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Άξζξν 1 Αληηθείκελν-θνπόο
(άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Με ηα άξζξα 1 έσο θαη 109 απηνχ ηνπ λφκνπ ζθνπείηαη ε ελζσκάησζε ζηελ
ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ Σπκβνχιηνπ 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 αξηζ. 1093/2010/ΔΔ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο
2007/64/ΔΚ (EE L 337).
2. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο θαη 109 ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη ζηηο
αθφινπζεο θαηεγνξίεο παξφρσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ:
α) πηζησηηθά ηδξχκαηα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ζεκείνπ 1 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ
4 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013 (EE L 176), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ππνθαηαζηεκάησλ ηνπο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ζεκείνπ 17 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ ελ ιφγσ Καλνληζκνχ είηε ε έδξα ηνπο βξίζθεηαη εληφο θξάηνπο κέινπο,
είηε ζε ηξίηε ρψξα, θαζψο θαη ην Τακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ.
β) ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ζεκείνπ 3 ηνπ άξζξνπ 10
ηνπ λ. 4021/2011 (Α’ 218) (Οδεγία 2009/110/ΔΚ), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ππνθαηαζηεκάησλ ηδξπκάησλ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο κε θαηαζηαηηθή έδξα εθηφο
Διιάδνο ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, θαη κφλν ζηνλ βαζκφ πνπ νη ππεξεζίεο
πιεξσκψλ ηηο νπνίεο πξνζθέξνπλ ηα ελ ιφγσ ππνθαηαζηήκαηα ζπλδένληαη κε ηελ
έθδνζε ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο.
γ) γξαθεία ηαρπδξνκηθψλ επηηαγψλ ηα νπνία εμνπζηνδνηνχληαη βάζεη ηεο εζληθήο
λνκνζεζίαο λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πιεξσκψλ,
δ) ηδξχκαηα πιεξσκψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ζεκείνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο
λφκνπ,
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ε) ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα (εθεμήο ΔΚΤ) θαη νη εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο
φηαλ δελ ελεξγνχλ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο λνκηζκαηηθέο ή άιιεο δεκφζηεο αξρέο,
ζη) ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ηα άιια θξάηε κέιε ή νη πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο αξρέο
ηνπο φηαλ δελ ελεξγνχλ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο δεκφζηεο αξρέο.
3. Ο παξψλ λφκνο ζεζπίδεη επίζεο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηε δηαθάλεηα ησλ φξσλ θαη ηηο
απαηηήζεηο ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ θαη θαζνξίδεη ηα
δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη ησλ
παξφρσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
σο ηαθηηθή απαζρφιεζε ή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.

Άξζξν 2 Πεδίν εθαξκνγήο
(άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Ο παξψλ λφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη ζηελ
Διιάδα.
2.

Τα

άξζξα

38

έσο

101

εθαξκφδνληαη

ζε

πξάμεηο

πιεξσκήο

πνπ

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε λφκηζκα θξάηνπο κέινπο 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 ησλ θξαηψλ κειψλ.
3. Τα άξζξα 38 έσο 60 εθηφο απφ ηελ πεξ. β) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 45, ηελ
πεξ. ε) ηνπ ζεκείνπ 2 ηνπ άξζξνπ 52 θαη ηελ πεξ. α) ηνπ άξζξνπ 56, θαζψο θαη ηα
άξζξα 61 έσο 101, εθηφο απφ ηα άξζξα 81 έσο 85, εθαξκφδνληαη ζε πξάμεηο
πιεξσκήο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε λφκηζκα πνπ δελ είλαη λφκηζκα θξάηνπο
κέινπο 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.
4. Τα άξζξα 38 έσο 60, εθηφο απφ ηελ πεξ. β) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 45,
ηελ πεξ. ε) ηνπ ζεκείνπ 2 θαη ηελ πεξ. δ) ηνπ ζεκείνπ 5 ηνπ άξζξνπ 52 θαη ηελ πεξ.
α) ηνπ άξζξνπ 56, θαζψο θαη ηα άξζξα 61 έσο 101, εθηφο απφ ηηο παξαγξάθνπο 2
θαη 4 ηνπ άξζξνπ 62, ηα άξζξα 76, 77, 81, ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 83, ηα
άξζξα 88 θαη 91 εθαξκφδνληαη ζε πξάμεηο πιεξσκήο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε
φια ηα λνκίζκαηα φηαλ κφλν ν έλαο απφ ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
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βξίζθεηαη εληφο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ, ζε φ,ηη αθνξά ηα κέξε ηεο
πξάμεο πιεξσκήο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα θξάηε κέιε.

Άξζξν 3 Δμαηξέζεηο
(άξζξν 3 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
Ο παξψλ λφκνο δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) ζε πξάμεηο πιεξσκήο πνπ δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά ζε κεηξεηά κε απεπζείαο
θαηαβνιή απφ ηνλ πιεξσηή ζηνλ δηθαηνχρν, ρσξίο νπνηαδήπνηε ελδηάκεζε
κεζνιάβεζε,
β) ζε πξάμεηο πιεξσκήο απφ ηνλ πιεξσηή ζηνλ δηθαηνχρν κέζσ εκπνξηθνχ
αληηπξνζψπνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ κέζσ ζπκθσλίαο λα δηαπξαγκαηεχεηαη ή λα
ζπλάπηεη ηελ πψιεζε ή αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ εθ κέξνπο κφλν ηνπ πιεξσηή ή
κφλν ηνπ δηθαηνχρνπ,
γ) ζηελ θαη’ επάγγεικα πιηθή κεηαθνξά ηξαπεδνγξακκαηίσλ θαη θεξκάησλ,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη παξάδνζήο ηνπο,
δ) ζε πξάμεηο πιεξσκήο ζπληζηάκελεο ζε κε επαγγεικαηηθή ζπγθέληξσζε θαη
παξάδνζε

κεηξεηψλ

ζην

πιαίζην

κε

θεξδνζθνπηθήο

ή

θηιαλζξσπηθήο

δξαζηεξηφηεηαο,
ε) ζε ππεξεζίεο θαηά ηηο νπνίεο θαηαβάιινληαη κεηξεηά απφ ηνλ δηθαηνχρν ζηνλ
πιεξσηή σο κέξνο πξάμεο πιεξσκήο, θαηφπηλ ξεηήο αίηεζεο ηνπ ρξήζηε ηεο
ππεξεζίαο πιεξσκψλ αθξηβψο πξηλ ηελ εθηέιεζε πξάμεο πιεξσκήο, κέζσ
πιεξσκήο γηα ηελ αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ,
ζη) ζηηο εξγαζίεο κεηαηξνπήο ζπλαιιάγκαηνο νη νπνίεο ζπλίζηαληαη ζε αληαιιαγή
κεηξεηψλ (κεηξεηά αληί κεηξεηψλ/cash to cash), εθφζνλ ηα κεηξεηά δελ ηεξνχληαη ζε
ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ,
δ) ζηηο πξάμεηο πιεξσκήο πνπ βαζίδνληαη ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα
αμηφγξαθα, ηα νπνία εθδίδνληαη επί ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ γηα λα
ηεζνχλ ρξεκαηηθά πνζά ζηε δηάζεζε ηνπ δηθαηνχρνπ:
i) έληππεο επηηαγέο, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε ηεο Γελεχεο ηεο 19εο Μαξηίνπ 1931,
κε ηελ νπνία ζεζπίδεηαη εληαίνο λφκνο γηα ηηο επηηαγέο,
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ii) έληππεο επηηαγέο, αλάινγεο κε εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν i), νη νπνίεο
δηέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ δελ έρνπλ ππνγξάςεη ηε
ζχκβαζε ηεο Γελεχεο ηεο 19εο Μαξηίνπ 1931, γηα ηνλ εληαίν λφκν γηα ηηο επηηαγέο,
iii) έληππεο εληνιέο πιεξσκψλ, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε ηεο Γελεχεο ηεο 7εο
Ηνπλίνπ 1930, κε ηελ νπνία ζεζπίδεηαη εληαίνο λφκνο γηα ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο θαη ηα
γξακκάηηα,
iv) έληππεο εληνιέο πιεξσκψλ παξφκνηεο κε απηέο ηνπ ζεκείνπ iii) πνπ δηέπνληαη
απφ ηε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ δελ είλαη κέιε ηεο ζχκβαζεο ηεο Γελεχεο
ηεο 7εο Ηνπλίνπ 1930, κε ηελ νπνία ζεζπίδεηαη εληαίνο λφκνο γηα ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο
θαη ηα γξακκάηηα,
v) έληππα παξαζηαηηθά,
vi) έληππεο ηαμηδησηηθέο επηηαγέο,
vii) έληππεο ηαρπδξνκηθέο επηηαγέο φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηελ Παγθφζκηα
Ταρπδξνκηθή Έλσζε,
ε) ζε πξάμεηο πιεξσκήο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ζπζηήκαηνο
πιεξσκψλ

ή

δηαθαλνληζκνχ

ηίηισλ

κεηαμχ

αληηπξνζψπσλ

δηαθαλνληζκνχ,

θεληξηθψλ αληηζπκβαιινκέλσλ, γξαθείσλ εθθαζάξηζεο θαη/ή θεληξηθψλ ηξαπεδψλ θαη
άιισλ ζπκκεηερφλησλ ζην ζχζηεκα, θαη παξφρσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, κε ηελ
επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 35 παξφληνο λφκνπ,
ζ) ζε πξάμεηο πιεξσκήο νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ εμππεξέηεζε πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ

απνηεινχκελσλ

απφ

ηίηινπο,

πεξηιακβαλνκέλσλ

κεξηζκάησλ,

εηζνδήκαηνο ή άιισλ δηαλεκφκελσλ πνζψλ, ή ηεο εμαγνξάο ή πψιεζεο, νη νπνίεο
δηελεξγνχληαη απφ ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξ. ε), ή απφ επηρεηξήζεηο
επελδχζεσλ,

πηζησηηθά

ηδξχκαηα,

νξγαληζκνχο

επηρεηξήζεηο δηαρείξηζεο πεξηνπζηαθψλ

ζπιινγηθψλ

ζηνηρείσλ πνπ

επελδχζεσλ

ή

παξέρνπλ ππεξεζίεο

επελδχζεσλ θαη θάζε άιιε νληφηεηα ε νπνία λνκίκσο παξέρεη ππεξεζίεο
ζεκαηνθπιαθήο ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα,
η) ζηηο ππεξεζίεο παξφρσλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, ρσξίο πνηέ λα πεξηέξρνληαη ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ππφ
κεηαθνξά ρξεκαηηθά πνζά. Σηηο ππεξεζίεο απηέο πεξηιακβάλνληαη ε επεμεξγαζία θαη
απνζήθεπζε

δεδνκέλσλ,

νη

ππεξεζίεο

εκπηζηνζχλεο

θαη

πξνζηαζίαο

ηεο

ηδησηηθφηεηαο, ε ηαπηνπνίεζε δεδνκέλσλ θαη εκπιεθφκελσλ νληνηήησλ, ε παξνρή
ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο (ΗΤ) θαη δηθηχνπ επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ε παξνρή θαη
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ζπληήξεζε ηεξκαηηθψλ θαη ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ππεξεζίεο
πιεξσκψλ, κε εμαίξεζε ηηο ππεξεζίεο εθθίλεζεο πιεξσκήο θαη ηηο ππεξεζίεο
πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ,
ηα) ζηηο ππεξεζίεο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα κέζα πιεξσκψλ πνπ
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν κε πεξηνξηζκέλν ηξφπν θαη πνπ πιεξνχλ κία
απφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
i) κέζα πιεξσκψλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ θάηνρν λα απνθηήζεη αγαζά ή ππεξεζίεο,
κφλν ζηελ επαγγεικαηηθή ζηέγε πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εθδφηεο ή εληφο πεξηνξηζκέλνπ
δηθηχνπ παξφρσλ ππεξεζηψλ, ζην πιαίζην απεπζείαο εκπνξηθήο ζπκθσλίαο κε
επαγγεικαηία εθδφηε,
ii) κέζα πιεξσκψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηελ απφθηεζε ελφο
πνιχ πεξηνξηζκέλνπ θάζκαηνο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ,
iii) κέζα πιεξσκψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν ζηελ Διιάδα,
παξέρνληαη θαη’ αίηεζε επηρείξεζεο ή νληφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίδνληαη
απφ θεληξηθή ή πεξηθεξεηαθή δεκφζηα αξρή γηα εηδηθνχο θνηλσληθνχο ή θνξνινγηθνχο
ζθνπνχο πξνο απφθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ απφ πξνκεζεπηέο
πνπ έρνπλ ζπλάςεη εκπνξηθή ζπκθσλία κε ηνλ εθδφηε,
ηβ) ζε πξάμεηο πιεξσκήο νη νπνίεο παξέρνληαη απφ πάξνρν δηθηχσλ ή ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζε ζπλδξνκεηή ηνπ δηθηχνπ ή ηεο ππεξεζίαο επηπιένλ
ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ:
αα) κε ζθνπφ ηελ αγνξά ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ή θσλεηηθψλ ππεξεζηψλ ή θαη ησλ
δχν, αλεμάξηεηα απφ ηε ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αγνξά ή ηελ
θαηαλάισζε ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, κε ρξέσζε ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ή
ββ) νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ή κέζσ ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο κε ρξέσζε
ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ζην πιαίζην θηιαλζξσπηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα ηελ
αγνξά εηζηηεξίσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αμία θάζε κεκνλσκέλεο πξάμεο
πιεξσκήο ε νπνία αλαθέξεηαη ζηα ζεκεία αα) θαη ββ) δελ ππεξβαίλεη ηα πελήληα
(50) επξψ θαη
(i)

ε ζπλνιηθή αμία ησλ πξάμεσλ πιεξσκήο γηα έλαλ κεκνλσκέλν ζπλδξνκεηή

δελ ππεξβαίλεη ηα ηξηαθφζηα (300) επξψ αλά ζπκβαηηθφ κήλα, ή,
(ii)

ζηελ πεξίπησζε ζπλδξνκεηή πνπ πξνρξεκαηνδνηεί ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ

ζηνλ πάξνρν ειεθηξνληθνχ επηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ ή ππεξεζίαο, ε ζπλνιηθή αμία
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ησλ πξάμεσλ πιεξσκήο δελ ππεξβαίλεη ηα ηξηαθφζηα (300) επξψ αλά ζπκβαηηθφ
κήλα,
ηγ) ζε πξάμεηο πιεξσκήο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ίδην ινγαξηαζκφ κεηαμχ
παξφρσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, ησλ αληηπξνζψπσλ ή ησλ ππνθαηαζηεκάησλ
ηνπο,
ηδ) ζε πξάμεηο πιεξσκήο θαη ζρεηηθέο ππεξεζίεο κεηαμχ κεηξηθήο θαη ζπγαηξηθήο
επηρείξεζεο ή κεηαμχ ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο ίδηαο κεηξηθήο επηρείξεζεο,
ρσξίο θακία ελδηάκεζε κεζνιάβεζε παξφρνπ ππεξεζίαο πιεξσκψλ εθηφο απφ
επηρείξεζε πνπ αλήθεη ζηνλ ίδην φκηιν,
ηε)

ζε

ππεξεζίεο

αλάιεςεο

κεηξεηψλ

πνπ

παξέρνληαη

κέζσ

απηφκαησλ

ηακεηνινγηζηηθψλ κεραλψλ (ΑΤΜ) απφ παξφρνπο νη νπνίνη ελεξγνχλ εθ κέξνπο ελφο
ή πεξηζζφηεξσλ εθδνηψλ θαξηψλ, εθφζνλ νη ελ ιφγσ πάξνρνη δελ είλαη
ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο ζχκβαζεο-πιαηζίνπ κε ηνλ πειάηε πνπ πξνβαίλεη ζε
αλάιεςε κεηξεηψλ απφ ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ θαη δελ παξέρνπλ άιιεο ππεξεζίεο
πιεξσκψλ ηνπ ζεκείνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4. Δληνχηνηο, ζηνλ πειάηε παξέρεηαη
πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηπρφλ ρξεψζεηο ησλ αλαιήςεσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηα
άξζξα 45, 48, 49 θαη 59 πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αλάιεςεο, θαζψο θαη κε ηε
ιήςε ησλ κεηξεηψλ ζην ηέινο ηεο ζπλαιιαγήο κεηά ηελ αλάιεςε.

