηέξσ, φηαλ, γηα ηε ρξήζε ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ κέζνπ πιεξσκψλ, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ή άιιν
πξφζσπν πνπ εκπιέθεηαη ζηελ πξάμε πιεξσκήο επηβάιιεη επηβάξπλζε, ην ελ ιφγσ
πξφζσπν ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ πξηλ απφ ηελ
εθθίλεζε ηεο πξάμεο πιεξσκήο. Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ πιεξσηή
λα πιεξψζεη κφλν γηα ηηο επηβαξχλζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 εάλ ηνπ
γλσζηνπνηήζεθε νιφθιεξν ην πνζφ πξηλ απφ ηελ εθθίλεζε ηεο πξάμεο πιεξσκήο.
Σην άξζξν 61 νξίδεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Τίηινπ IV (άξζξα 61
έσο 101) ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ. Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη γίλεηαη ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο
επρέξεηαο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 61 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 61 έσο 101 θαη ζηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά ηνλ ίδην
ηξφπν φπσο θαη ζηνπο θαηαλαισηέο, εθηφο απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 100 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ΔΔΓ. Οη ελ ιφγσ
δηαδηθαζίεο δελ θαηαιακβάλνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ
λφκνπ εθαξκφδνληαη ζε πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, θαζψο νη δηαδηθαζίεο ΔΔΓ ηεο
Οδεγίαο 2013/11/ΔΔ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηνπο θαηαλαισηέο κε ηε ζηελή ηνπ φξνπ
έλλνηα.
Σηo άξζξν 62 ζεζπίδνληαη δηαηάμεηο γηα ηηο επηβαιιφκελεο επηβαξχλζεηο. Δηδηθφηεξα,
θαζηεξψλεηαη ε αξρή ηεο κε ρξέσζεο ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ γηα ηελ
ελεκέξσζε ή ηα δηνξζσηηθά θαη πξνιεπηηθά κέηξα πνπ νθείιεη λα ιακβάλεη ν
πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 61 έσο 101.
Μφλν ζε ηξεηο πεξηπηψζεηο επηηξέπνληαη, θαη΄εμαίξεζε, ρξεψζεηο θαη, εθφζνλ έρνπλ
απνηειέζεη αληηθείκελν ζπκθσλίαο θαη είλαη εχινγεο θαη αλάινγεο κε ην πξαγκαηηθφ
θφζηνο. Πεξαηηέξσ, γηα πξάμεηο πιεξσκήο πνπ παξέρνληαη εληφο ησλ θξαηψλ
κειψλ, φηαλ νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηφζν ηνπ πιεξσηή φζν θαη ηνπ
δηθαηνχρνπ ή ν κνλαδηθφο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ γηα ηελ πξάμε πιεξσκήο
είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε απηά, ν κελ δηθαηνχρνο πιεξψλεη ηηο ρξεψζεηο πνπ επηβάιιεη
ν δηθφο ηνπ πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, ν δε πιεξσηήο πιεξψλεη ηηο ρξεψζεηο
πνπ επηβάιιεη ν δηθφο ηνπ πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ. Έηζη, δελ γίλεηαη ρξήζε
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ηεο δπλαηφηεηαο απνθιεηζηηθήο θάιπςεο ησλ εμφδσλ κηαο ζπλαιιαγήο πιεξσκήο
απφ ηνλ δηθαηνχρν ή ηνλ πιεξσηή. Οη δχν ρξεψζεηο πνπ ζα επηβάιινπλ νη νηθείνη
πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζηνλ πιεξσηή θαη ζην δηθαηνχρν κηαο πξάμεο
πιεξσκήο δελ ζπλεπάγεηαη φηη πξέπεη λα είλαη ηζνκεξείο. Μάιηζηα, δελ απνθιείεηαη
κηα απφ ηηο δχν ρξεψζεηο ή θαη νη δχν λα είλαη κεδεληθέο. Με ην άξζξν απηφ
ζεζπίδνληαη άιινη δχν ζεκαληηθνί θαλφλεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηνπ
αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά ησλ θαξηψλ πιεξσκψλ θαη ελζάξξπλζεο ηεο ρξήζεο
απνηειεζκαηηθψλ κέζσλ πιεξσκψλ, απνηξνπήο ηεο ρξήζεο κεηξεηψλ θαη κείσζε
ησλ επηβαξχλζεσλ ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ. Σπγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη φηη ν
πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ δελ δηθαηνχηαη λα ζέηεη πεξηνξηζκνχο ζην δηθαίσκα
ηνπ δηθαηνχρνπ λα πξνζθέξεη ζηνλ πιεξσηή έθπησζε ή άιισο λα ηνλ θαηεπζχλεη
πξνο ηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέζνπ πιεξσκψλ. Πεξαηηέξσ, γίλεηαη ρξήζε ηεο
δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 62 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ
θαη ζεζπίδεηαη απαγφξεπζε ζηνλ δηθαηνχρν λα δεηεί ή λα επηβάιιεη επηβαξχλζεηο γηα
ηε ρξήζε νηνπδήπνηε κέζνπ πιεξσκψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέζσλ πιεξσκψλ
ζηα νπνία εθαξκφδνληαη δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο δπλάκεη ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙ ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/751 θαη ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ πνπ δηέπνληαη απφ ηνλ
Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 260/2012. Η απαγφξεπζε απηή είλαη ζχκθσλε κε ην άξζξν 4γ
ηνπ λ. 2251/1994 πεξί πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ.
Με ην άξζξν 63 πξνβιέπεηαη παξέθθιηζε απφ ηηο ππνρξεψζεηο νξηζκέλσλ
δηαηάμεσλ γηα ηα κέζα πιεξσκψλ κηθξήο αμίαο θαη ην ειεθηξνληθφ ρξήκα εθφζνλ,
ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε-πιαίζην, αθνξνχλ απνθιεηζηηθά επηκέξνπο πξάμεηο
πιεξσκήο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηα ηξηάληα (30) επξψ ή έρνπλ φξην είηε δαπαλψλ
εθαηφλ πελήληα (150) επξψ είηε απνζήθεπζεο ρξεκαηηθψλ πνζψλ έσο εθαηφλ
πελήληα (150) επξψ. Πεξαηηέξσ, γίλεηαη ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 63 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ γηα ηηο εγρψξηεο πξάμεηο
πιεξσκψλ θαη πξνβιέπεηαη δηπιαζηαζκφο ησλ παξαπάλσ πνζψλ, ελψ γηα ηα
πξνπιεξσκέλα κέζα πιεξσκψλ δελ γίλεηαη ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηεο σο
άλσ παξαγξάθνπ γηα αχμεζε ησλ παξαπάλσ πνζψλ έσο πεληαθνζίσλ (500) επξψ.