Άξζξν 4 Οξηζκνί
(άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ άξζξσλ 1 έσο 109 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηζρχνπλ νη θάησζη
νξηζκνί:
1) «θξάηνο κέινο πξνέιεπζεο»: α) ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν βξίζθεηαη ε
θαηαζηαηηθή έδξα ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ή
β) εάλ, βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ δελ δηαζέηεη
θαηαζηαηηθή έδξα, ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν βξίζθνληαη ηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ,
2) «θξάηνο κέινο ππνδνρήο»: ην θξάηνο κέινο, πιελ ηνπ θξάηνπο κέινπο
πξνέιεπζεο, ζην νπνίν ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ δηαζέηεη αληηπξφζσπν ή
ππνθαηάζηεκα ή παξέρεη ππεξεζίεο πιεξσκψλ,
3) «ππεξεζίεο πιεξσκψλ»: νη αθφινπζεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο:
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α) ππεξεζίεο πνπ επηηξέπνπλ ηηο ηνπνζεηήζεηο κεηξεηψλ ζε ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ,
θαζψο θαη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηήξεζε ινγαξηαζκνχ
πιεξσκψλ,
β) ππεξεζίεο πνπ επηηξέπνπλ ηηο αλαιήςεηο κεηξεηψλ απφ ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ,
θαζψο θαη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηήξεζε ινγαξηαζκνχ
πιεξσκψλ,
γ) εθηέιεζε πξάμεσλ πιεξσκήο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ, ζε
ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ πνπ ηεξείηαη ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ
ρξήζηε ή ζε άιιν πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ:
i) εθηέιεζε εληνιψλ άκεζεο ρξέσζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθάπαμ άκεζεο
ρξέσζεο,
ii) εθηέιεζε πξάμεσλ πιεξσκήο κε θάξηα πιεξσκήο ή αλάινγν κέζν,
iii) εθηέιεζε κεηαθνξψλ πίζησζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πάγησλ εληνιψλ,
δ) εθηέιεζε πξάμεσλ πιεξσκήο ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ηα ρξεκαηηθά πνζά
θαιχπηνληαη απφ πηζησηηθφ φξην γηα ηνλ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ:
i) εθηέιεζε εληνιψλ άκεζεο ρξέσζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθάπαμ άκεζεο
ρξέσζεο,
ii) εθηέιεζε πξάμεσλ πιεξσκήο κε θάξηα πιεξσκήο ή αλάινγν κέζν,
iii) εθηέιεζε κεηαθνξψλ πίζησζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πάγησλ εληνιψλ,
ε) έθδνζε κέζσλ πιεξσκήο θαη/ή απνδνρή πξάμεσλ πιεξσκήο,
ζη) ππεξεζίεο εκβαζκάησλ,
δ) ππεξεζίεο εθθίλεζεο πιεξσκήο,
ε) ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ,
4) «ίδξπκα πιεξσκψλ»: ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ζχκθσλα κε ην
άξζξν 11 λα παξέρεη θαη λα εθηειεί ππεξεζίεο πιεξσκψλ ζε φια ηα θξάηε κέιε,
5) «πξάμε πιεξσκήο»: πξάμε ε εθθίλεζε ηεο νπνίαο δηελεξγείηαη απφ ηνλ πιεξσηή
ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ή απφ ηνλ δηθαηνχρν θαη ζπλίζηαηαη ζηε δηάζεζε, κεηαβίβαζε ή
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αλάιεςε ρξεκαηηθψλ πνζψλ, αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε ππνθείκελε ππνρξέσζε
κεηαμχ πιεξσηή θαη δηθαηνχρνπ,
6) «εμ απνζηάζεσο πξάμε πιεξσκήο»: πξάμε πιεξσκήο ε εθθίλεζε ηεο νπνίαο
δηελεξγείηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή κέζσ ζπζθεπήο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
γηα επηθνηλσλία εμ απνζηάζεσο,
7) «ζχζηεκα πιεξσκψλ»: ζχζηεκα κεηαθνξάο ρξεκαηηθψλ πνζψλ ην νπνίν
δηέπεηαη απφ επίζεκεο ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο θαη θνηλνχο θαλφλεο γηα ηελ
επεμεξγαζία, ηελ εθθαζάξηζε θαη/ή ηνλ δηαθαλνληζκφ πξάμεσλ πιεξσκήο,
8) «πιεξσηήο»: ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν δηαηεξεί ινγαξηαζκφ
πιεξσκψλ θαη επηηξέπεη εληνιή πιεξσκήο απφ απηφ ηνλ ινγαξηαζκφ ή, εάλ δελ
ππάξρεη ινγαξηαζκφο πιεξσκψλ, ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ δίλεη εληνιή
πιεξσκήο,
9) «δηθαηνχρνο»: ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ είλαη ν ηειηθφο απνδέθηεο ησλ
ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηα νπνία απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο πξάμεο πιεξσκήο,
10) «ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ»: ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ
ρξεζηκνπνηεί κηα ππεξεζία πιεξσκψλ σο πιεξσηήο, δηθαηνχρνο ή θαη κε ηηο δχν
ηδηφηεηεο,
11) «πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ»: νη νληφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1 ή ζην άξζξν 34,
12) «ινγαξηαζκφο πιεξσκψλ»: ν ινγαξηαζκφο πνπ ηεξείηαη ζην φλνκα ελφο ή
πεξηζζφηεξσλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε
πξάμεσλ πιεξσκήο,
13) «εληνιή πιεξσκήο»: θάζε νδεγία εθ κέξνπο ηνπ πιεξσηή ή ηνπ δηθαηνχρνπ πξνο
ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ κε ηελ νπνία ηνπ δεηείηαη λα εθηειέζεη κηα πξάμε
πιεξσκήο,
14) «κέζν πιεξσκψλ»: εμαηνκηθεπκέλε ζπζθεπή θαη/ή ζεηξά δηαδηθαζηψλ πνπ έρεη
ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθθίλεζε εληνιήο πιεξσκήο,
15) «ππεξεζία εθθίλεζεο πιεξσκήο»: ε ππεξεζία γηα ηελ εθθίλεζε εληνιήο
πιεξσκήο θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζε ζρέζε κε
ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ πνπ ηεξείηαη ζε άιιν πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ,
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16) «ππεξεζία πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ»: ε ζε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε
(online) ππεξεζία γηα ηελ παξνρή ζπγθεληξσηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο ινγαξηαζκνχο πιεξσκψλ πνπ ηεξεί ν ρξήζηεο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ είηε ζε άιιν πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ είηε ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ
ελφο παξφρνπο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ,
17) «πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ»: ν πάξνρνο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ν νπνίνο παξέρεη θαη ηεξεί ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ γηα
πιεξσηή,
18) «πάξνρνο ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο»: ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
πνπ αζθεί επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ηελ πεξ. δ) ηνπ ζεκείνπ 3,
19) «πάξνρνο ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ»: ν πάξνρνο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ πνπ αζθεί επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ηελ πεξ. ε) ηνπ
ζεκείνπ 3,
20) «θαηαλαισηήο»: ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ δελ ελεξγεί γηα εκπνξηθνχο,
επηρεηξεκαηηθνχο ή επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο, φζνλ αθνξά ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ παξφληα λφκν,
21) «ζχκβαζε-πιαίζην»: ε ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ πνπ δηέπεη ηε
κειινληηθή εθηέιεζε κεκνλσκέλσλ θαη δηαδνρηθψλ πξάμεσλ πιεξσκήο θαη ε νπνία
κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαη ηνπο φξνπο γηα ην άλνηγκα ινγαξηαζκνχ
πιεξσκψλ,
22) «ππεξεζία εκβαζκάησλ»: ε ππεξεζία πιεξσκψλ θαηά ηελ νπνία ιακβάλεηαη
ρξεκαηηθφ πνζφ απφ πιεξσηή, ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη ινγαξηαζκφο πιεξσκψλ ζην
φλνκα ηνπ πιεξσηή ή ηνπ δηθαηνχρνπ, κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηε κεηαθνξά αληίζηνηρνπ
πνζνχ ζε δηθαηνχρν ή ζε άιιν πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ πνπ ελεξγεί γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ θαη/ή θαηά ηελ νπνία απηά ηα ρξεκαηηθά πνζά
ιακβάλνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηίζεληαη ζηε δηάζεζή ηνπ,
23) «άκεζε ρξέσζε»: ε ππεξεζία πιεξσκψλ κε ηελ νπνία ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο
πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή, φηαλ ε εθθίλεζε ηεο πξάμεο πιεξσκήο δηελεξγείηαη απφ
ηνλ δηθαηνχρν βάζεη ηεο ζπλαίλεζεο ηνπ πιεξσηή πξνο ηνλ δηθαηνχρν, ηνλ πάξνρν
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ ή ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ
ίδηνπ ηνπ πιεξσηή,
24) «κεηαθνξά πίζησζεο»: ε ππεξεζία πιεξσκψλ γηα ηελ πίζησζε ινγαξηαζκνχ
πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ κε πξάμε πιεξσκήο ή ζεηξά πξάμεσλ πιεξσκήο απφ
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ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή κέζσ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
πνπ ηεξεί ηνλ ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή, βάζεη εληνιήο ηνπ πιεξσηή,
25) «ρξεκαηηθά πνζά»: ηξαπεδνγξακκάηηα θαη θέξκαηα, ινγηζηηθφ ή ειεθηξνληθφ
ρξήκα θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 4021/2011,
26) «εκεξνκελία αμίαο»: ην ρξνληθφ ζεκείν αλαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πάξνρνο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηφθσλ επί ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ
πνπ ρξεψλεηαη ή πηζηψλεηαη έλαο ινγαξηαζκφο πιεξσκψλ,
27)

«ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία αλαθνξάο»:

ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ θάζε αληαιιαγήο λνκηζκάησλ θαη ε
νπνία θαζίζηαηαη δηαζέζηκε απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ή πξνέξρεηαη
απφ πεγή δηαζέζηκε ζην θνηλφ,
28) «επηηφθην αλαθνξάο»: ην επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ησλ ηφθσλ θαη ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ πεγή δηαζέζηκε ζην θνηλφ ηελ
νπνία λα κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ακθφηεξα ηα κέξε ηεο ζχκβαζεο παξνρήο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ,
29) «ηαπηνπνίεζε»: ε δηαδηθαζία πνπ επηηξέπεη ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
λα επαιεζεχεη ηελ ηαπηφηεηα ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ή ηελ εγθπξφηεηα
ρξήζεο ζπγθεθξηκέλνπ κέζνπ πιεξσκψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο ησλ
εμαηνκηθεπκέλσλ δηαπηζηεπηεξίσλ αζθάιεηαο ηνπ ρξήζηε,
30) «ηζρπξή ηαπηνπνίεζε πειάηε»: ε ηαπηνπνίεζε κε βάζε ηε ρξήζε δχν ή
πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ γλψζε (ζηνηρείν ην νπνίν κφλν ν ρξήζηεο
ππεξεζίαο πιεξσκψλ γλσξίδεη), θαηνρή (ζηνηρείν ην νπνίν κφλν ν ρξήζηεο θαηέρεη)
θαη θάπνην κνλαδηθφ εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ (κνλαδηθφ ζχκθπην ζηνηρείν ηνπ
ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ), ηα νπνία είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο, ππφ ηελ
έλλνηα φηη ε παξαβίαζε ηνπ ελφο δελ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αμηνπηζηία ησλ ππνινίπσλ
θαη ε δηαδηθαζία ηεο νπνίαο είλαη ζρεδηαζκέλε θαηά ηξφπν πνπ λα πξνζηαηεχεηαη ε
εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηαπηνπνίεζεο,
31) «εμαηνκηθεπκέλα δηαπηζηεπηήξηα αζθάιεηαο»: εμαηνκηθεπκέλα ζηνηρεία πνπ
παξέρεη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζε ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ κε
ζθνπφ ηελ ηαπηνπνίεζε,
32) «επαίζζεηα δεδνκέλα πιεξσκψλ»: δεδνκέλα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ θαη ηα
εμαηνκηθεπκέλα

δηαπηζηεπηήξηα

αζθάιεηαο,

θαη

ηα

νπνία

κπνξνχλ

λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δηάπξαμε απάηεο. Γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παξφρσλ
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ππεξεζηψλ εθθίλεζεο πιεξσκήο θαη ησλ παξφρσλ ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ
ινγαξηαζκνχ, ην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη ν αξηζκφο ηνπ
ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ δελ ζπληζηνχλ επαίζζεηα δεδνκέλα πιεξσκψλ,
33) «απνθιεηζηηθφ κέζν ηαπηνπνίεζεο»: ν ζπλδπαζκφο γξακκάησλ, αξηζκψλ ή
ζπκβφισλ πνπ νξίδεη ζηνλ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ θαη ηνλ νπνίν παξέρεη ν ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ γηα ηε βέβαηε
ηαπηνπνίεζε άιινπ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη/ή ηνπ ινγαξηαζκνχ
πιεξσκψλ ηνπ ηειεπηαίνπ γηα κηα πξάμε πιεξσκήο,
34) «κέζν επηθνηλσλίαο εμ απνζηάζεσο»: ε κέζνδνο ε νπνία κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, ρσξίο
ηελ ηαπηφρξνλε θπζηθή παξνπζία ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη ηνπ
ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ,
35) «ζηαζεξφ κέζν»: ην κέζν πνπ επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ λα
απνζεθεχεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ απεπζχλνληαη πξνζσπηθά θαηά ηξφπν ψζηε λα
ζπλερίδεη λα έρεη πξφζβαζε ζε απηέο κειινληηθά επί ρξνληθφ δηάζηεκα επαξθέο γηα
ηνπο ζθνπνχο πνπ εμππεξεηνχλ νη πιεξνθνξίεο, θαη λα αλαπαξάγεη απηνχζηεο ηηο
απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίεο,
36) «πνιχ κηθξή επηρείξεζε»: επηρείξεζε ε νπνία, θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζχλαςεο ηεο
ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 θαη
ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο Σχζηαζεο
2003/361/ΔΚ (EE L 124),
37) «εξγάζηκε εκέξα»: ε εκέξα θαηά ηελ νπνία εξγάδεηαη ν ζρεηηθφο πάξνρνο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή ή ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ
δηθαηνχρνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ εθηέιεζε πξάμεο πιεξσκήο, φπσο απαηηείηαη γηα
ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο πιεξσκήο,
38) «αληηπξφζσπνο»: ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ παξέρεη ππεξεζίεο
πιεξσκψλ εμ νλφκαηνο ελφο ηδξχκαηνο πιεξσκψλ,
39) «ππνθαηάζηεκα»: ηφπνο δηεμαγσγήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθηφο ησλ
θεληξηθψλ γξαθείσλ, ν νπνίνο ζπληζηά ηκήκα ηδξχκαηνο πιεξσκψλ, δελ δηαζέηεη
λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη ζηνλ νπνίν δηελεξγνχληαη απεπζείαο κεξηθέο ή φιεο νη
πξάμεηο πνπ ζπληζηνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο ηδξχκαηνο πιεξσκψλ. Όινη νη ηφπνη
δηεμαγσγήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζην ίδην θξάηνο
κέινο απφ ίδξπκα πιεξσκψλ κε θεληξηθά γξαθεία ζε άιιν θξάηνο κέινο ζεσξνχληαη
έλα θαη κνλαδηθφ ππνθαηάζηεκα,
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40) «φκηινο»: ζχλνιν επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαηά ηελ έλλνηα ησλ
παξαγξάθσλ 1, 2 ή 7 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4308/2014 (Α΄ 251) (Οδεγία
2013/34/ΔΔ) ή επηρεηξήζεσλ φπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 4, 5, 6 θαη 7 ηνπ θαη’
εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 241/2014 ηεο Δπηηξνπήο (EE L 74), νη νπνίεο
ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10, ή ηεο
παξαγξάθνπ 6 ή ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 113 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ.
575/2013,
41) «δίθηπν ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ»: ην δίθηπν, θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξ. ηδ) ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3431/2006 (Α’ 13) (Οδεγία 2002/21/ΔΚ),
42) «ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ»: νη ππεξεζίεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξ.
κδ) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3431/2006,
43) «ςεθηαθφ πεξηερφκελν»: ηα αγαζά ή νη ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη θαη
δηαηίζεληαη ζε ςεθηαθή κνξθή, ησλ νπνίσλ ε ρξήζε ή θαηαλάισζε πεξηνξίδεηαη ζε
ζπζθεπή ηερλνινγίαο θαη πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ κε θαλέλαλ ηξφπν ηε ρξήζε ή
θαηαλάισζε θπζηθψλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ,
44) «απνδνρή πξάμεσλ πιεξσκήο»: ππεξεζία πιεξσκψλ παξερφκελε απφ πάξνρν
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ν νπνίνο ζπλάπηεη ζχκβαζε κε έλαλ δηθαηνχρν γηα ηελ
απνδνρή θαη επεμεξγαζία πξάμεσλ πιεξσκήο, ε νπνία θαηαιήγεη ζε κεηαθνξά
ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζηνλ δηθαηνχρν,
45) «έθδνζε κέζσλ πιεξσκψλ»: ππεξεζία πιεξσκψλ απφ πάξνρν ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ πνπ αλαιακβάλεη κε ζχκβαζε λα παξέρεη ζηνλ πιεξσηή κέζν
πιεξσκψλ γηα ηελ εθθίλεζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ πξάμεσλ πιεξσκήο ηνπ
πιεξσηή,
46) «ίδηα θεθάιαηα»: ηα ίδηα θεθάιαηα φπσο νξίδνληαη ζην ζεκείν 118) ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013 φπνπ
ηνπιάρηζηνλ ην 75 % ηνπ θεθαιαίνπ ηεο θαηεγνξίαο 1 έρεη ηε κνξθή θεθαιαίνπ
θνηλψλ κεηνρψλ ηεο θαηεγνξίαο 1, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 50 ηνπ ελ ιφγσ
Καλνληζκνχ, θαη ην θεθάιαην ηεο θαηεγνξίαο 2 είλαη ίζν ή κηθξφηεξν ηνπ ελφο ηξίηνπ
ηνπ θεθαιαίνπ ηεο θαηεγνξίαο 1,
47) «εκπνξηθφ ζήκα πιεξσκήο»: θάζε πιηθή ή ςεθηαθή επσλπκία, φξνο, ζήκα,
ζχκβνιν ή ζπλδπαζκφο ηνπο, ην νπνίν δειψλεη ην ζχζηεκα θαξηψλ πιεξσκήο,
βάζεη ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξάμεηο πιεξσκήο κε θάξηα ,
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48) «πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο εκπνξηθά ζήκαηα»: ε ζπκπεξίιεςε δχν ή πεξηζζφηεξσλ
εκπνξηθψλ ζεκάησλ πιεξσκψλ ή εθαξκνγψλ πιεξσκψλ ηνπ ίδηνπ εκπνξηθνχ
ζήκαηνο πιεξσκήο ζην ίδην κέζν πιεξσκψλ,
49) «θξάηνο κέινο»: θάζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θάζε άιιν
θξάηνο πνπ έρεη θπξψζεη ηε Σπκθσλία γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Φψξν
(Δ.Ο.Φ.),
50) «ηξίηεο ρψξεο»: νη ινηπέο, πέξαλ ησλ θξαηψλ κειψλ, ρψξεο.

ΣΙΣΛΟ ΙΙ ΠΑΡΟΥΟΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΓΡΤΜΑΣΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Σκήκα 1 Γεληθνί θαλόλεο

Άξζξν 5 Άδεηα ιεηηνπξγίαο
(άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Τα ηδξχκαηα πιεξσκψλ ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ κε ηε κνξθή ηεο αλψλπκεο
εηαηξείαο ή ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο (SE) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2157/2001
(EE L 294) θαηφπηλ άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηελ Τξάπεδα ηεο
Διιάδνο. Γηα λα απνθηήζεη άδεηα ιεηηνπξγίαο σο ίδξπκα πιεξσκψλ κε έδξα ζηελ
Διιάδα, ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο αίηεζε,
ζπλνδεπφκελε απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
α) πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ, ζην νπνίν αλαθέξεηαη εηδηθφηεξα ην είδνο ησλ
πξνβιεπφκελσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ,
β) επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πνπ πεξηιακβάλεη πξφβιεςε πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα ηξία
πξψηα νηθνλνκηθά έηε, φπνπ θαηαδεηθλχεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηηνχληνο ηδξχκαηνο
πιεξσκψλ λα ρξεζηκνπνηεί ηα θαηάιιεια θαη αλάινγα ζπζηήκαηα, πφξνπο θαη
δηαδηθαζίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ,
γ) ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ φηη ην ίδξπκα πιεξσκψλ δηαζέηεη ην αξρηθφ θεθάιαην
φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7 παξφληνο λφκνπ θαη έρεη θαηαβιεζεί ην αξγφηεξν
θαηά ηε ζηηγκή ηεο αδεηνδφηεζεο,
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δ) γηα ηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ ηα νπνία παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ ησλ πεξ.
α) έσο ζη) ηνπ ζεκείνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ
πνπ ιακβάλνληαη γηα λα δηαζθαιίδνληαη ηα θεθάιαηα ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 10,
ε) πεξηγξαθή ηνπ νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ κεραληζκψλ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ αηηνχληνο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηνηθεηηθήο θαη ινγηζηηθήο
νξγάλσζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ε νπνία θαηαδεηθλχεη φηη ην ελ ιφγσ
νξγαλσηηθφ πιαίζην θαη νη κεραληζκνί είλαη αλαινγηθνί, θαηάιιεινη, άξηηνη θαη
επαξθείο,
ζη)

πεξηγξαθή

ηεο

πθηζηάκελεο

δηαδηθαζίαο

ειέγρνπ,

δηαρείξηζεο

θαη

παξαθνινχζεζεο ελφο πεξηζηαηηθνχ αζθαιείαο, θαζψο θαη ησλ παξαπφλσλ ησλ
πειαηψλ γηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κεραληζκνχ
αλαθνξάο πεξηζηαηηθψλ, ν νπνίνο ιακβάλεη ππφςε ηηο ππνρξεψζεηο θνηλνπνίεζεο
ηνπ ηδξχκαηνο πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 95,
δ) πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίαο αξρεηνζέηεζεο, παξαθνινχζεζεο,
εληνπηζκνχ θαη πεξηνξηζκνχ ηεο πξφζβαζεο ζε επαίζζεηα δεδνκέλα πιεξσκψλ,
ε) πεξηγξαθή ησλ ξπζκίζεσλ επηρεηξεζηαθήο ζπλέρεηαο, κε ζαθή πξνζδηνξηζκφ ησλ
θξίζηκσλ ιεηηνπξγηψλ, απνηειεζκαηηθψλ ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηεο
δηαδηθαζίαο

γηα

ηε

δνθηκή

θαη

επαλεμέηαζε

ηεο

επάξθεηαο

θαη

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ελ ιφγσ ζρεδίσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα,
ζ) πεξηγξαθή ησλ αξρψλ θαη ησλ νξηζκψλ πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε ζπιινγή
ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφδνζεο, ζπλαιιαγψλ θαη απάηεο,
η)

θαηαγεγξακκέλε

πεξηγξαθή

αλαθνξηθά

κε

ηελ

πνιηηηθή

αζθάιεηαο,

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιεπηνκεξνχο αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πιεξσκψλ θαη πεξηγξαθήο ηνπ ειέγρνπ ηεο αζθάιεηαο
θαη ησλ κέηξσλ κείσζεο θηλδχλσλ πνπ ζα ιεθζνχλ γηα ηελ επαξθή πξνζηαζία ησλ
ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ έλαληη ησλ θηλδχλσλ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο απάηεο θαη ηεο παξάλνκεο ρξήζεο επαίζζεησλ θαη
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ,
ηα) γηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ πνπ ππφθεηληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο πνπ πξνβιέπεη ε Οδεγία 2015/849/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ (EE L 141) φπσο απηή έρεη ελζσκαησζεί ζηελ ειιεληθή
λνκνζεζία θαη ν Καλνληζκφο (ΔΔ) 2015/847 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
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Σπκβνπιίνπ (EE L 141), πεξηγξαθή ησλ κεραληζκψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ έρεη
ζεζπίζεη ν αηηψλ ψζηε λα ηεξεί ηηο ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο,
ηβ) πεξηγξαθή ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ αηηνχληνο θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, ηεο
ζρεδηαδφκελεο ρξήζεο αληηπξνζψπσλ θαη ππνθαηαζηεκάησλ θαζψο θαη ησλ
επηηφπησλ θαη κε επηηφπησλ ειέγρσλ απηψλ, ηνπο νπνίνπο δεζκεχεηαη λα
πξαγκαηνπνηεί ν αηηψλ ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο, θαζψο θαη πεξηγξαθή ησλ ξπζκίζεσλ
εμσηεξηθήο αλάζεζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε εζληθφ ή δηεζλέο
ζχζηεκα πιεξσκψλ,
ηγ) ηαπηφηεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ, άκεζα ή έκκεζα, εηδηθέο ζπκκεηνρέο
ζην αηηνχλ ίδξπκα πιεξσκψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ζεκείνπ 36) ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013, ην κέγεζνο ηεο ζπκκεηνρήο,
θαζψο θαη ζηνηρεία γηα ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο ελφςεη ηεο αλάγθεο λα εμαζθαιηζζεί
ε νξζή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε ηνπ ηδξχκαηνο πιεξσκψλ,
ηδ) ηαπηφηεηα ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ
ππεπζχλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ηδξχκαηνο πιεξσκψλ θαη, ελδερνκέλσο, ησλ
ππεπζχλσλ δηαρείξηζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ ηδξχκαηνο,
θαζψο θαη ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ θαιή θήκε θαη δηαζέηνπλ θαηάιιειεο
γλψζεηο θαη εκπεηξία ελ αλαθνξά πξνο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πιεξσκψλ φπσο
πξνβιέπεηαη ζηελ εκεδαπή,
ηε) ηαπηφηεηα ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ή ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ φπσο
νξίδνληαη ζηνλ λ. 4449/2017 (Α’ 7) (Οδεγία 2006/43/ΔΚ), φπνπ απαηηείηαη,
ηζη) λνκηθή κνξθή θαη θαηαζηαηηθφ ηνπ αηηνχληνο,
ηδ) δηεχζπλζε ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηνπ αηηνχληνο.
2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ πεξ. δ), ε), ζη) θαη ηβ) ηεο παξαγξάθνπ 1, ν αηηψλ
πεξηγξάθεη ηηο ειεγθηηθέο θαη νξγαλσηηθέο ξπζκίζεηο πνπ έρεη ζεζπίζεη ψζηε λα
ιακβάλνληαη φια ηα εχινγα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ
ρξεζηψλ ηνπ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε αδηάιεηπηε θαη αμηφπηζηε παξνρή ησλ
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ.
3. Ο έιεγρνο αζθάιεηαο θαη ηα κέηξα κείσζεο θηλδχλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξ.
η) ηεο παξαγξάθνπ 1 θαηαδεηθλχνπλ ηνλ ηξφπν δηαζθάιηζεο πςεινχ επηπέδνπ
ηερληθήο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ινγηζκηθνχ θαη ηνπ πιηθνχ ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
απφ ηνλ αηηνχληα ή ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο αλαζέηεη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ
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δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Τα ελ ιφγσ κέηξα πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηα κέηξα αζθαιείαο
πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 94. Τα ελ ιφγσ κέηξα ιακβάλνπλ
ππφςε ηηο ηζρχνπζεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηα κέηξα αζθαιείαο ηεο
Δπξσπατθήο Αξρήο Τξαπεδψλ (εθεμήο ΔΑΤ).
4. Με ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 7 έσο 9, επηρεηξήζεηο πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε γηα
ηελ απφθηεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηεο πεξ. δ)
ηνπ ζεκείνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 απνδεηθλχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο ελ ιφγσ αίηεζεο
φηη δηαζέηνπλ αζθάιηζε επαγγεικαηηθήο επζχλεο, ε νπνία θαιχπηεη ηελ ειιεληθή
επηθξάηεηα θαη ηα θξάηε κέιε φπνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πιεξσκψλ ή άιιε
ζπγθξίζηκε εγγχεζε θαηά ηεο επζχλεο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο, φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 73, 88, 89 θαη 91.
5. Δπηρεηξήζεηο πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε γηα παξνρή ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηεο πεξ.
ε) ηνπ ζεκείνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ, απνδεηθλχνπλ θαηά ηελ
ππνβνιή ηεο ελ ιφγσ αίηεζεο φηη δηαζέηνπλ αζθάιηζε επαγγεικαηηθήο επζχλεο, ε
νπνία θαιχπηεη ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη ηα θξάηε κέιε φπνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο
πιεξσκψλ ή άιιε ζπγθξίζηκε εγγχεζε θαηά ηεο επζχλεο ηνπο έλαληη ηνπ παξφρνπ
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ ή ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ πνπ πξνθχπηεη απφ κε εγθεθξηκέλε ή παξάλνκε πξφζβαζε ζε
πιεξνθνξίεο ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ ή ηε κε εγθεθξηκέλε ή ηελ παξάλνκε ρξήζε
ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ.
6. Ζ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο εμνπζηνδνηείηαη λα θαζνξίδεη ηηο ινηπέο ιεπηνκέξεηεο
εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηδίσο ην πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο
άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ηα ζπλππνβαιιφκελα πξνο ηνχην αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά θαη
ζηνηρεία, ηηο εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο
ιεηηνπξγίαο.