Δπηπιένλ, γίλεηαη ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 63
ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ γηα ην ειεθηξνληθφ ρξήκα θαη ζεζπίδεηαη παξέθθιηζε ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή δελ έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα πξνβαίλεη ζε δέζκεπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ ζηνλ νπνίν είλαη
απνζεθεπκέλν ην ειεθηξνληθφ ρξήκα ή ζε αλαζηνιή ρξήζεο ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ.
Σην άξζξν 64 ξπζκίδεηαη ε δηαδηθαζία ζπγθαηάζεζεο θαη αλάθιεζεο απηήο γηα ηελ
εθηέιεζε κηαο πξάμεο πιεξσκήο, θαζφζνλ ζχκθσλα κε ηνλ βαζηθφ θαλφλα απηνχ
ηνπ άξζξνπ κηα πξάμε πιεξσκήο ζεσξείηαη σο εγθεθξηκέλε, κφλνλ εθφζνλ ν
πιεξσηήο έρεη δψζεη ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπ ζηελ εθηέιεζή ηεο.
Σην άξζξν 65 αλαθέξεηαη ζηελ επηβεβαίσζε δηαζεζηκφηεηαο ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζε
ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή, ε νπνία δίλεηαη απφ ηνπο παξφρνπο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ ζηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ έθδνζεο θαξηψλ πιεξσκψλ γηα ηελ εθηέιεζε κηαο πξάμεο πιεξσκήο.
Πεξαηηέξσ, θαζνξίδνληαη ηα εθαηέξσζελ δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ
πξναλαθεξζέλησλ παξφρσλ.

19

Σην άξζξν 66 θαζνξίδνληαη νη θαλφλεο γηα ηελ πξφζβαζε ζε ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ
πνπ ηεξεί ν πιεξσηήο ζε πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο
ινγαξηαζκνχ απφ πάξνρν ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο
ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο. Πεξαηηέξσ, θαζνξίδνληαη ηα εθαηέξσζελ
δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνζψπσλ.
Σην άξζξν 67 πεξηγξάθεηαη ην πιαίζην γηα ηελ πξφζβαζε θαη ρξήζε πιεξνθνξηψλ
ζε ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ πνπ ηεξεί ν ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζε πάξνρν
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ απφ πάξνρν ππεξεζίαο
πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ
ινγαξηαζκνχ. Πεξαηηέξσ, θαζνξίδνληαη ηα εθαηέξσζελ δηθαηψκαηα θαη νη
ππνρξεψζεηο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνζψπσλ.
Σην άξζξν 68 ηίζεληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο ρξήζεο κέζσλ πιεξσκψλ γηα ιφγνπο
αζθαιείαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ν θαζνξηζκφο πνζνηηθνχ νξίνπ ρξέσζεο γηα ηηο
πξάμεηο πιεξσκψλ θαη ην δηθαίσκα ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ λα
αλαζηέιιεη ηελ ρξήζε ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ. Πεξαηηέξσ, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα
αλαζηνιήο ηεο πξφζβαζεο ζε ινγαξηαζκνχο πιεξσκψλ πνπ ηεξνχληαη ζε
παξφρνπο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ απφ παξφρνπο
ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο ή παξφρνπο ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ,
γηα αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλνπο θαη δεφλησο ηεθκεξησκέλνπο ιφγνπο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε κε εγθεθξηκέλε ή απαηειή πξφζβαζε ζε ινγαξηαζκνχο
πιεξσκψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κε εγθεθξηκέλεο ή απαηειήο εθθίλεζεο πξάμεο
πιεξσκήο. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ ππέρεη
ηελ ππνρξέσζε αλαθνξάο πεξηζηαηηθψλ φπνπ αξλείηαη ζε πάξνρν ππεξεζίαο
πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ ή ζε πάξνρν ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο ηελ
πξφζβαζε ζε ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ, γηα αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλνπο θαη
δεφλησο ηεθκεξησκέλνπο ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κε εγθεθξηκέλε ή απαηειή
πξφζβαζε ζε ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ. Οη ελ ιφγσ αλαθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ
Τξάπεδα ηεο Διιάδνο εθφζνλ ε έδξα ηνπ παξφρνπ ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ
ινγαξηαζκνχ ή ηνπ παξφρνπ ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο βξίζθεηαη ζηελ
Διιάδα. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ν πάξνρνο ππεξεζίαο εμππεξέηεζεο
ινγαξηαζκνχ κε έδξα ζηελ Διιάδα ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα επνπηηθή αξρή φπσο
απηή έρεη νξηζηεί απφ ηελ αληίζηνηρε εζληθή λνκνζεζία πνπ ελζσκαηψλεη ηελ Οδεγία
2015/2366/ΔΔ ηνπ θξάηνπο κέινπο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ν εκπιεθφκελνο πάξνρνο
ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ ή παξφρνο ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο.
Όηαλ ππνβάιιεηαη ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ε θαηά ηα αλσηέξσ αλαθνξά, ζηελ
νπνία πεξηέρνληαη νη ιεπηνκέξεηεο ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη νη ιφγνη γηα αλάιεςε
δξάζεο, πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο αλαθνξάο ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη, εθφζνλ
ζπληξέρεη πεξίπησζε, ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα θαηά ην ιφγν ησλ αξκνδηνηήησλ
ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 23.
Σην άξζξν 69 θαζνξίδνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε κέζσλ πιεξσκψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ε αζθαιήο
θχιαμε ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ δηαπηζηεπηεξίσλ αζθαιείαο θαη ε ακειιεηί εηδνπνίεζε
ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζε πεξίπησζε απψιεηαο, θινπήο, ή κε
εγθεθξηκέλεο ρξήζεο ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ.
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Σην άξζξν 70 ζεζπίδνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
αλαθνξηθά κε κέζα πιεξσκψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ε απαγφξεπζε απνζηνιήο
κέζνπ πιεξσκψλ ρσξίο πξνεγνχκελν αίηεκα ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ,
εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελνπ κέζνπ πιεξσκψλ. Δπίζεο, ν
πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ πξέπεη λα παξέρεη ηα κέζα επηθνηλσλίαο γηα λα είλαη
δπλαηή ε γλσζηνπνίεζε ζε πεξίπησζε απψιεηαο, θινπήο, ππεμαίξεζεο ή κε
εγθεθξηκέλεο ρξήζεο ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ. Τν αξρείν ησλ αλαθνξψλ απψιεηαο,
θινπήο, ππεμαίξεζεο ή κε εγθεθξηκέλεο ρξήζεο ησλ κέζσλ πιεξσκψλ πξέπεη λα
δηαηεξείηαη απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπιάρηζηνλ γηα δεθανθηψ (18)
κήλεο.