Άξζξν 6 Έιεγρνο εηδηθήο ζπκκεηνρήο
(άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1.Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη απνθαζίζεη λα απνθηήζεη ή λα απμήζεη
πεξαηηέξσ, άκεζα ή έκκεζα, εηδηθή ζπκκεηνρή θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ζεκείνπ 36) ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013 ζε ίδξπκα
πιεξσκψλ κε έδξα ζηελ Διιάδα («ππνςήθηνο αγνξαζηήο»), νχησο ψζηε λα
απνθηήζεη πνζνζηφ επί ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ή επί ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ, ην
νπνίν θζάλεη ή ππεξβαίλεη ην 20 %, ην 30 % ή ην 50 %, ή νχησο ψζηε ην ίδξπκα
πιεξσκψλ λα θαηαζηεί ζπγαηξηθή ηνπ επηρείξεζε, ελεκεξψλεη γξαπηψο θαη εθ ησλ
πξνηέξσλ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζή ηνπ παξέρνληαο ηηο
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πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν. Τν ίδην ηζρχεη
γηα θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη απνθαζίζεη λα παχζεη λα θαηέρεη,
άκεζα ή έκκεζα, εηδηθή ζπκκεηνρή ή λα κεηψζεη ηελ εηδηθή ζπκκεηνρή ηνπ νχησο
ψζηε ην πνζνζηφ επί ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ή επί ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ λα
κεησζεί θάησ απφ ην 20%, ην 30% ή ην 50% ή νχησο ψζηε ην ίδξπκα πιεξσκψλ λα
πάςεη λα είλαη ζπγαηξηθή ηνπ επηρείξεζε.
2. Ο ππνςήθηνο αγνξαζηήο εηδηθήο ζπκκεηνρήο παξέρεη ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο
πιεξνθνξίεο νη νπνίεο αλαθέξνπλ ην κέγεζνο ηεο ζπκκεηνρήο πνπ πξνηίζεηαη λα
απνθηήζεη θαη ηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο, πνπ ζα νξίζεη ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο κε
απφθαζή ηεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πξνιεπηηθήο επνπηείαο. Οη ελ ιφγσ
πιεξνθνξίεο είλαη πξνζαξκνζκέλεο αλαιφγσο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνςήθηνπ
αγνξαζηή (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, επνπηεπφκελν ή κε, θιπ.), ην βαζκφ
ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηνίθεζε ηνπ ηδξχκαηνο πιεξσκψλ θαη ην χςνο ηεο
ζθνπνχκελεο ζπκκεηνρήο.
3. Υπφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Πνηληθνχ Γηθαίνπ θαη ησλ ινηπψλ
θπξσηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 24, ζε
πεξίπησζε φπνπ ε επηξξνή ελφο ππνςήθηνπ αγνξαζηή, είλαη πηζαλφ λα απνβεί εηο
βάξνο ηεο ζπλεηήο θαη ρξεζηήο δηαρείξηζεο ηνπ ηδξχκαηνο πιεξσκψλ, ή εάλ ε
Τξάπεδα ηεο Διιάδνο δελ έρεη ιάβεη επαξθή ζηνηρεία σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα
ηνπ ππνςήθηνπ αγνξαζηή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάγθε λα εμαζθαιηζηεί ε νξζή
θαη ζπλεηή δηαρείξηζε ελφο ηδξχκαηνο πιεξσκψλ, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο κπνξεί, κε
απφθαζή ηεο, λα αληηηαρζεί ζηελ πξνηεηλφκελε απφθηεζε ζπκκεηνρήο ή λα ιάβεη
άιια θαηάιιεια κέηξα. Σηα ελ ιφγσ κέηξα πεξηιακβάλνληαη εληνιέο, πξνζσξηλά
κέηξα ή θπξψζεηο θαηά ησλ πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ 1, ησλ κειψλ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ, ησλ δηεπζπληψλ ή ησλ ππεπζχλσλ γηα ηε δηαρείξηζε, ή ε αλαζηνιή ηεο
άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο
κε ηε δένπζα αηηηνιφγεζε κπνξεί λα δεκνζηνπνηείηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο ή θαηφπηλ
αηηήκαηνο ηνπ ππνςήθηνπ αγνξαζηή.
4. Σε πεξίπησζε απφθηεζεο ζπκκεηνρήο παξά ηελ αληίζεζε ηεο Τξάπεδαο ηεο
Διιάδνο, αλεμάξηεηα απφ άιιεο θπξψζεηο πνπ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ κε βάζε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία, παχεη απηνδηθαίσο λα έρεη απνηέιεζκα ε άζθεζε ησλ
δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ελ ιφγσ ζπκκεηνρή.
5. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ πεξ. ηγ) θαη ηδ) ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ άξζξνπ 5, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο κπνξεί λα δεηεί ηε γλσζηνπνίεζε ζηνηρείσλ
ζρεηηθψλ ηδίσο κε ην θχξνο, ηελ εθπαίδεπζε, ηηο ηπρφλ πνηληθέο θαηαδίθεο, ηελ
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πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε, ηελ εκπεηξία θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ εκπιεθφκελσλ θπζηθψλ
πξνζψπσλ.
6. Ζ δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο α) ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 4261/2014
(Α’ 107) (Οδεγία 2013/36/ΔΔ) ηζρχεη αλαιφγσο.
7. Ζ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο κπνξεί λα ξπζκίδεη εηδηθά ζέκαηα θαη ιεπηνκέξεηεο
εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηδίσο αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο
γλσζηνπνίεζεο, ηα ππφρξεα πξφζσπα, ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο,
ηε δηαδηθαζία, ηελ πξνζεζκία θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο.

Άξζξν 7 Αξρηθό θεθάιαην
(άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
Τα ηδξχκαηα πιεξσκψλ έρνπλ, θαηά ηε ζηηγκή ηεο αδεηνδφηεζεο, αξρηθφ θεθάιαην ην
νπνίν απαξηίδεηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηηο πεξ. α)
έσο ε) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013, σο
εμήο:
α) φηαλ ην ίδξπκα πιεξσκψλ παξέρεη απνθιεηζηηθά ηελ ππεξεζία πιεξσκψλ ηεο
πεξ. ζη) ηνπ ζεκείνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ην θεθάιαηφ ηνπ δελ είλαη
πνηέ ρακειφηεξν απφ είθνζη ρηιηάδεο (20.000) επξψ,
β) φηαλ ην ίδξπκα πιεξσκψλ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ ηεο πεξ. δ) ηνπ
ζεκείνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ην θεθάιαηφ ηνπ δελ είλαη πνηέ
ρακειφηεξν απφ πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ,
γ) φηαλ ην ίδξπκα πιεξσκψλ αζθεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ ησλ
πεξ. α) έσο ε) ηνπ ζεκείνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ην θεθάιαηφ ηνπ δελ
είλαη πνηέ ρακειφηεξν απφ εθαηφλ είθνζη πέληε ρηιηάδεο (125.000) επξψ.

Άξζξν 8 Ίδηα θεθάιαηα
(άξζξν 8 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Τα ίδηα θεθάιαηα ηνπ ηδξχκαηνο πιεξσκψλ, ηα νπνία απνηεινχληαη απφ έλα ή
πεξηζζφηεξα απφ ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηηο πεξ. α) έσο ε) ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013, δελ ππνιείπνληαη ηνπ
κεγαιχηεξνπ πνζνχ κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 7
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θαη ηνπ πνζνχ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ φπσο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
2. Γελ επηηξέπεηαη ε πνιιαπιή ρξήζε ζηνηρείσλ επηιέμηκσλ σο ίδηα θεθάιαηα
εθφζνλ ην ίδξπκα πιεξσκψλ αλήθεη ζηνλ ίδην φκηιν κε άιιν ίδξπκα πιεξσκψλ,
πηζησηηθφ ίδξπκα, επηρείξεζε επελδχζεσλ, εηαηξεία δηαρείξηζεο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ή αζθαιηζηηθή επηρείξεζε. Ζ παξάγξαθνο απηή ηζρχεη επίζεο φηαλ έλα
ίδξπκα πιεξσκψλ είλαη πβξηδηθνχ ραξαθηήξα θαη αζθεί άιιεο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο
ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ.
3. Δθφζνλ πιεξνχληαη νη φξνη ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013, ε
Τξάπεδα ηεο Διιάδνο δχλαηαη λα επηιέμεη λα κελ εθαξκφζεη ην άξζξν 9 ηνπ
παξφληνο λφκνπ ζηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ επνπηεία ζε
ελνπνηεκέλε βάζε ηνπ κεηξηθνχ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζχκθσλα κε ην λ. 4261/2014.

Άξζξν 9 Τπνινγηζκόο ηδίσλ θεθαιαίσλ
(άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ απαηηήζεσλ αξρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ άξζξνπ 7, ηα ίδηα
θεθάιαηα ησλ ηδξπκάησλ πιεξσκψλ, εθηφο φζσλ παξέρνπλ απνθιεηζηηθά ππεξεζίεο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξ. δ) θαη/ή ζηελ πεξ. ε) ηνπ ζεκείνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4,
ππνινγίδνληαη πάληνηε ζχκθσλα κε κία απφ ηηο αθφινπζεο ηξεηο κεζφδνπο, φπσο
απηή νξίδεηαη απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο:
Μέζνδνο Α
Τα ίδηα θεθάιαηα ησλ ηδξπκάησλ πιεξσκψλ ηζνχληαη πξνο ηνπιάρηζηνλ ην 10 % ησλ
πάγησλ εμφδσλ ηνπο θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο. Ζ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο κπνξεί λα
πξνζαξκφδεη ηελ απαίηεζε απηή ζε πεξίπησζε νπζηαζηηθήο κεηαβνιήο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηδξχκαηνο πιεξσκψλ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Δάλ
ην ίδξπκα πιεξσκψλ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο νιφθιεξνπ
έηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνινγηζκνχ, ε απαίηεζε είλαη ηα ίδηα θεθάιαηά ηνπ λα
ηζνδπλακνχλ κε ηνπιάρηζηνλ ην 10 % ησλ αληίζηνηρσλ πάγησλ εμφδσλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπ ζρέδην, εθηφο εάλ ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο
δεηήζεη αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ απηνχ.
Μέζνδνο Β
Τα ίδηα θεθάιαηα ηνπ ηδξχκαηνο πιεξσκψλ ηζνχληαη πξνο ηνπιάρηζηνλ ην άζξνηζκα
ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ, πνιιαπιαζηαδφκελν επί ζπληειεζηή πξνζαχμεζεο k, ν
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νπνίνο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2, φπνπ ν φγθνο πιεξσκψλ (ΟΠ) αληηπξνζσπεχεη
ην έλα δσδέθαην ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πξάμεσλ πιεξσκήο πνπ εθηέιεζε ην ίδξπκα
πιεξσκψλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο:
α) 4,0 % ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ΟΠ κέρξη πέληε (5) εθαη. επξψ ζπλ
β) 2,5 % ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ΟΠ άλσ ησλ πέληε (5) εθαη. επξψ κέρξη δέθα (10) εθαη.
επξψ ζπλ
γ) 1 % ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ΟΠ άλσ ησλ δέθα (10) εθαη. επξψ κέρξη εθαηφ (100) εθαη.
επξψ ζπλ
δ) 0,5 % ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ΟΠ άλσ ησλ εθαηφ (100) εθαη. επξψ κέρξη δηαθφζηα
πελήληα (250) εθαη. επξψ ζπλ
ε) 0,25 % ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ΟΠ άλσ ησλ δηαθφζηα πελήληα (250) εθαη. επξψ.
Μέζνδνο Γ
Τα ίδηα θεθάιαηα ηνπ ηδξχκαηνο πιεξσκψλ ηζνχληαη κε πνζφ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηνλ
ζρεηηθφ

δείθηε

πνπ

νξίδεηαη

ζηελ

πεξ.

α)

πνιιαπιαζηαδφκελν

επί

ηνλ

πνιιαπιαζηαζηηθφ ζπληειεζηή πνπ νξίδεηαη ζηελ πεξ. β) θαη επί ηνλ ζπληειεζηή
πξνζαχμεζεο k πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.
α) Ο ζρεηηθφο δείθηεο είλαη ην άζξνηζκα ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ:
i) ηφθνη έζνδα,
ii) ηφθνη έμνδα,
iii) πξνκήζεηεο θαη ηέιε εηζπξαθηέα θαη
iv) άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο.
Κάζε ζηνηρείν πεξηιακβάλεηαη ζην άζξνηζκα κε ην πξφζεκφ ηνπ, ζεηηθφ ή αξλεηηθφ.
Έζνδα απφ έθηαθηα ή κε ηαθηηθά ζηνηρεία δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ηνπ ζρεηηθνχ δείθηε. Οη δαπάλεο γηα ηελ εμσηεξηθή αλάζεζε ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο
επηηξέπεηαη λα κεηψλνπλ ηνλ θαηάιιειν δείθηε, αλ θαηαβάιινληαη ζε επηρεηξήζεηο
πνπ επνπηεχνληαη ππφ ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ο ζρεηηθφο δείθηεο
ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ηειεπηαίεο δσδεθάκελεο παξαηεξήζεηο ζην ηέινο ηεο
ηειεπηαίαο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο. Ο ζρεηηθφο δείθηεο ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ
ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Ωζηφζν, ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ ππνινγίδνληαη κε ηε
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κέζνδν Γ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξα ηνπ 80 % ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηξηψλ
ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ γηα ηνλ ζρεηηθφ δείθηε. Δάλ δελ ππάξρνπλ ειεγκέλα
ζηνηρεία, επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη επηρεηξεκαηηθέο εθηηκήζεηο.
β) Ο πνιιαπιαζηαζηηθφο ζπληειεζηήο είλαη:
i) 10 % ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ζρεηηθνχ δείθηε κέρξη δπφκηζε (2,5) εθαη. επξψ,
ii) 8 % ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ζρεηηθνχ δείθηε απφ δπφκηζε (2,5) εθαη. επξψ κέρξη πέληε (5)
εθαη. επξψ,
iii) 6 % ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ζρεηηθνχ δείθηε απφ πέληε (5) εθαη. επξψ κέρξη είθνζη πέληε
(25) εθαη. επξψ,
iv) 3 % ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ζρεηηθνχ δείθηε απφ είθνζη πέληε (25) εθαη. επξψ κέρξη 50
εθαη. επξψ,
v) 1,5 % άλσ ησλ πελήληα (50) εθαη. επξψ.
2. Ο ζπληειεζηήο πξνζαχμεζεο k πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο κεζφδνπο Β θαη Γ είλαη:
α) 0,5 φηαλ ην ίδξπκα πιεξσκψλ παξέρεη απνθιεηζηηθά ηελ ππεξεζία πιεξσκψλ ηεο
πεξ. ζη) ηνπ ζεκείνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ,
β) 1 φηαλ ην ίδξπκα πιεξσκψλ παξέρεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ
ησλ πεξ. α) έσο ε) ηνπ ζεκείνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
3. Με ηελ επηθχιαμε ησλ απαηηήζεσλ αξρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ άξζξνπ 7, ε Τξάπεδα
ηεο Διιάδνο κπνξεί, βαζηδφκελε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο
θηλδχλνπ, ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θηλδχλνπ δεκίαο θαη ησλ κεραληζκψλ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ ηνπ ηδξχκαηνο πιεξσκψλ, λα απαηηεί απφ ην ίδξπκα πιεξσκψλ λα θαηέρεη
πνζφ εθ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ αλψηεξν έσο 20 % ηνπ πνζνχ πνπ ζα πξνέθππηε
απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ πνπ επηιέγεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, ή λα
ηνπ επηηξέπεη λα θαηέρεη πνζφ εθ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ θαηψηεξν έσο 20% ηνπ
πνζνχ πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ πνπ επηιέγεηαη ζχκθσλα
κε ηελ παξάγξαθν 1.

Άξζξν 10 Απαηηήζεηο δηαζθάιηζεο
(άξζξν 10 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
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1. Ζ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο απαηηεί απφ ηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ ηα νπνία παξέρνπλ
ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ ησλ πεξ. α) έσο ζη) ηνπ ζεκείνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ
παξφληνο λφκνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ ιακβάλνπλ απφ ηνπο
ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ή κέζσ άιινπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
γηα ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ πιεξσκήο, κε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο αθφινπζνπο
ηξφπνπο:
α) ηα ελ ιφγσ ρξεκαηηθά πνζά δελ πξέπεη λα αλακεηγλχνληαη πνηέ κε ηα ρξεκαηηθά
πνζά θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ δηαθνξεηηθψλ απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζην φλνκα ησλ νπνίσλ ιακβάλνληαη απηά ηα ρξεκαηηθά πνζά
θαη, εάλ ιακβάλνληαη αθφκε απφ ην ίδξπκα πιεξσκψλ θαη δελ έρνπλ αθφκε
κεηαθεξζεί ζηνλ δηθαηνχρν νχηε έρνπλ κεηαθεξζεί ζε άιινλ πάξνρν ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ κέρξη ην ηέινο ηεο εξγάζηκεο εκέξαο πνπ έπεηαη ηεο εκέξαο παξαιαβήο
ηνπο, θαηαηίζεληαη ζε ρσξηζηφ ινγαξηαζκφ ζε πηζησηηθφ ίδξπκα ή επελδχνληαη ζε
αζθαιή θαη ξεπζηά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ρακεινχ θηλδχλνπ, ηα νπνία θαζνξίδνληαη
απφ

ηελ

εθάζηνηε

αξκφδηα

αξρή

ηνπ

θξάηνπο

κέινπο

πξνέιεπζεο,

θαη

πξνζηαηεχνληαη δηά ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ, πξνο ην ζπκθέξνλ απηψλ ησλ ρξεζηψλ ησλ
ππεξεζηψλ

πιεξσκψλ,

έλαληη

αμηψζεσλ

άιισλ

πηζησηψλ

ηνπ

ηδξχκαηνο

πιεξσκψλ, ηδίσο ζε πεξίπησζε αθεξεγγπφηεηαο ή
β) ηα ρξεκαηηθά πνζά θαιχπηνληαη απφ αζθαιηζηήξην ή άιιε ζπγθξίζηκε εγγχεζε
απφ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ή πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ δελ αλήθεη ζηνλ ίδην φκηιν κε ην
ίδξπκα πιεξσκψλ γηα πνζφ ηζνδχλακν πξνο εθείλν πνπ ζα είρε δηαρσξηζηεί ειιείςεη
αζθαιηζηεξίνπ ή άιιεο ζπγθξίζηκεο εγγχεζεο, πιεξσηέν αλ ην ίδξπκα πιεξσκψλ
αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ.
2. Όηαλ έλα ίδξπκα πιεξσκψλ ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίδεη ρξεκαηηθά πνζά δπλάκεη
ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηκήκα απηψλ ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πξφθεηηαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα κειινληηθέο πξάμεηο πιεξσκψλ θαη ην ππφινηπν πνζφ πξφθεηηαη
λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ππεξεζίεο άιιεο εθηφο ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, ην ηκήκα
ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ πξννξίδεηαη γηα κειινληηθέο πξάμεηο πιεξσκήο
ππφθεηηαη επίζεο ζηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1. Όηαλ ην ελ ιφγσ ηκήκα
θπκαίλεηαη ή δελ είλαη γλσζηφ εθ ησλ πξνηέξσλ, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο κπνξεί λα
επηηξέπεη ζηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ λα εθαξκφδνπλ ηελ παξνχζα παξάγξαθν βάζεη
αληηπξνζσπεπηηθνχ ηκήκαηνο ην νπνίν ζεσξείηαη φηη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ππεξεζίεο
πιεξσκψλ, εθφζνλ ην αληηπξνζσπεπηηθφ απηφ ηκήκα κπνξεί λα εθηηκεζεί επιφγσο
βάζεη ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο.
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Άξζξν 11 Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο
(άξζξν 11 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Δπηρεηξήζεηο, εθηφο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο πεξηπηψζεηο α), β), γ), ε) θαη ζη) ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1, θαη εθηφο παξφρσλ ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ
ινγαξηαζκνχ ηνπ άξζξνπ 34, νη νπνίεο ζθνπεχνπλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο
πιεξσκψλ, ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο σο ηδξχκαηα πιεξσκψλ
πξηλ αξρίζνπλ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ. Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο
ρνξεγείηαη κφλν ζε αλψλπκεο εηαηξείεο ή Δπξσπατθέο Δηαηξείεο (SE) ηνπ Καλνληζκνχ
(ΔΚ) αξηζ. 2157/2001 εγθαηεζηεκέλεο εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο.
2. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ρνξεγείηαη, εάλ νη πιεξνθνξίεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 5 θαη εάλ ε
Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, έπεηηα απφ ελδειερή εμέηαζε ηεο αίηεζεο, θαηαιήμεη ζε
επλντθή ζπλνιηθή αμηνιφγεζε.
3. Κάζε ίδξπκα πιεξσκψλ κε θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Διιάδα δηαηεξεί ηα θεληξηθά
ηνπ γξαθεία ζηελ Διιάδα θαη δηεμάγεη ηνπιάρηζηνλ έλα ηκήκα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
ηνπ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ππεξεζίεο πιεξσκψλ ζηελ εκεδαπή.
4. Ζ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ρνξεγεί άδεηα ιεηηνπξγίαο κφλν εάλ, ελφςεη ηεο αλάγθεο
λα εμαζθαιηζηεί νξζή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε, ην ίδξπκα πιεξσκψλ δηαζέηεη άξηην
νξγαλσηηθφ πιαίζην γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηηο
ππεξεζίεο πιεξσκψλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζαθή νξγαλσηηθή δνκή κε ζαθείο,
δηαθαλείο θαη ζπλεπείο γξακκέο επζχλεο, απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο εληνπηζκνχ,
δηαρείξηζεο,

παξαθνινχζεζεο

θαη

αλαθνξάο

ησλ

θηλδχλσλ

ηνπο

νπνίνπο

αλαιακβάλεη ή ελδέρεηαη λα αλαιάβεη, θαζψο θαη επαξθείο κεραληζκνχο εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαηάιιεισλ δηνηθεηηθψλ θαη ινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Τν
πιαίζην, νη δηαδηθαζίεο θαη νη κεραληζκνί θαηαιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη είλαη αλάινγνη πξνο ηε θχζε, ηελ θιίκαθα θαη ηελ
πνιππινθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ πνπ παξέρεη ην ίδξπκα πιεξσκψλ.
5. Όηαλ έλα ίδξπκα πιεξσκψλ παξέρεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ
πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξ. α) έσο δ) ηνπ ζεκείνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 θαη, ηαπηφρξνλα,
αζθεί άιιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο κπνξεί λα
απαηηεί ηε ζχζηαζε ρσξηζηνχ θνξέα γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
φηαλ νη εθηφο ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηδξχκαηνο πιεξσκψλ
βιάπηνπλ ή ππάξρεη θίλδπλνο λα βιάςνπλ είηε ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία ηνπ
ηδξχκαηνο είηε ηελ ηθαλφηεηα επνπηείαο αλαθνξηθά κε ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ηδξχκαηνο
πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
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6. Ζ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο δελ ρνξεγεί άδεηα ιεηηνπξγίαο εάλ, ιακβάλνληαο ππφςε
ηελ αλάγθε λα εμαζθαιηζηεί ε νξζή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε ελφο ηδξχκαηνο
πιεξσκψλ, δελ έρεη ιάβεη επαξθή ζηνηρεία σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ θπζηθψλ
ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ εηδηθή ζπκκεηνρή.
7. Όηαλ ππάξρνπλ ζηελνί δεζκνί, φπσο θαζνξίδνληαη ζην ζεκείν 38) ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013, κεηαμχ ηνπ
ηδξχκαηνο πιεξσκψλ θαη άιισλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε Τξάπεδα ηεο
Διιάδνο ρνξεγεί ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο κφλνλ εάλ νη δεζκνί απηνί δελ
παξεκπνδίδνπλ ηελ εθπιήξσζε ηεο επνπηηθήο απνζηνιήο ηεο.
8. Ζ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ρνξεγεί ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο κφλνλ εάλ νη λνκνζεηηθέο,
θαλνληζηηθέο ή δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο ηξίηεο ρψξαο ζηηο νπνίεο ππάγνληαη έλα ή
πεξηζζφηεξα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα κε ηα νπνία ην ίδξπκα πιεξσκψλ έρεη
ζηελνχο δεζκνχο, ή δπζρέξεηεο ζρεηηθέο κε ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ λνκνζεηηθψλ,
θαλνληζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ, δελ παξεκπνδίδνπλ ηελ εθπιήξσζε ηεο
επνπηηθήο απνζηνιήο ηεο.
9. Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηζρχεη ζε φια ηα θξάηε κέιε θαη επηηξέπεη ζην ίδξπκα
πιεξσκψλ λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ άδεηά ηνπ
ζε φια ηα θξάηε κέιε, κε ην δηθαίσκα ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ ή κε ην
δηθαίσκα ειεχζεξεο εγθαηάζηαζεο.

Άξζξν 12 Κνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο γηα ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο
(άξζξν 12 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Δληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο ή, εθφζνλ ε αίηεζε είλαη
ειιηπήο, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ παξαιαβή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε απφθαζεο, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ελεκεξψλεη ηνλ
αηηνχληα εάλ ε αίηεζή ηνπ έγηλε δεθηή ή απνξξίθζεθε. Ζ απφξξηςε ηεο αίηεζεο
αηηηνινγείηαη επαξθψο.
2. Ζ απφθαζε κε ηελ νπνία ρνξεγείηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Άξζξν 13 Αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο
(άξζξν 13 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
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1. Ζ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηδξχκαηνο
πιεξσκψλ κφλν εάλ ην ίδξπκα:
α) δελ έρεη θάλεη ρξήζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο εληφο δψδεθα (12) κελψλ, ή
παξαηηείηαη ξεηψο απ’ απηήλ ή έπαπζε λα αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ γηα πεξίνδν
κεγαιχηεξε ησλ έμη (6) κελψλ,
β) απέθηεζε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο κε ςεπδείο δειψζεηο ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν
αληηθαλνληθφ ηξφπν,
γ) δελ πιεξνί πιένλ ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ρνξεγήζεθε ε άδεηα
ιεηηνπξγίαο ή παξαιείπεη λα ελεκεξψζεη ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ζρεηηθά κε
ζεκαληηθέο εμειίμεηο σο πξνο ην ζέκα απηφ,
δ) ε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζα απνηεινχζε απεηιή
γηα ηε ζηαζεξφηεηα ή ηελ εκπηζηνζχλε ζην ζχζηεκα πιεξσκψλ,
ε) παξαθσιχεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηνλ έιεγρν πνπ αζθείηαη απφ ηελ Τξάπεδα
ηεο Διιάδνο,
ζη) αδπλαηεί ή αξλείηαη λα απμήζεη ηα ίδηα θεθάιαηά ηνπ,
δ) ηίζεηαη ή πξφθεηηαη λα ηεζεί ζε θαζεζηψο ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο ή έρεη θηλεζεί ζε
βάξνο ηνπ δηαδηθαζία αθεξεγγπφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνπησρεπηηθψλ
δηαδηθαζηψλ,
ε) εκπίπηεη ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο αλάθιεζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε
λνκνζεζία.
2. Ζ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο αηηηνινγείηαη θαη θνηλνπνηείηαη ζην εκπιεθφκελν
ίδξπκα πιεξσκψλ.
3. Οη απνθάζεηο ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο
δεκνζηεχνληαη απζεκεξφλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ζηνλ επίζεκν
δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν.