Σην άξζξν 71 ζεζπίδεηαη ε ππνρξέσζε εηδνπνίεζεο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ απφ ηνλ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζε ζρέζε κε κε εγθεθξηκέλεο ή
εζθαικέλεο πξάμεηο πιεξσκήο, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνχηαη λα δεηήζεη
απνθαηάζηαζε δεκηάο πνπ έρεη ππνζηεί, εληφο πξνζεζκίαο δεθαηξηψλ (13) κελψλ
απφ ηελ εκεξνκελία ρξέσζεο ηνπ νηθείνπ ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ. Σηελ πεξίπησζε
πνπ ζε πξάμε πιεξσκήο εκπιέθεηαη πάξνρνο ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο θαη
ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 88 θαη ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, ν ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
ιακβάλεη απνθαηάζηαζε δεκηάο πνπ έρεη ππνζηεί απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ.
Με ην άξζξν 72, ην βάξνο απφδεημεο ηεο γλεζηφηεηαο θαη ηεο νξζήο εθηέιεζεο
πξάμεσλ πιεξσκήο έρεη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, πεξηιακβαλνκέλνπ,
θαηά πεξίπησζε, ηνπ παξφρνπ ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο, ζε πεξίπησζε
ακθηζβήηεζεο θαη άξλεζεο ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ φηη έρεη εγθξίλεη
πξάμε πιεξσκήο.
Σην άξζξν 73 ζεζπίδεηαη ε αξρή ηεο επζχλεο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ,
πεξηιακβαλνκέλνπ, θαηά πεξίπησζε, ηνπ παξφρνπ ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο,
γηα κε εγθεθξηκέλεο πξάμεηο πιεξσκήο. Ωζηφζν, φηαλ ππάξρεη ζνβαξή ππφλνηα φηη
πξφθεηηαη γηα κε εγθεθξηκέλε πξάμε πιεξσκήο πνπ πξνθχπηεη απφ δφιηα
ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε
αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο πνπ γλσζηνπνηνχληαη ζηε ΓΓΔΠΚ, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηελεξγεί, εληφο επιφγνπ δηαζηήκαηνο,
έξεπλα πξηλ απφ ηελ ηπρφλ επηζηξνθή ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζηνλ πιεξσηή.
Με ην άξζξν 74, θαηά παξέθθιηζε ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, ζεζπίδεηαη
επζχλε ηνπ πιεξσηή κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ πελήληα (50) επξψ, γηα ηηο δεκίεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε δηελέξγεηα κε εγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ πιεξσκήο, νη νπνίεο
πξνθχπηνπλ είηε απφ ηε ρξήζε απνιεζζέληνο ή θιαπέληνο κέζνπ πιεξσκψλ είηε
απφ ππεμαίξεζή ηνπ. Πεξαηηέξσ, ε επζχλε ηνπ πιεξσηή γηα πνζφ πέξαλ ησλ
πελήληα (50) επξψ πξνυπνζέηεη δφιν ή βαξηά ακέιεηα. Τν άξζξν 74 ηεο
Οδεγίαο2015/2366/ΔΔ, θαη ζπγθεθξηκέλα ην ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1,
παξέρεη δηαθξηηηθή επρέξεηα γηα πεξαηηέξσ κείσζε ηεο επζχλεο ηνπ πιεξσηή ζε
πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη δφινο. Γελ γίλεηαη φκσο ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο
επρέξεηαο, αθελφο γηαηί ην πνζφ ησλ πελήληα (50) επξψ είλαη κηθξφ, αθεηέξνπ επεηδή
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ν πιεξσηήο είλαη εμαηξεηηθά επλνεκέλνο κε ηε ζέζπηζε επζχλεο ηνπ παξφρνπ
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη αληίζηνηρα επζχλεο γηα ηνλ πιεξσηή.
Τν άξζξν 75 αλαθέξεηαη ζε πξάμεηο πιεξσκήο πνπ εθθηλνχληαη απφ ην δηθαηνχρν ή
κέζσ απηνχ κε θάξηα πιεξσκψλ θαη ην αθξηβέο ρξεκαηηθφ πνζφ δελ είλαη γλσζηφ
θαηά ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ ν πιεξσηήο ζπλαηλεί ζηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ πξάμεσλ
πιεξσκήο.
Με ην άξζξν 76 ζεζπίδεηαη δηθαίσκα ηνπ πιεξσηή λα δεηήζεη επηζηξνθή ρξεκαηηθψλ
πνζψλ γηα πξάμε πιεξσκήο πνπ εθθηλείηαη απφ ην δηθαηνχρν ή κέζσ απηνχ (π.ρ.
άκεζεο ρξεψζεηο), εθφζνλ ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο πξνζδηνξίζηεθε απφ ην
δηθαηνχρν θαη ππεξέβε ην πνζφ πνπ αλέκελε εχινγα ν πιεξσηήο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη
δελ γίλεηαη φκσο ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 76
ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ, ην νπνίν ελζσκαηψλεηαη κε ην παξφλ άξζξν κε ηελ
νπνία παξέρεηαη δηαθξηηηθή επρέξεηα επέθηαζεο ησλ επλντθφηεξσλ δηθαησκάησλ
επηζηξνθήο ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζηνπο πιεξσηέο γηα ηηο ππεξεζίεο άκεζσλ
ρξεψζεσλ ζε άιια λνκίζκαηα εθηφο απφ ην επξψ θαζφηη αθνξά ηα θξάηε κέιε ηνπ
ΔΟΦ, ησλ νπνίσλ εζληθφ λφκηζκα δελ είλαη ην επξψ.
Σην άξζξν 77 θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαη νη ζρεηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ αηηήκαηνο
επηζηξνθήο ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 76 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ.
Σην άξζξν 78 θαζνξίδεηαη ν ρξφλνο ιήςεο εληνιήο πιεξσκήο.