Άξζξν 14 Μεηξών ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο
(άξζξν 14 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Καηαξηίδεηαη απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ζηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν
δεκφζην κεηξψν ζην νπνίν εγγξάθνληαη ηα αθφινπζα:
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α) ηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ κε έδξα ζηελ Διιάδα, νη αληηπξφζσπνί ηνπο ζηελ Διιάδα
θαη ζε άιια θξάηε κέιε, ηα ππνθαηαζηήκαηά ηνπο ηα νπνία έρνπλ ηδξπζεί ζε άιιν
θξάηνο κέινο,
β) νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ ηνπ άξζξνπ 34 κε έδξα ζηελ
Διιάδα, νη αληηπξφζσπνί ηνπο ζε άιια θξάηε κέιε θαη ηα ππνθαηαζηήκαηά ηνπο ηα
νπνία έρνπλ ηδξπζεί ζε άιιν θξάηνο κέινο,
γ) ηα ηδξχκαηα κε έδξα ζηελ Διιάδα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ
άξζξνπ 2 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ θαη δηθαηνχληαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο
πιεξσκψλ.
2. Τν δεκφζην κεηξψν πξνζδηνξίδεη ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ γηα ηηο νπνίεο έρεη
ρνξεγεζεί άδεηα ιεηηνπξγίαο ζην ίδξπκα πιεξσκψλ ή γηα ηηο νπνίεο έρεη εγγξαθεί ην
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. Τα ηδξχκαηα πιεξσκψλ πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα
ιεηηνπξγίαο απαξηζκνχληαη ζην κεηξψν ρσξηζηά απφ ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ
πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ ηνπ άξζξνπ 34. Τν κεηξψν είλαη δηαζέζηκν ζην θνηλφ,
πξνζβάζηκν ειεθηξνληθά θαη ελεκεξψλεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε.
3. Ζ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ελεκεξψλεη ην δεκφζην κεηξψν γηα θάζε αλάθιεζε
άδεηαο ιεηηνπξγίαο.
4. Ζ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο θνηλνπνηεί ζηελ ΔΑΤ ηνπο ιφγνπο γηα θάζε αλάθιεζε
άδεηαο ιεηηνπξγίαο.

Άξζξν 15 Μεηξών ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο Σξαπεδώλ
(άξζξν 15 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Πξνο ηνλ ζθνπφ δηακφξθσζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θεληξηθνχ
κεηξψνπ πνπ ηεξεί ε ΔΑΤ, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο θνηλνπνηεί ζε απηήλ ρσξίο
θαζπζηέξεζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ εγγξάθνληαη ζην δεκφζην κεηξψν ηνπ
πξνεγνχκελνπ

άξζξνπ,

ρξεζηκνπνηψληαο

γιψζζα

εχρξεζηε

ζηνλ

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα
2. Ζ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αθξίβεηα θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε
ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.

Άξζξν 16 Γηαηήξεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο
(άξζξν 16 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
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Δάλ επέιζεη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ε νπνία επεξεάδεη ηελ αθξίβεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη θαηά ην άξζξν 5, ην
ίδξπκα πιεξσκψλ κε έδξα ζηελ Διιάδα ελεκεξψλεη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηελ
Τξάπεδα ηεο Διιάδνο. Λνηπέο ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ
παξφληνο κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ κε απφθαζε ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο.

Άξζξν 17 Λνγηζηηθή θαη ππνρξεσηηθόο έιεγρνο
(άξζξν 17 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Οη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2190/1920 (Α' 37) (Οδεγία 86/635/ΔΟΚ), ηνπ λ. 4308/2014 θαη
ηνπ λ. 4403/2016 (Α΄ 125) (Οδεγία 2014/95/ΔΔ) θαη ν Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ.
1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ (EE L 243)
εθαξκφδνληαη, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, ζηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ.
2. Οη εηήζηνη θαη νη ελνπνηεκέλνη ινγαξηαζκνί ησλ ηδξπκάησλ πιεξσκψλ ειέγρνληαη
απφ νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο ή ειεγθηηθέο εηαηξείεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ.
4449/2017 εθφζνλ δελ εμαηξνχληαη δπλάκεη ηνπ λ. 2190/1920, ηνπ λ. 4308/2014 θαη
ηνπ λ. 4403/2016.
3. Γηα επνπηηθνχο ζθνπνχο, ηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ παξέρνπλ ρσξηζηά ινγηζηηθά
ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ παξφληνο γηα ηα νπνία
ζπληάζζεηαη έθζεζε ειεγθηή. Ζ ελ ιφγσ έθζεζε εθπνλείηαη απφ ηνπο νξθσηνχο
ειεγθηέο ινγηζηέο ή ειεγθηηθέο εηαηξείεο.
4. Οη ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 4261/2014 εθαξκφδνληαη, ηεξνπκέλσλ ησλ
αλαινγηψλ, ζηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο ή ειεγθηηθέο εηαηξείεο ησλ ηδξπκάησλ
πιεξσκψλ αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.

Άξζξν 18 Γξαζηεξηόηεηεο
(άξζξν 18 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Δθηφο απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, ηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ κπνξνχλ
λα αζθνχλ ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο:
α) παξνρή ιεηηνπξγηθψλ θαη ζηελά ζπλδεφκελσλ επηθνπξηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο
εμαζθάιηζε ηεο εθηέιεζεο ησλ πξάμεσλ πιεξσκήο, ππεξεζίεο ζπλαιιάγκαηνο,
ππεξεζίεο θχιαμεο, θαζψο θαη απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ,
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β) ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 35,
γ) επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ,
ηεξνπκέλνπ ηνπ ηζρχνληνο ελσζηαθνχ θαη εζληθνχ δηθαίνπ ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ
δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 11.
2. Όηαλ ηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ παξέρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο πιεξσκψλ
ηνπ ζεκείνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4, κπνξνχλ λα ηεξνχλ κφλν ινγαξηαζκνχο πιεξσκψλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα πξάμεηο πιεξσκήο.
3. Ζ παξαιαβή εθ κέξνπο ησλ ηδξπκάησλ πιεξσκψλ ηπρφλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ απφ
ηνπο ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
δελ ζπληζηά απνδνρή θαηαζέζεσλ ή άιισλ επηζηξεπηέσλ θεθαιαίσλ θαηά ηελ
έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4261/2014, νχηε ειεθηξνληθφ
ρξήκα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ζεκείνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 4021/2011.
4. Τα ηδξχκαηα πιεξσκψλ κπνξνχλ λα παξέρνπλ πίζησζε ζε ζρέζε κε ηηο
ππεξεζίεο πιεξσκψλ ησλ πεξ. δ) ή ε) ηνπ ζεκείνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 κφλνλ αλ
πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) ε πίζησζε είλαη επηθνπξηθή θαη ρνξεγείηαη απνθιεηζηηθά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
εθηέιεζε κηαο πξάμεο πιεξσκήο,
β) αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ γηα ηε ρνξήγεζε πίζησζεο κέζσ πηζησηηθψλ
θαξηψλ, ε πίζησζε πνπ ρνξεγείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε πιεξσκή θαη εθηειείηαη
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 11 θαη ην άξζξν 29 απνπιεξψλεηαη
εληφο ζχληνκνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε
ηνπο δψδεθα (12) κήλεο,
γ) ε πίζησζε απηή δελ ρνξεγείηαη απφ ρξεκαηηθά πνζά πνπ έρνπλ ιεθζεί ή
θξαηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε πξάμεο πιεξσκήο,
δ) ηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ ηδξχκαηνο πιεξσκψλ είλαη πάληνηε, θαηά ηελ θξίζε ηεο
Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο, θαηάιιεια ελφςεη ηεο ζπλνιηθήο ρνξεγνχκελεο πίζησζεο.
5. Τα ηδξχκαηα πιεξσκψλ δελ επηηξέπεηαη λα αζθνχλ, θαη’ επάγγεικα, ηε
δξαζηεξηφηεηα ηεο απνδνρήο θαηαζέζεσλ ή άιισλ επηζηξεπηέσλ θεθαιαίσλ θαηά
ηελ έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4261/2014.
6. Ο παξψλ λφκνο ηζρχεη ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απφθαζεο ππ’
αξηζ. Ε1-699/2010 ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιίαο Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (Β΄ 917) (Οδεγία
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2008/48/ΔΚ), άιιεο ζρεηηθήο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο ή εζληθψλ κέηξσλ πνπ είλαη
ζχκθσλα κε ην ελσζηαθφ δίθαην θαη αθνξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο
πηζηψζεσλ ζηνπο θαηαλαισηέο νη νπνίεο δελ ξπζκίδνληαη δηά ηνπ παξφληνο λφκνπ.

Σκήκα 2 Άιιεο απαηηήζεηο

Άξζξν 19 Οξηζκόο αληηπξόζσπσλ θαη ίδξπζε ππνθαηαζηεκάησλ ζηελ
Διιάδα από ίδξπκα πιεξσκώλ πνπ εδξεύεη ζηελ Διιάδα
(παξ. 1, 2, 3, 4, 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 19 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Ίδξπκα πιεξσκψλ πνπ εδξεχεη ζηελ Διιάδα θαη πξνηίζεηαη λα παξέρεη ππεξεζίεο
πιεξσκψλ κέζσ αληηπξνζψπνπ ζηελ Διιάδα, γλσζηνπνηεί ζηελ Τξάπεδα ηεο
Διιάδνο ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:
α) ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν, θαζψο θαη ηε
δηεχζπλζε ηνπ αληηπξνζψπνπ,
β) ηελ πεξηγξαθή ησλ κεραληζκψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν
αληηπξφζσπνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ
απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ζχκθσλα
κε ηελ Οδεγία 2015/849/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ,
φπσο απηή έρεη ελζσκαησζεί ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία, γηα ηνπο νπνίνπο
κεραληζκνχο ππφθεηηαη ζε ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο,
ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε, ζε πεξίπησζε πνπ επέξρνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα
ζηνηρεία πνπ έρνπλ δηαβηβαζηεί κε ηελ αξρηθή γλσζηνπνίεζε,
γ) ηελ ηαπηφηεηα ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ ππεπζχλσλ πξνζψπσλ γηα ηε
δηαρείξηζε ηνπ αληηπξνζψπνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ θαη, γηα ηνπο αληηπξνζψπνπο πνπ δελ είλαη πάξνρνη ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ, ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο ,
δ) ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρεη ν αληηπξφζσπνο ηνπ ηδξχκαηνο
πιεξσκψλ, θαη
ε)

φπνπ

ελδείθλπηαη,

ηνλ

κνλαδηθφ

αλαγλσξηζηηθφ

θσδηθφ

ή

αξηζκφ

ηνπ

αληηπξνζψπνπ.
2. Ίδξπκα πιεξσκψλ πνπ εδξεχεη ζηελ Διιάδα θαη πξνηίζεηαη λα ηδξχζεη
ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα ή λα ηεξκαηίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην γλσζηνπνηεί ζηελ
29

Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, ηεξψληαο θαη’ αλαινγία ηε δηαδηθαζία ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ.
3. Μέζα ζε πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο
παξαγξάθνπ 1, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ελεκεξψλεη ην ίδξπκα πιεξσκψλ ζρεηηθά κε
ηελ εγγξαθή ή κε ηνπ αληηπξνζψπνπ ζην κεηξψν ηνπ άξζξνπ 14. Ο αληηπξφζσπνο
κπνξεί λα αξρίζεη λα παξέρεη ππεξεζίεο πιεξσκψλ κφιηο εγγξαθεί ζην ελ ιφγσ
κεηξψν.
4. Πξηλ απφ ηελ εγγξαθή ηνπ αληηπξνζψπνπ ζην κεηξψν ηνπ άξζξνπ 14, ε Τξάπεδα
ηεο Διιάδνο κπνξεί, εάλ έρεη ιφγνπο λα ακθηβάιιεη γηα ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ
πνπ ηεο παξαζρέζεθαλ, λα πξνβαίλεη ζε πεξαηηέξσ ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ γηα ηελ
επηβεβαίσζή ηνπο.
5. Δθφζνλ, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, κεηά απφ ηηο ελέξγεηεο ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ, εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ νξζφηεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ ηεο παξαζρέζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, αξλείηαη λα
εγγξάςεη ηνλ αληηπξφζσπν ζην κεηξψν ηνπ άξζξνπ 14 θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην
ίδξπκα πιεξσκψλ ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε.
6. Τν ίδξπκα πιεξσκψλ κεξηκλά ψζηε νη αληηπξφζσπνη ηνπ θαη ηα ππνθαηαζηήκαηά
ηνπ λα ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ.
7. Τα ηδξχκαηα πιεξσκψλ κε έδξα ζηελ Διιάδα γλσζηνπνηνχλ ζηελ Τξάπεδα ηεο
Διιάδνο, ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε, νπνηαδήπνηε αιιαγή ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ
αληηπξνζψπσλ,

πεξηιακβαλνκέλεο

ηεο

πεξίπησζεο

ρξήζεο

επηπιένλ

αληηπξνζψπσλ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο αλσηέξσ
παξαγξάθνπο 3, 4 θαη 5.
8. Ζ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο εμνπζηνδνηείηαη λα θαζνξίδεη ηηο ινηπέο ιεπηνκέξεηεο
εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηδίσο ην πεξηερφκελν ηεο γλσζηνπνίεζεο ησλ
παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 7, ηα ζπλππνβαιιφκελα πξνο ηνχην αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά
θαη ζηνηρεία, ηηο εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο ησλ ελ
ιφγσ πιεξνθνξηψλ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε Τξάπεδα ηεο
Διιάδνο κπνξεί λα δεηεί ηε γλσζηνπνίεζε ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε ην θχξνο, ηελ
εθπαίδεπζε, ηηο ηπρφλ πνηληθέο θαηαδίθεο, ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε, ηελ εκπεηξία
θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ ζρεηηθψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ.
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Άξζξν 20 Δμσηεξηθή αλάζεζε δξαζηεξηνηήησλ ζε ηξίηνπο ζηελ Διιάδα θαη ζε
άιια θξάηε κέιε από ίδξπκα πιεξσκώλ πνπ εδξεύεη ζηελ Διιάδα
(παξ. 6 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 19 θαη παξ. 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 28 ηεο Οδεγίαο
2015/2366/ΔΔ)
1. Ίδξπκα πιεξσκψλ πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη εμσηεξηθά ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζε ηξίηνπο ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο
κέινο, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο. Όηαλ ε εμσηεξηθή αλάζεζε
αθνξά ηξίηνπο πνπ βξίζθνληαη ζε άιιν θξάηνο κέινο ηφηε εθαξκφδνληαη θαη’
αλαινγία ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 29.
2.