Τν άξζξν 79 αλαθέξεηαη ζηελ άξλεζε εληνιψλ πιεξσκήο θαζνξίδνληαο ηε
δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζηνλ ρξήζηε
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζε πεξίπησζε άξλεζεο εθηέιεζεο ηεο εληνιήο πιεξσκήο ή
ηεο εθθίλεζεο πξάμεο πιεξσκήο, εθηφο αλ απηφ απαγνξεχεηαη απφ άιιεο δηαηάμεηο
ηεο λνκνζεζίαο, φπσο νη δηαηάμεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ
απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Σην άξζξν 80 ζεζπίδεηαη ν γεληθφο θαλφλαο ηνπ αλέθθιεηνπ ηεο εληνιήο πιεξσκήο,
ελψ γίλεηαη επηπιένλ αλαθνξά θαη ζηηο, θαη’ εμαίξεζε ηνπ γεληθνχ θαλφλα,
πεξηπηψζεηο αλάθιεζεο ηεο εληνιήο πιεξσκήο θαη ζηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη
λα πιεξνχληαη.
Σην άξζξν 81 ξπζκίδεηαη ε κεηαθνξά ηνπ πιήξνπο πνζνχ ηεο ζπλαιιαγήο, απφ ηνλ
πιεξσηή ζηνλ δηθαηνχρν ρσξίο λα αθαηξνχληαη επηβαξχλζεηο απφ ην κεηαθεξφκελν
πνζφ. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ δχλαηαη λα ρξεψζεη ζε
απηφλ επηβαξχλζεηο κφλν θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπκθσλίαο κε ηνλ δηθαηνχρν νπφηε θαη
εκθαλίδεηαη μερσξηζηά ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ δηθαηνχρν.
Σην άξζξν 82 νξίδεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 82 έσο 86, ήηνη θαζνξίδνληαη
ηα είδε ησλ πξάμεσλ πιεξσκήο γηα ηα νπνία εθαξκφδνληαη ηα αλσηέξσ άξζξα.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 θαζνξίδεηαη φηη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ
πιεξσηή δηαζθαιίδεη φηη κεηά ηε ιήςε ηεο εληνιήο (άξζξν 78) ην πνζφ ηεο πξάμεο
πιεξσκήο πηζηψλεηαη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ
δηθαηνχρνπ κέρξη ην ηέινο ηεο επφκελεο εκέξαο. Γηα πξάμεηο πιεξσκήο πνπ
δηελεξγνχληαη ζε έληππε κνξθή ε αλσηέξσ πξνζεζκία κπνξεί λα παξαηαζεί θαηά
κία επηπιένλ εξγάζηκε εκέξα.
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Σην άξζξν 84 νξίδεηαη φηη ε πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 83 ηζρχεη φηαλ ν
δηθαηνχρνο δελ έρεη ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ.
Σηo άξζξν 85 ζεζπίδεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, φηαλ ν
ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ είλαη θαηαλαισηήο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο
ζρεδίνπ λφκνπ θαη ηνπνζεηεί κεηξεηά ζε ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ηεξνχκελν απφ ηνλ
πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζην λφκηζκα ηήξεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ, λα έρεη ην
πνζφ άκεζα δηαζέζηκν ζε απηφλ κεηά απφ ηε ιήςε ηνπ, κε ηελ αληίζηνηρε
εκεξνκελία αμίαο. Αλ φκσο ν ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ δελ είλαη
θαηαλαισηήο, ην πνζφ θαζίζηαηαη δηαζέζηκν κε εκεξνκελία αμίαο ην αξγφηεξν ηελ
επφκελε εξγάζηκε εκέξα κεηά απφ ηε ιήςε ηνπ.
Σην άξζξν 86 πξνβιέπεηαη φηη ε εκεξνκελία αμίαο γηα ηελ πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ
πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ είλαη ην αξγφηεξν ε εξγάζηκε εκέξα θαηά ηελ νπνία
πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζκφο πιεξσκψλ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ
δηθαηνχρνπ. Θεζπίδεηαη δε, ε ππνρξέσζε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ
δηθαηνχρνπ λα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ δηθαηνχρνπ ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο
ακέζσο κφιηο πηζησζεί ην πνζφ απηφ, εθφζνλ δελ ππάξρεη κεηαηξνπή
ζπλαιιάγκαηνο ή ππάξρεη θαη είλαη κεηαμχ ηνπ επξψ θαη λνκίζκαηνο θξάηνπο κέινπο
ή κεηαμχ δχν λνκηζκάησλ θξαηψλ κειψλ. Δπηπξνζζέησο, θαζνξίδεηαη φηη, ε
εκεξνκελία αμίαο γηα ηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή δελ
κπνξεί λα είλαη πξνγελέζηεξε ηνπ ρξφλνπ θαηά ηνλ νπνίν γίλεηαη ε ρξέσζε ηνπ ελ
ιφγσ ινγαξηαζκνχ κε ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο.
Σην άξζξν 87 πξνβιέπεηαη ε απαιιαγή ηεο επζχλεο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ, εθφζνλ ην απνθιεηζηηθφ κέζν ηαπηνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ είλαη εζθαικέλν. Ωζηφζν, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ
πιεξσηή θαηαβάιιεη εχινγεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάθηεζε ησλ ρξεκαηηθψλ
πνζψλ πξάμεο πιεξσκήο. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ
ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή παξέρνληάο ηνπ
φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάθηεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ. Πεξαηηέξσ,
ζε πεξίπησζε πνπ ε αλάθηεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ δελ είλαη εθηθηή, ν πάξνρνο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή πξνζθνκίδεη ζηνλ πιεξσηή, θαηφπηλ γξαπηνχ
αηηήκαηνο, φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνλ πιεξσηή,
πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα αζθήζεη, εθφζνλ ην επηζπκεί, λνκηθή αμίσζε γηα
αλάθηεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ.
Σην άξζξν 88 παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξείο δηαηάμεηο γηα ηελ επζχλε ηνπ παξφρνπ
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ γηα κε εθηέιεζε, εζθαικέλε ή θαζπζηεξεκέλε εθηέιεζε
πξάμεο πιεξσκήο.
Σην άξζξν 89 ζεζπίδεηαη ε επζχλε ηνπ παξφρνπ ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο γηα
κε εθηέιεζε, εζθαικέλε ή θαζπζηεξεκέλε εθηέιεζε πξάμεο πιεξσκήο ζηελ
πεξίπησζε ρξήζεο ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο.
Σην άξζξν 90 νξίδεηαη φηη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εθαξκνζηένπ
δηθαίνπ, δελ απνθιείεηαη λα ζπκθσλείηαη ηπρφλ πξφζζεηε απνδεκίσζε κεηαμχ ηνπ
ρξήζηε θαη ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ απφ φζα πξνβιέπνληαη ζηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 87 έσο 92 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ.
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Σην άξζξν 91 θαζηεξψλεηαη δηθαίσκα πξνζθπγήο κεηαμχ ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ ή ησλ κεζαδφλησλ (π.ρ. θεληξηθέο ηξάπεδεο, γξαθεία ζπκςεθηζκνχ,
ζχκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή ζθέςε 85 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ) πνπ εκπιέθνληαη
θαη ππέρνπλ επζχλε ζε κε εθηέιεζε, εζθαικέλε ή θαζπζηεξεκέλε εθηέιεζε πξάμεο
πιεξσκήο. Η ελ ιφγσ επζχλε πεξηιακβάλεη, επίζεο, ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζε
πεξίπησζε πνπ πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ δελ πξνβαίλεη ζε ηζρπξή
ηαπηνπνίεζε πειάηε.
Σην άξζξν 92 ζεζπίδεηαη ε απνπζία επζχλεο ζε κε ζπλήζεηο θαη κε πξνβιέςηκεο
πεξηζηάζεηο. Με ην άξζξν απηφ επαλαιακβάλεηαη δηάηαμε φκνηνπ πεξηερνκέλνπ κε
απηήο ηνπ άξζξνπ 388 Α.Κ. γηα ηελ απξφνπηε κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ.
Σην άξζξν 93 πξνβιέπεηαη φηη ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα
απφ ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαη παξφρνπο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ αθελφο
επηηξέπεηαη, εθφζνλ είλαη αλαγθαία γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξφιεςεο, δηεξεχλεζεο
θαη ηνπ εληνπηζκνχ πεξηζηαηηθψλ απάηεο ζρεηηθά κε ηηο πιεξσκέο, θαη αθεηέξνπ
δηεμάγεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2472/1997 (Α' 50) (Οδεγία 95/46/ΔΚ ε
νπνία ζα θαηαξγεζεί απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/679 ("General Data Protection
Regulation", 'GDPR') θαη ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ 25 Μαΐνπ 2018) θαη ηνπ Καλνληζκνχ
(ΔΚ) αξηζ. 45/2001. Η ξεηή ζπγθαηάζεζε ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
ζπληζηά, επίζεο, πξνυπφζεζε γηα ηελ πξφζβαζε, επεμεξγαζία θαη δηαηήξεζε ησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ απφ ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ.
Σην άξζξν 94 ξπζκίδνληαη νη ππνρξεψζεηο ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζε
ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Θεζπίδεηαη ε θαηάξηηζε
πιαηζίνπ ην νπνίν πεξηιακβάλεη κέηξα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ
ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ θαη ησλ θηλδχλσλ αζθαιείαο θαη ηε δηαρείξηζε ζρεηηθψλ
ζπκβάλησλ. Πεξαηηέξσ, θαζνξίδεη ηελ ππνρξέσζε ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ αλαθνξηθά κε ηελ ππνβνιή ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ελεκεξσκέλσλ
αμηνινγήζεσλ ησλ ελ ιφγσ θηλδχλσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνπλ
πξνο αληηκεηψπηζή ηνπο.
Σην άξζξν 95 θαζνξίδνληαη νη ππνρξεψζεηο ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζε
ζρέζε κε ηε γλσζηνπνίεζε ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη, θαηά πεξίπησζε, ζηνπο
ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ησλ νπζησδψλ ιεηηνπξγηθψλ ζπκβάλησλ ή
ζπκβάλησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα. Πεξαηηέξσ, πξνβιέπεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο
Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζηε δηαρείξηζε ησλ ελ ιφγσ ζπκβάλησλ ζε εζληθφ θαη
ελσζηαθφ επίπεδν δίλνληάο ηεο ηελ αξκνδηφηεηα λα αμηνινγεί, λα ελεκεξψλεη θαη λα
ζπλεξγάδεηαη κε άιιεο αξκφδηεο αξρέο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ΔΑΤ θαη ηεο ΔΚΤ.
Σην άξζξν 96 πξνβιέπεηαη ε αζθαιήο εμαθξίβσζε απφ ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη ηεο γλεζηφηεηαο
ησλ ειεθηξνληθψλ πξάμεσλ πιεξσκήο. Δηδηθφηεξα, θαζνξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο ζηηο
νπνίεο νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο
γηα ηελ ηζρπξή ηαπηνπνίεζε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ηεο
αθεξαηφηεηαο ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ δηαπηζηεπηεξίσλ αζθαιείαο ησλ ρξεζηψλ
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ.
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Με ην άξζξν 97 ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη
άιισλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ λα ππνβάιινπλ θαηαγγειίεο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία
Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο (ΓΓΔΠΚ) ζρεηηθά κε ηζρπξηζκνχο πεξί παξαβάζεσλ ησλ άξζξσλ 38 έσο
102 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, εθηφο απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6
ηνπ άξζξνπ 68 θαη ζηα άξζξα 94 έσο 96, απφ παξφρνπο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ.
Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζθπγήο
ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ, ε ΓΓΔΠΚ ελεκεξψλεη κε ηελ απάληεζή ηεο ηνλ θαηαγγέιινληα
γηα ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο ΔΔΓ ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ ζρεδίνπ
λφκνπ. Γηα ηελ παξαιαβή θαη ηε δηαρείξηζε θαηαγγειηψλ επί ππνζέζεσλ παξαβίαζεο
ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 68, ησλ άξζξσλ 94 έσο 96 θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 5
έσο 37, αξκφδηα έρεη νξηζηεί ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1
ηνπ άξζξνπ 23.
Σην άξζξν 98 ε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή ηνπ
Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΓΓΔΠΚ) νξίδεηαη αξκφδηα αξρή γηα ηε
δηαζθάιηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ζπκκφξθσζεο παξφρσλ
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 38 έσο 102, εθηφο απφ ηηο
δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 68 θαη ζηα άξζξα 94 έσο
96, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρείξηζεο θαηαγγειηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 97, ηεο
επίιπζεο δηαθνξψλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 99 θαη 100, θαη ηεο επηβνιήο θπξψζεσλ
ζχκθσλα κε ην άξζξν 101 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ. Παξάιιεια, δηεπθξηλίδεηαη ε
αξκνδηφηεηα ηεο ΓΓΔΠΚ σο αξκφδηα αξρή θξάηνπο κέινπο πξνέιεπζεο ή ππνδνρήο,
ζε ζρέζε κε παξαβάζεηο ή εηθαδφκελεο παξαβάζεηο ησλ πξναλαθεξφκελσλ
δηαηάμεσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο εθ κέξνπο παξφρσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ. Οη
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ άξζξσλ 97, 99, 100 θαη 101, ηζρχνπλ
αλαιφγσο θαη γηα ηνπο παξφρνπο ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ, ππφ ηελ
επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 34. Οη ελ ιφγσ αξκνδηφηεηεο αζθνχληαη κε Απφθαζε ηνπ
Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. Με ηνλ απηφ ηξφπν, πινπνηείηαη επίζεο ε
πξνζαξκνγή θαη ζπκκφξθσζε πξνο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, απνθάζεηο,
θαλνληζκνχο, νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο, πνπ εθδίδνληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ΔΑΤ, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο
θαηά ην παξφλ ζρέδην λφκνπ αξκνδηφηεηεο ηεο ΓΓΔΠΚ.