Ζ

αλάζεζε

ζεκαληηθψλ

ιεηηνπξγηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ

ζε

ηξίηνπο,

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, δελ γίλεηαη κε ηξφπν πνπ
βιάπηεη νπζηαζηηθά ηελ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ ηδξχκαηνο πιεξσκψλ
θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο λα παξαθνινπζεί θαη λα εμαθξηβψλεη ηε
ζπκκφξθσζε ηνπ ηδξχκαηνο πιεξσκψλ κε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ παξφληνο
λφκνπ.
3. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, κηα ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα
ζεσξείηαη ζεκαληηθή εθφζνλ ε πιεκκειήο εθηέιεζε ή ε παξάιεηςή ηεο ζα έβιαπηε
νπζηαζηηθά ηε ζπλερή ζπκκφξθσζε ηνπ ηδξχκαηνο πιεξσκψλ κε ηηο απαηηήζεηο πνπ
ππέρεη βάζεη ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ή ηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ
απνξξένπλ απφ ηνλ παξφληα λφκν ή ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ επηδφζεηο ή ηελ επξσζηία ή
ηε ζπλέρεηα ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ πνπ παξέρεη.
4. Τα ηδξχκαηα πιεξσκψλ αλαζέηνπλ ζε ηξίηνπο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο εθφζνλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) ε αλάζεζε δξαζηεξηνηήησλ ζε ηξίηνπο δελ νδεγεί ζηε κεηαβίβαζε ησλ επζπλψλ
ησλ αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ,
β) δελ κεηαβάιιεηαη ε ζρέζε θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ ηδξχκαηνο πιεξσκψλ έλαληη
ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ πνπ παξέρεη δπλάκεη ηνπ παξφληνο λφκνπ,
γ) δελ ζίγνληαη νη φξνη πνπ νθείιεη λα πιεξνί ην ίδξπκα πιεξσκψλ πξνθεηκέλνπ λα
ιάβεη θαη λα δηαηεξήζεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 5 έσο 37,
δ) δελ θαηαξγείηαη νχηε ηξνπνπνηείηαη θαλέλαο απφ ηνπο άιινπο φξνπο ππφ ηνπο
νπνίνπο ρνξεγήζεθε ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ηδξχκαηνο πιεξσκψλ.
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5. Τα ηδξχκαηα πιεξσκψλ κε έδξα ζηελ Διιάδα ελεκεξψλνπλ ηελ Τξάπεδα ηεο
Διιάδνο, ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε, ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε αιιαγή ζρεηηθά κε ηε
ρξήζε ηξίησλ ζηνπο νπνίνπο έρεη γίλεη εμσηεξηθή αλάζεζε ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν
θξάηνο κέινο. Όηαλ ε αιιαγή αθνξά εμσηεξηθή αλάζεζε ζε ηξίηνπο πνπ βξίζθνληαη
ζε άιιν θξάηνο κέινο ηφηε εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγία ηα πξνβιεπφκελα ζηηο
παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 29.
6. Ζ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο εμνπζηνδνηείηαη λα θαζνξίδεη ηηο ινηπέο ιεπηνκέξεηεο
εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηδίσο ην πεξηερφκελν ηεο γλσζηνπνίεζεο ησλ
παξαγξάθσλ 1 θαη 5, ηα ζπλππνβαιιφκελα πξνο ηνχην αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά θαη
ζηνηρεία, ηηο εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο ησλ ελ
ιφγσ πιεξνθνξηψλ.

Άξζξν 21 Δπζύλε
(άξζξν 20 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Τα ηδξχκαηα πιεξσκψλ ηα νπνία αλαζέηνπλ ζε ηξίηνπο ηελ άζθεζε ιεηηνπξγηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ιακβάλνπλ εχινγα κέηξα πξνο ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
2. Τα ηδξχκαηα πιεξσκψλ έρνπλ πιήξε επζχλε γηα ηηο πξάμεηο ησλ ππαιιήισλ, ησλ
αληηπξνζψπσλ, ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηνπο θαη ησλ νληνηήησλ πξνο ηηο νπνίεο έρεη
γίλεη εμσηεξηθή αλάζεζε δξαζηεξηνηήησλ.

Άξζξν 22 Σήξεζε αξρείνπ
(άξζξν 21 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
Τα ηδξχκαηα πιεξσκψλ ηεξνχλ φια ηα θαηάιιεια αξρεία γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ
άξζξσλ 5 έσο 37 ηνπ παξφληνο λφκνπ επί ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε, κε ηελ
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο Οδεγίαο 2015/849/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, φπσο απηή έρεη ελζσκαησζεί ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ή άιισλ
ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ.
Σκήκα 3 Αξκόδηεο αξρέο θαη επνπηεία

Άξζξν 23 Οξηζκόο αξκόδηαο αξρήο
(άξζξν 22 θαη παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 99 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
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1. Ζ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο νξίδεηαη σο αξκφδηα αξρή επηθνξηηζκέλε κε ηελ
αδεηνδφηεζε θαη ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία ηδξπκάησλ πιεξσκψλ. Δπίζεο, αζθεί ηα
θαζήθνληα πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 5 έσο 37, ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ
68 θαη ζηα άξζξα 94 έσο 96, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρεηξηζκνχ θαηαγγειηψλ
ζρεηηθψλ κε ηα ελ ιφγσ άξζξα.
2. Ζ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε νπνία νξίζηεθε σο
αξκφδηα αξρή ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, αθνξά ηελ αξκνδηφηεηα
ησλ αξρψλ ηνπ θξάηνπο κέινπο πξνέιεπζεο.
3. Ζ θαηά ηελ παξάγξαθν 1 επνπηηθή αξκνδηφηεηα δελ ζπλεπάγεηαη ηελ αξκνδηφηεηα
γηα ηελ επνπηεία θαη ησλ ινηπψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ηδξπκάησλ
πιεξσκψλ πέξαλ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ πεξ. α) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 18.
4. Οη θαηά ηνλ παξφληα λφκν αξκνδηφηεηεο ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο αζθνχληαη κε
Πξάμε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 55Α ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο (ΦΔΚ Α’
298/1927), φπσο ηζρχεη, ή εμνπζηνδνηεκέλνπ απφ απηήλ νξγάλνπ.
5. Με φκνηα Πξάμε κπνξνχλ λα ζεζπίδνληαη, θαηά παξέθθιηζε απφ θάζε άιιε
δηάηαμε πεξί ελζσκάησζεο ησλ ελσζηαθψλ δηαηάμεσλ ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, νη
ξπζκίζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ πξνζαξκνγή θαη ηε 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 ηνλ παξφληα λφκν αξκνδηφηεηεο ηεο
Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Με ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ
κπνξεί λα ιακβάλεηαη θαη θάζε αλαγθαίν ζπκπιεξσκαηηθφ κέηξν γηα ηελ εθαξκνγή
ησλ παξαπάλσ πξάμεσλ.
6. Με απφθαζε ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο κπνξνχλ λα εμεηδηθεχνληαη ηα ζρεηηθά
ζέκαηα θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.

Άξζξν 24 Δπνπηεία
(άξζξν 23 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Οη έιεγρνη πνπ αζθεί ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζπλερνχο
ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 23 είλαη
αλαινγηθνί, επαξθείο θαη πξνζαξκνζκέλνη ζηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη
ηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ.
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2. Καηά ηελ άζθεζε ηεο επνπηηθήο ηεο αξκνδηφηεηαο, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο
κπνξεί, ηδίσο, κεηαμχ άιισλ λα ιακβάλεη ηα εμήο κέηξα:
α) λα απαηηεί απφ ην ίδξπκα πιεξσκψλ λα παξέρεη θάζε πιεξνθνξία απαξαίηεηε γηα
ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο, δηεπθξηλίδνληαο ηνλ ζθνπφ ηνπ αηηήκαηνο,
θαηά ην δένλ, θαη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ,
β) λα πξαγκαηνπνηεί επηηφπηνπο ειέγρνπο ζην ίδξπκα πιεξσκψλ, θαζψο θαη ζε θάζε
αληηπξφζσπν ή ππνθαηάζηεκα πνπ παξέρεη ππεξεζίεο πιεξσκψλ ππφ ηελ επζχλε
ηνπ ηδξχκαηνο, ή ζε θάζε νληφηεηα ζηελ νπνία αλαηίζεληαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
ηδξχκαηνο πιεξσκψλ,
γ) λα εθδίδεη ζπζηάζεηο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη, εθφζνλ ελδείθλπηαη,
δεζκεπηηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο,
δ) λα αλαθαιεί ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηδξχκαηνο πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν
13.
3. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 55Α ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Τξάπεδαο
ηεο Διιάδνο, ησλ δηαδηθαζηψλ αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηδξχκαηνο
πιεξσκψλ θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Πνηληθνχ Γηθαίνπ, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο κπνξεί
λα επηβάιιεη θπξψζεηο ή λα ιακβάλεη κέηξα θαηά 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, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ
δηαηάμεσλ ζρεηηθψλ κε ηηο θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ
αξκνδηφηεηεο απηήο αλαθνξηθά κε ηελ επνπηεία ή ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ηνπο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ θαη’ αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 57 θαη ησλ άξζξσλ 60, 62 θαη 96 ηνπ λ. 4261/2014.
Σθνπφο ησλ κέηξσλ ή θπξψζεσλ είλαη λα παχζνπλ νη παξαβάζεηο ή λα εθιείςνπλ ηα
αίηηά ηνπο.
4. Τεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ησλ
θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ παξφληνο λφκνπ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ε Τξάπεδα ηεο
Διιάδνο ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, θαζψο θαη ζε θάζε άιιε
πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ
εθδηδφκελσλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, επηβάιιεη κε απφθαζή ηεο, δηαδεπθηηθά ή
ζσξεπηηθά, δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη δηνηθεηηθά κέηξα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηα
εμήο:
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α) δεκφζηα αλαθνίλσζε ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη ην ππεχζπλν θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν θαη ε θχζε ηεο παξάβαζεο,
β) εληνιή πξνο ην ππεχζπλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα παχζε ηεο παξάλνκεο
ζπκπεξηθνξάο θαη παξάιεηςήο ηεο ζην κέιινλ,
γ) ζηελ πεξίπησζε ηδξχκαηνο πιεξσκψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξφρσλ
ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ, αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαηά
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία,
δ) πξνζσξηλή απαγφξεπζε θαηά ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ λα αζθνχλ θαζήθνληα ζε ηδξχκαηα,
ε) ζηελ πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ρξεκαηηθά πξφζηηκα ειάρηζηνπ χςνπο πέληε
ρηιηάδσλ (5.000) επξψ θαη κέγηζηνπ χςνπο έσο ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ θαζαξνχ
θχθινπ εξγαζηψλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε,
ζη) ζηελ πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, ρξεκαηηθά πξφζηηκα ειάρηζηνπ χςνπο
πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ κέρξη θαη πέληε εθαηνκκπξίσλ (5.000.000) επξψ,
δ) ρξεκαηηθά πξφζηηκα κέρξη θαη ην δηπιάζην ηνπ πνζνχ ησλ θεξδψλ πνπ
απνθηήζεθαλ ή ησλ δεκηψλ πνπ απνθεχρζεθαλ ιφγσ ηεο παξάβαζεο, φπνπ
κπνξνχλ λα ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ.
5. Ο Γηνηθεηήο ή ν Πξφεδξνο, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, νη ειεγθηέο, νη
αξκφδηνη δηεπζπληέο θαη νη ππάιιεινη, θάζε παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξφρσλ ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ,
ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε ή κε ρξεκαηηθή πνηλή ή κε ακθφηεξεο ηηο πνηλέο απηέο,
εθηφο αλ απφ άιιε δηάηαμε πξνβιέπεηαη βαξχηεξε πνηλή, εθφζνλ:
α) παξαιείπνπλ ή παξαπνηνχλ εθ πξνζέζεσο ηελ εγγξαθή ζεκαληηθήο ζπλαιιαγήο
ζηα βηβιία ηνπ,
β) ππνβάιινπλ ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ςεπδείο ή αλαθξηβείο εθζέζεηο ή
παξέρνπλ ςεπδή ή αλαθξηβή ζηνηρεία.
Σε πεξίπησζε πνπ ηα αλσηέξσ πξφζσπα αξλνχληαη ή παξαθσιχνπλ κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηνλ έιεγρν, πνπ αζθείηαη απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο,
ηηκσξνχληαη κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ.
6 Αλεμαξηήησο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 7, ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ
8 θαη ηνπ άξζξνπ 9, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο κπνξεί λα ιακβάλεη ηα κέηξα ηεο
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παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, γηα λα εμαζθαιίδεηαη 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.
7. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ.
4261/2014, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο κπνξεί λα επηβάιιεη θπξψζεηο ή λα ιακβάλεη
κέηξα γηα ηελ πεξίπησζε παξαβάζεσλ ησλ απαηηήζεσλ παξνρήο άδεηαο ιεηηνπξγίαο
θαη ησλ απαηηήζεσλ γηα απφθηεζε εηδηθψλ ζπκκεηνρψλ θαη’ αλαινγηθή εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 58 θαη ησλ άξζξσλ 60 θαη 62
ηνπ λ. 4261/2014.
8. Με απφθαζε ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο κπνξεί λα εμεηδηθεχνληαη ηα ζρεηηθά
ζέκαηα θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

Άξζξν 25 Δπαγγεικαηηθό απόξξεην
(άξζξν 24 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Όια ηα πξφζσπα πνπ εξγάδνληαη ή έρνπλ εξγαζηεί γηα ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο,
θαζψο θαη νη εκπεηξνγλψκνλεο πνπ ελεξγνχλ εμ νλφκαηνο απηήο, ππνρξενχληαη λα
ηεξνχλ ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ
εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Πνηληθνχ Γηθαίνπ.
2. Καηά ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27, ηεξείηαη απζηεξά ην
επαγγεικαηηθφ απφξξεην ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ
ηδησηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.
3. Τν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ,
ην άξζξν 54 ηνπ λ. 4261/2014.