Σην άξζξν 99 θαζνξίδεηαη ην πιαίζην γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ θαηαγγειηψλ ησλ
ρξεζηψλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ φζνλ αθνξά ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 38 έσο 101 ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ
λφκνπ.
Σην άξζξν 100 πξνζδηνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο Δλαιιαθηηθήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ
(ΔΔΓ) πνπ εθαξκφδνληαη ζηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ γηα ηελ επίιπζε
δηαθνξψλ πνπ αλαθχπηνπλ κεηαμχ ρξεζηψλ θαη παξφρσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη
νη νπνίεο αθνξνχλ ηα απνξξένληα εθ ησλ άξζξσλ 38 έσο 101 ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ
λφκνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ αληηπξνζψπσλ. Οη δηαδηθαζίεο ΔΔΓ εθαξκφδνληαη ζηνπο
παξφρνπο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη θαιχπηνπλ, επίζεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ
αληηπξνζψπσλ. Οη ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο δελ θαηαιακβάλνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ εθαξκφδνληαη ζε πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο,
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θαζψο νη δηαδηθαζίεο ΔΔΓ ηεο Οδεγίαο 2013/11/ΔΔ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηνπο
θαηαλαισηέο κε ηε ζηελή ηνπ φξνπ έλλνηα.
Σην άξζξν 101 θαζνξίδεηαη φηη νη θπξψζεηο εθ κέξνπο ηεο ΓΓΔΠΚ επηβάιινληαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 13Α ηνπ λ. 2251/1994 ζε βάξνο ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ γηα παξαβάζεηο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 38 έσο 102 εθηφο απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν
6 ηνπ άξζξνπ 68 θαη ζηα άξζξα 94 έσο 96, θαζψο επίζεο θαη ε δεκνζηνπνίεζή ηνπο,
εθηφο εάλ ε δεκνζηνπνίεζε απηή ελδέρεηαη λα δηαηαξάμεη ζνβαξά ηηο
ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο ή λα πξνθαιέζεη δπζαλάινγε δεκία ζηα εκπιεθφκελα
κέξε. Οη ίδηεο θπξψζεηο επηβάιινληαη θαη ζε βάξνο ησλ δηθαηνχρσλ ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ γηα παξαβάζεηο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 62 ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ.
Σην άξζξν 102 νξίδεηαη ε ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα
δηθαηψκαηά ηνπο κέζσ ειεθηξνληθνχ θπιιαδίνπ πνπ θαηαξηίδεη ε Δπξσπατθή
Δπηηξνπή θαη ε ΓΓΔΠΚ αλαξηά ζηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν. Οη πάξνρνη
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ κεξηκλνχλ ψζηε ην θπιιάδην λα είλαη δηαζέζηκν θαη εχθνια
πξνζβάζηκν ζε ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή ζηνπο πειάηεο ηνπο.
Με ην άξζξν 103 θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 107(3) ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ
απαγνξεχεηαη ε παξέθθιηζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ παξά
κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη ξεηά. Ωζηφζν, νη πάξνρνη ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ δχλαληαη λα πξνβιέπνπλ επλντθφηεξνπο φξνπο ζηνπο ρξήζηεο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ.
Με ην άξζξν 104 ξπζκίδνληαη ζέκαηα κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ αλαγθαίσλ γηα ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ηδξπκάησλ πιεξσκψλ πνπ μεθίλεζαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο πξηλ
απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ πξνο ςήθηζε λφκνπ. Σχκθσλα κε ην ελ ιφγσ άξζξν ηα
ηδξχκαηα πιεξσκψλ κε έδξα ζηελ Διιάδα ηα νπνία αζθνχλ ήδε δξαζηεξηφηεηεο
ζχκθσλα κε ηνλ λ. 3862/2010 (Οδεγία 2007/64/ΔΚ) πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
πξνο ςήθηζε λφκνπ επηηξέπεηαη λα ζπλερίζνπλ λα αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο
έσο ηηο 13 Ινπιίνπ 2018 ζηελ εκεδαπή ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο κέινο
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λ. 3862/2010, πνπ κεηαθέξεη ηελ νδεγία 2007/64/ΔΚ,
ρσξίο λα απαηηείηαη ε εθ λένπ ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Τξάπεδα ηεο
Διιάδνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ ή ε ζπκκφξθσζή
ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 έσο 37 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ωζηφζν, ηα
αλσηέξσ ηδξχκαηα πιεξσκψλ ππνβάιινπλ φιεο ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο ζηελ
Τξάπεδα ηεο Διιάδνο εληφο κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ
θαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηηο 13 Απξηιίνπ 2018, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί έσο ηηο 13
Ινπιίνπ 2018, ε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 5 έσο 37 ηνπ
παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ. Σε πεξίπησζε πνπ ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο αμηνινγήζεη
φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πξναλαθεξφκελεο απαηηήζεηο, ηα ελ ιφγσ ηδξχκαηα
ιακβάλνπλ λέα άδεηα ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ
λφκνπ, εγγξάθνληαη ζην κεηξψν πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 14 θαη ελεκεξψλεηαη ε
ΔΑΤ ζχκθσλα κε ην άξζξν 15. Σε πεξίπησζε πνπ κέρξη θαη ηηο 13 Ινπιίνπ 2018
δηαπηζηψλεηαη φηη δελ έρνπλ ζπκκνξθσζεί ζρεηηθά, ηα ελ ιφγσ ηδξχκαηα
απαγνξεχεηαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ
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παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ θαη ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο απνθαζίδεη είηε ηα κέηξα πνπ
είλαη απαξαίηεην απηά λα ιάβνπλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζή ηνπο
είηε ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν
13. Καη’ εμαίξεζε, ηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ ιακβάλνπλ απηνκάησο άδεηα ιεηηνπξγίαο,
εγγξάθνληαη ζην κεηξψν πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 14 θαη ελεκεξψλεηαη ε ΔΑΤ
ζχκθσλα κε ην άξζξν 15, εθφζνλ ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο έρεη ζηε δηάζεζή ηεο
ζηνηρεία κε ηα νπνία ηεθκεξηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε ησλ αλσηέξσ ηδξπκάησλ
πιεξσκψλ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 5 θαη 11 ηνπ παξφληνο. Δπηπιένλ, φζνλ
αθνξά ηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ ζηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ηελ
παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηεο πεξ. δ) ηνπ ζεκείνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.
3862/2010, νξίδεηαη φηη δηαηεξνχλ ηελ ελ ιφγσ άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ηελ παξνρή ησλ
ελ ιφγσ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ πνπ ζεσξνχληαη σο ππεξεζίεο πιεξσκψλ ηεο πεξ.
γ) ηνπ ζεκείνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ, εθφζνλ έσο ηηο 13
Ιαλνπαξίνπ 2020 έρνπλ ηεζεί ζηε δηάζεζε ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζηνηρεία εθ ησλ
νπνίσλ πξνθχπηεη φηη ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο πεξ. γ) ηνπ άξζξνπ 7 θαη ηνπ
άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ. Τέινο, νξίδεηαη ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν,
φηη ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο δχλαηαη κε απνθάζεηο ηεο λα θαζνξίδεη ιεπηνκέξεηεο
ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία θαη ηηο πξνζεζκίεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
απνηειεζκαηηθή
εθαξκνγή
ησλ
δηαηάμεσλ
ηνπ
παξφληνο
άξζξνπ
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο ηξνπνπνίεζεο ησλ σο άλσ
θαηαιεθηηθψλ πξνζεζκηψλ.
Στο άρθρο 105 προβλζπεται η αναγκαία τροποποίηςη του ν. 2251/1994 που αφορά την
πληροφόρηςη του καταναλωτή πριν από τη ςφναψη ςφμβαςησ χρηματοοικονομικϊν
υπηρεςιϊν από απόςταςη, όταν ςυντρζχει περίπτωςη εφαρμογήσ του παρόντοσ ςχεδίου
νόμου. Ειδικότερα, μζροσ τησ πληροφόρηςησ που λαμβάνει ο καταναλωτήσ αντικαθίςταται
από τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ των άρθρων 44, 45, 51 και 52 του παρόντοσ ςχεδίου
νόμου.
Τν άξζξν 106 αθνξά ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4021/2011 σο πξνο ην πιαίζην
αδεηνδφηεζεο θαη πξνιεπηηθήο επνπηείαο ησλ ηδξπµάησλ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο ην
νπνίν αλαζεσξείηαη ιφγσ ηεο ελζσκάησζεο ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ ζηελ
ειιεληθή λνκνζεζία, πξνθεηµέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά
ζηνπο θηλδχλνπο πνπ απηά αλαιαµβάλνπλ θαη λα επζπγξακκηζηεί µε ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα ηδξχµαηα πιεξσµψλ δπλάµεη ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ
λφκνπ. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε αλαθνξά ζηνλ φξν «ηδξχµαηα πιεξσµψλ» ζην λ.
3862/2010 εθιαµβάλεηαη σο αλαθνξά ζε «ηδξχµαηα ειεθηξνληθνχ ρξήµαηνο» ζην
παξφλ ζρέδην λφµνπ.
Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 13
ηνπ λ. 4021/2011 γηα λα νξηζηνχλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ πξνο ςήθηζε λφκνπ πνπ
ζα εθαξµφδνληαη θαη’ αλαινγία ζηα ηδξχµαηα ειεθηξνληθνχ ρξήµαηνο αλαθνξηθά κε
ηελ αδεηνδφηεζε θαη ηνπο γεληθνχο θαλφλεο πξνιεπηηθήο επνπηείαο ησλ ηδξπµάησλ
ειεθηξνληθνχ ρξήµαηνο, ήηνη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5, ησλ άξζξσλ 11 έσο 17 θαη ησλ
άξζξσλ 20 έσο 33 ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ. Σπγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη φηη
εθαξµφδνληαη ζηα ηδξχµαηα ειεθηξνληθνχ ρξήµαηνο νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηηο
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δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάθιεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ηελ
εγγξαθή ζε µεηξψν ηδξπµάησλ ειεθηξνληθνχ ρξήµαηνο πνπ ηεξείηαη απφ ηελ
Τξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ηελ ΔΑΤ, ηε ινγηζηηθή θαη ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρφ ηνπο,
ηνλ νξηζκφ αληηπξνζψπσλ, ηελ εμσηεξηθή αλάζεζε δξαζηεξηνηήησλ ηδξχµαηνο
ειεθηξνληθνχ ρξήµαηνο θαη ηελ αληίζηνηρε επζχλε ησλ ηδξπµάησλ πνπ πξνβαίλνπλ
ζηελ αλάζεζε, ηελ ηήξεζε αξρείνπ απφ ηα ηδξχµαηα ειεθηξνληθνχ ρξήµαηνο, ηελ
επνπηεία ηνπο θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, ην
επαγγειµαηηθφ απφξξεην, ην δηθαίσκα δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, ηελ αληαιιαγή
πιεξνθνξηψλ, ηε δηαζπλνξηαθή παξνρή ππεξεζηψλ κε ή ρσξίο εγθαηάζηαζε, ηελ
επίιπζε δηαθνξψλ κε ηηο αξκφδηεο αξρέο άιισλ θξαηψλ κειψλ, ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ
αξκφδησλ αξρψλ ζηελ Διιάδα γηα ηελ άζθεζε επνπηείαο σο αξκφδηαο αξρήο
θξάηνπο κέινπο πξνέιεπζεο θαη θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, ηα κέηξα ζε πεξίπησζε
κε ζπκκφξθσζεο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ηεο Οδεγίαο
2015/2366/ΔΔ, θαζψο θαη ηελ αηηηνιφγεζε θαη θνηλνπνίεζή ηνπο.
Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 106 αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ
13 ηνπ λ. 4021/2011 πξνθεηκέλνπ γηα ηε δηαλνκή ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο ζε άιιν
θξάηνο κέινο κε νξηζκφ αληηπξνζψπνπ λα εθαξκφδνληαη, θαη’ αλαινγία ζηα ελ ιφγσ
ηδξχκαηα, ηα άξζξα 28 έσο 33 ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ, εθηφο απφ ηελ
παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 31. Δπίζεο, αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ
13 ηνπ λ. 4021/2011, φπνπ πξνβιέπεηαη φηη ν νξηζκφο αληηπξνζψπνπ απφ ίδξπκα
ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζηελ εκεδαπή ή ζε
άιιν θξάηνο κέινο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 θαη ην άξζξν 29 ηνπ
παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ.
Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 106, γηα ιφγνπο αζθάιεηαο δηθαίνπ, ξπζκίδνληαη
ζέκαηα κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ αλαγθαίσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ
ηδξπκάησλ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο πνπ μεθίλεζαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο πξηλ απφ ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ πξνο ςήθηζε λφκνπ. Γηα ιφγνπο ζπζηεκαηηθήο ζπλέπεηαο
ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 28 ηνπ λ. 4021/2011 πνπ αθνξά παιαηφηεξε κεηαβαηηθή
δηάηαμε γηα ηα ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο πνπ είραλ εμαηξεζεί δπλάκεη ηνπ
άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3601/2007 απφ ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ,
πξνθεηκέλνπ ζην άξζξν απηφ λα πεξηιακβάλεη θαη νη λέεο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ. Σχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ δηάηαμε ηα ηδξχκαηα
ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο κε έδξα ζηελ Διιάδα ηα νπνία αζθνχλ ήδε δξαζηεξηφηεηεο
ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4021/2011 (Οδεγία 2009/110/ΔΚ) θαη ην λ. 3862/2010 (Οδεγία
2007/64/ΔΚ) πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ πξνο ςήθηζε λφκνπ επηηξέπεηαη λα
ζπλερίζνπλ λα αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο έσο ηηο 13 Ινπιίνπ 2018 ζηελ
εκεδαπή ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο κέινο ζχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξφκελε
λνκνζεζία, ρσξίο λα απαηηείηαη ε εθ λένπ ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο απφ ηελ
Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 12 θαη 13 ηνπ λ. 4021/2011 ή ε
ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 12 έσο 19 ηνπ λ. 4021/2011.
Ωζηφζν, ηα αλσηέξσ ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο ππνβάιινπλ φιεο ηηο
ζπλαθείο πιεξνθνξίεο ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο εληφο κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε
ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ θαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηηο 13 Απξηιίνπ 2018,
πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί έσο ηηο 13 Ινπιίνπ 2018, ε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο
απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 12 έσο 19 ηνπ λ. 4021/2011. Σε πεξίπησζε πνπ ε Τξάπεδα
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ηεο Διιάδνο αμηνινγήζεη φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πξναλαθεξφκελεο απαηηήζεηο,
ηα ελ ιφγσ ηδξχκαηα ιακβάλνπλ λέα άδεηα ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ, εγγξάθνληαη ζην κεηξψν πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 14
θαη ελεκεξψλεηαη ε ΔΑΤ ζχκθσλα κε ην άξζξν 15. Σε πεξίπησζε πνπ κέρξη θαη ηηο
13 Ινπιίνπ 2018 δηαπηζηψλεηαη φηη δελ έρνπλ ζπκκνξθσζεί ζρεηηθά, ηα ελ ιφγσ
ηδξχκαηα απαγνξεχεηαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν
20 ηνπ λ. 4021/2011 θαη ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο απνθαζίδεη είηε ηα κέηξα πνπ είλαη
απαξαίηεην απηά λα ιάβνπλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζή ηνπο είηε
ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13
ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ. Τέινο, νξίδεηαη φηη ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο δχλαηαη κε
απνθάζεηο ηεο λα θαζνξίδεη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία θαη ηηο
πξνζεζκίεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ
ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
άξζξνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο ηξνπνπνίεζεο ησλ σο άλσ
θαηαιεθηηθψλ πξνζεζκηψλ.
Τν άξζξν 107 αθνξά ηξνπνπνίεζε ηεο βαζηθήο ηξαπεδηθήο λνκνζεζίαο αλαγθαία γηα
ηε ζπκβαηφηεηά ηεο κε ηελ ππφ ελζσκάησζε Οδεγία. Γηα ιφγνπο ζπζηεκαηηθήο
ζπλέπεηαο, ηξνπνπνηείηαη ηνπ άξζξν 11 ηνπ λ. 4261/2014 πνπ αθνξά ηηο ηξαπεδηθέο
ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαη ζε ακνηβαία αλαγλψξηζε πξνθεηκέλνπ λα πεξηιακβάλεη θαη
ηηο λέεο ππεξεζίεο πιεξσκψλ ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, νη νπνίεο έρνπλ νξηζηεί ζην ζεκείν
3 ηνπ άξζξνπ 4 απηνχ.
Με ην άξζξν 108 θαηαξγνχληαη ηα άξζξα 1 έσο 83 ηνπ λ. 3862/2010, ζηα νπνία είρε
ελζσκαησζεί ε πξνεγνχκελε Οδεγία 2007/64/ΔΚ, θαζψο κε ηελ ππφ ελζσκάησζε
Οδεγία νη δηαηάμεηο απηήο θαηαξγνχληαη. Οη θαη’ εμνπζηνδφηεζε ησλ θαηαξγεζέλησλ
δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνθάζεσλ ηεο
Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο, δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ έσο ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ
λεψηεξεο, εθηφο αλ ην πεξηερφµελφ ηνπο αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
λφµνπ.
Τν άξζξν 109 νξίδεη φηη ε ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ αξρίδεη
απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εθηφο απφ ηηο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 65, 66, 67 θαη 96, αλαθνξηθά κε ηα κέηξα αζθαιείαο, ηα νπνία ηίζεληαη
ζε ηζρχ δεθανθηψ (18) κήλεο κεηά απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπ θαη'
εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ (ΔΔ) ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη
ηνπ άξζξνπ 98 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ. Δπίζεο, ην άξζξν 109 πεξηιακβάλεη
κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηηο πεξηπηψζεηο παξφρσλ ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο
θαη παξφρσλ ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο
ζηελ εκεδαπή πξηλ απφ ηηο 12 Ιαλνπαξίνπ 2016. Τα ελ ιφγσ πξφζσπα επηηξέπεηαη
λα ζπλερίζνπλ λα αζθνχλ ηηο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία
έλαξμεο ηζρχνο ησλ αλσηέξσ κέηξσλ αζθαιείαο. Τέινο, κε ην άξζξν 109
απαγνξεχεηαη ζηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ
λα επηθαινχληαη ηε κε ζπκκφξθσζή ηνπο πξνο ηνλ ελ ιφγσ θαη' εμνπζηνδφηεζε
Καλνληζκφ (ΔΔ) ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πξνθεηκέλνπ λα παξεκπνδίδνπλ ηε
ρξήζε ππεξεζηψλ εθθίλεζεο πιεξσκήο θαη ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ
γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο πιεξσκψλ πνπ εμππεξεηνχλ.
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