Άξζξν 26 Γηθαίσκα δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο
(άξζξν 25 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Οη απνθάζεηο ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο πνπ εθδίδνληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ
παξφληνο λφκνπ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ απηήο ππφθεηληαη ζε αίηεζε
αθπξψζεσο ελψπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο.
2. Ζ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο εθαξκφδεηαη επίζεο ζε πεξίπησζε παξαιείςεσο.
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Άξζξν 27 Αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ
(άξζξν 26 ηεο Οδεγίαο 2015/2366)
1. Ζ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ
Καηαλαισηή

ηνπ

Υπνπξγείνπ

Οηθνλνκίαο

θαη

Αλάπηπμεο

(εθεμήο

ΓΓΔΠΚ)

ζπλεξγάδνληαη, θαηά ην ιφγν ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, κεηαμχ ηνπο θαη κε ηηο
αληίζηνηρεο αξκφδηεο αξρέο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ θαη, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, κε ηελ
ΔΚΤ θαη ηηο εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ θξαηψλ κειψλ, ηελ ΔΑΤ θαη άιιεο
ζρεηηθέο αξκφδηεο αξρέο πνπ έρνπλ νξηζζεί βάζεη ηνπ ελσζηαθνχ ή ηνπ εζληθνχ
δηθαίνπ πνπ εθαξκφδεηαη ζηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ.
2. Ζ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ηεξνπκέλσλ ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ.
4261/2014 θαη ε ΓΓΔΠΚ κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο θαηά ην ιφγν ηεο
αξκνδηφηεηάο ηνπο κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο αθφινπζνπο θνξείο:
α) ηηο αξκφδηεο αξρέο άιισλ θξαηψλ κειψλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ αδεηνδφηεζε θαη
ηελ επνπηεία ησλ ηδξπκάησλ πιεξσκψλ,
β) ηελ ΔΚΤ θαη ηηο εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ θξαηψλ κειψλ, ππφ ηελ ηδηφηεηά
ηνπο σο λνκηζκαηηθψλ θαη επνπηηθψλ αξρψλ, θαη, θαηά πεξίπησζε, ηηο άιιεο εζληθέο
δεκφζηεο αξρέο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ επνπηεία ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη
δηαθαλνληζκνχ,
γ) ηηο άιιεο εζληθέο αξκφδηεο αξρέο πνπ έρνπλ νξηζζεί βάζεη ηνπ παξφληνο λφκνπ,
ηεο

Οδεγίαο

2015/2366/ΔΔ,

ηεο

Οδεγίαο

2015/849/ΔΔ

ηνπ

Δπξσπατθνχ

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, φπσο απηή έρεη ελζσκαησζεί ζηελ ειιεληθή
λνκνζεζία, θαη άιισλ ελσζηαθψλ δηαηάμεσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηνπο παξφρνπο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ,
δ) ηελ ΔΑΤ, ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο λα ζπκβάιιεη ζηε ζπλεπή θαη ζπλεθηηθή ιεηηνπξγία
ησλ επνπηηθψλ κεραληζκψλ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ πεξ. α) ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1093/2010 (EE L 331).

Άξζξν 28 Δπίιπζε δηαθνξώλ κε ηηο αξκόδηεο αξρέο άιισλ θξαηώλ κειώλ
(άξζξν 27 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Όηαλ ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ή ε ΓΓΔΠΚ, ελεξγψληαο ππφ ηελ ηδηφηεηα είηε ηεο
αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο πξνέιεπζεο, είηε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ
θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, ζεσξεί φηη, γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ε δηαζπλνξηαθή
ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο αξρέο άιινπ θξάηνπο κέινπο πνπ αλαθέξεηαη ζηα άξζξα
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26, 28, 29, 30 ή 31 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ δελ είλαη ζχκθσλε κε ηηο ζρεηηθέο
πξνυπνζέζεηο ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ, κπνξεί λα παξαπέκςεη ην ζέκα ζηελ ΔΑΤ θαη
λα δεηήζεη ηε ζπλδξνκή ηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ.
1093/2010.
2. Όηαλ ε ΔΑΤ ελεξγεί θαηφπηλ αηηήκαηνο δπλάκεη ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ή
ελεξγεί γηα ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία, ε Τξάπεδα ηεο
Διιάδνο ή ε ΓΓΔΠΚ, θαηά πεξίπησζε, αλαβάιιεη ηελ έθδνζε απνθάζεψο ηεο ελ
αλακνλή επίιπζεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1093/2010.

Άξζξν 29 Παξνρή ππεξεζηώλ κε ή ρσξίο εγθαηάζηαζε ζε άιια θξάηε κέιε
από ηδξύκαηα πιεξσκώλ κε έδξα ζηελ Διιάδα
(άξζξν 28 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Ίδξπκα πιεξσκψλ κε έδξα ζηελ Διιάδα πνπ επηζπκεί λα παξέρεη ππεξεζίεο
πιεξσκψλ γηα πξψηε θνξά ζε άιιν θξάηνο κέινο, αζθψληαο είηε ην δηθαίσκα
ειεχζεξεο εγθαηάζηαζεο είηε ην δηθαίσκα ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ,
γλσζηνπνηεί ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ηηο εμήο πιεξνθνξίεο:
α) ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ αληηπξνζψπνπ ή ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο θαηά
πεξίπησζε,
β) ην θξάηνο κέινο ή ηα θξάηε κέιε φπνπ πξνηίζεηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί,
γ) ηελ ππεξεζία ή ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ πξνηίζεηαη λα παξέρεη,
δ) ζηελ πεξίπησζε νξηζκνχ αληηπξνζψπνπ, ηηο πιεξνθνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 19,
ε) ζηελ πεξίπησζε ίδξπζεο ππνθαηαζηήκαηνο, ηηο πιεξνθνξίεο ησλ πεξ. β) θαη ε)
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο, ηελ πεξηγξαθή ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ
ππνθαηαζηήκαηνο θαζψο θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα
ηε δηνίθεζή ηνπ.
2. Ζ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ γλσζηνπνίεζε φισλ ησλ
πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, πξνβαίλεη ζε
θνηλνπνίεζε ηνχησλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο. Ζ Τξάπεδα
ηεο Διιάδνο αμηνινγεί ηηο παξαηεξήζεηο ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο
ππνδνρήο, αλαθνξηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηεο θνηλνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Οη ελ ιφγσ παξαηεξήζεηο αθνξνχλ ηελ παξνρή
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ππεξεζηψλ πιεξσκψλ απφ ην εκπιεθφκελν ίδξπκα πιεξσκψλ ζην πιαίζην ηεο
άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ειεχζεξεο εγθαηάζηαζεο ή ηεο ειεχζεξεο παξνρήο
ππεξεζηψλ θαη ηδίσο ηπρφλ εχινγεο επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ
απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαηά ηελ
έλλνηα ηεο Οδεγίαο 2015/849/ΔΔ. Δθφζνλ ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο δελ ζπκθσλεί κε
ηηο παξαηεξήζεηο ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, αηηηνινγεί θαη
ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ ελ ιφγσ αξρή. Σηελ πεξίπησζε φπνπ ζπκθσλεί, ε Τξάπεδα
ηεο Διιάδνο είηε αξλείηαη λα πξνβεί ζε ζρεηηθή εγγξαθή ζην κεηξψν ηνπ άξζξνπ 14,
είηε πξνβαίλεη ζε δηαγξαθή εθφζνλ ζρεηηθή εγγξαθή έρεη ήδε πξαγκαηνπνηεζεί.
3. Ζ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ
γλσζηνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 1, θνηλνπνηεί ηελ απφθαζή ηεο ζην ίδξπκα
πιεξσκψλ θαη ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο αλαθέξνληαο ζηελ
ηειεπηαία ηελ εκεξνκελία απφ ηελ νπνία ην ίδξπκα πιεξσκψλ έρεη γλσζηνπνηήζεη
ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο φηη ζα αξρίζεη λα αζθεί ν αληηπξφζσπνο ή ην
ππνθαηάζηεκα πξάγκαηη δξαζηεξηφηεηεο ζην ζρεηηθφ θξάηνο κέινο ππνδνρήο. Σε
θάζε πεξίπησζε, ε εκεξνκελία απηή δελ κπνξεί λα πξνεγείηαη ηεο εγγξαθήο ηνπ
αληηπξνζψπνπ ή ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζην κεηξψν ηνπ άξζξνπ 14. Σηελ
πεξίπησζε πνπ ε αλσηέξσ απφθαζε αθνξά ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ειεχζεξεο
παξνρήο ππεξεζηψλ αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία θαη ε εκεξνκελία απφ ηελ νπνία
ην ίδξπκα πιεξσκψλ επηηξέπεηαη λα παξέρεη ππεξεζίεο πιεξσκψλ ζην θξάηνο
κέινο ππνδνρήο δελ κπνξεί λα πξνεγείηαη ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο ηεο
Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζχκθσλα κε ην πξψην εδάθην.
4. Τν ίδξπκα πιεξσκψλ ελεκεξψλεη ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, ρσξίο ππαίηηα
θαζπζηέξεζε, ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή κεηαβνιή ζην πεξηερφκελν ησλ
πιεξνθνξηψλ

πνπ

ηεο

θνηλνπνηήζεθαλ

ζχκθσλα

κε

ηελ

παξάγξαθν

1,

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε πξφζζεηνπο αληηπξνζψπνπο ή
ππνθαηαζηήκαηα ή ηεο παχζεο δξαζηεξηνηήησλ ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο. Σηελ
πεξίπησζε απηή, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο
κέινπο ππνδνρήο ελεξγψληαο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο
παξαγξάθνπο 2 θαη 3.

Άξζξν 30 Παξνρή ππεξεζηώλ κε ή ρσξίο εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα από
ηδξύκαηα πιεξσκώλ κε έδξα ζε άιια θξάηε κέιε
(άξζξν 28 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Ίδξπκα πιεξσκψλ, κε έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο, κπνξεί λα παξέρεη γηα πξψηε
θνξά ππεξεζίεο πιεξσκψλ ζηελ εκεδαπή είηε αζθψληαο ην δηθαίσκα ειεχζεξεο
εγθαηάζηαζεο είηε ην δηθαίσκα ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ, εθφζνλ νη ελ ιφγσ
39

ππεξεζίεο πιεξσκψλ θαιχπηνληαη απφ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ηδξχκαηνο
πιεξσκψλ ζην θξάηνο κέινο πξνέιεπζεο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο
θνηλνπνίεζεο ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο
κέινπο πξνέιεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ 29.
2. Ζ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ππφ ηελ ηδηφηεηα απηήο σο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο
κέινπο ππνδνρήο, εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο απφ ηελ παξαιαβή ηεο
θνηλνπνίεζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, αμηνινγεί ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο
θαη, παξέρεη ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο πξνέιεπζεο παξαηεξήζεηο
αλαθνξηθά κε ηελ πξνβιεπφκελε παξνρή ππεξεζηψλ πιεξσκψλ απφ ην νηθείν
ίδξπκα πιεξσκψλ ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ειεχζεξεο
εγθαηάζηαζεο ή ηεο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ηδίσο ηπρφλ εχινγεο
επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή
ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαηά ηελ έλλνηα ηεο Οδεγίαο 2015/849/ΔΔ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ φπσο απηή έρεη ελζσκαησζεί ζηελ
ειιεληθή λνκνζεζία.
3. Σηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 1, ην ππνθαηάζηεκα θαη ν αληηπξφζσπνο ηνπ ελ
ιφγσ ηδξχκαηνο πιεξσκψλ κπνξνχλ λα αξρίζνπλ λα αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο
ηνπο ζηελ εκεδαπή απφ ηελ εκεξνκελία ηελ νπνία ε αλσηέξσ αξρή θνηλνπνηεί κε
ηελ απφθαζή ηεο απηή ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο. Σε θάζε πεξίπησζε, ε
εκεξνκελία απηή δελ κπνξεί λα πξνεγείηαη ηεο εγγξαθήο ηνπ αληηπξνζψπνπ ή ηνπ
ππνθαηαζηήκαηνο ζην κεηξψν ηνπ άξζξνπ 14 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ ην νπνίν
ηεξείηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο πξνέιεπζεο. Σηελ πεξίπησζε
άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ην ίδξπκα πιεξσκψλ
απαγνξεχεηαη λα παξέρεη ππεξεζίεο πιεξσκψλ ζηελ εκεδαπή πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο
πξνέιεπζεο ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο.
4. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ππφ ηελ ηδηφηεηα απηήο σο αξκφδηαο
αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο ελεκεξσζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ
θξάηνπο κέινπο πξνέιεπζεο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή κεηαβνιή ζην
πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηεο θνηλνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1 ελεξγεί ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν
2.
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Άξζξν 31 Αξκνδηόηεηεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ηελ άζθεζε επνπηείαο
σο αξκόδηαο αξρήο θξάηνπο κέινπο πξνέιεπζεο θαη θξάηνπο κέινπο
ππνδνρήο
(άξζξν 29 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Ζ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ππφ ηελ ηδηφηεηα απηήο σο αξκφδηαο αξρήο θξάηνπο
κέινπο πξνέιεπζεο ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ
ζηα νπνία ηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ κε έδξα ζηελ Διιάδα παξέρνπλ ππεξεζίεο
πιεξσκψλ είηε αζθψληαο ην δηθαίσκα ειεχζεξεο εγθαηάζηαζεο είηε ην δηθαίσκα
ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγνχληαη έιεγρνη θαη λα
ιακβάλνληαη ηα αλαγθαία κέηξα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηά ηεο ζχκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Σην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ
ζπλεξγαζίαο, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο γλσζηνπνηεί ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο
κέινπο ππνδνρήο φηη επηζπκεί λα δηελεξγήζεη είηε ε ίδηα είηε κέζσ εμνπζηνδνηεκέλσλ
απφ απηήλ πξνζψπσλ επηηφπην έιεγρν ζην έδαθνο ηνπ ηειεπηαίνπ. Ζ Τξάπεδα ηεο
Διιάδνο κπνξεί λα αλαζέζεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο ηε
δηελέξγεηα επηηφπησλ ειέγρσλ ζην εκπιεθφκελν ίδξπκα πιεξσκψλ.
2. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κπνξνχλ λα αζθνχληαη απφ ηελ
Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ππφ ηελ ηδηφηεηα απηήο σο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο
κέινπο ππνδνρήο. Μεηά απφ πξνεγνχκελε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηεο Τξάπεδαο ηεο
Διιάδνο επηηξέπεηαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο πξνέιεπζεο
ηδξχκαηνο πιεξσκψλ πνπ παξέρεη ππεξεζίεο πιεξσκψλ ζηελ Διιάδα κέζσ
αληηπξνζψπνπ ή ππνθαηαζηήκαηνο ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ,
λα πξνβαίλνπλ είηε νη ίδηεο είηε κέζσ εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ απηέο πξνζψπσλ ζηε
δηελέξγεηα ειέγρσλ. Σην πιαίζην απηφ, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, κπνξεί λα αλαιάβεη
θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο πξνέιεπζεο ηε
δηελέξγεηα επηηφπησλ ειέγρσλ ζην ππνθαηάζηεκα ή ζηνλ αληηπξφζσπν ηνπ
εκπιεθφκελνπ ηδξχκαηνο πιεξσκψλ.
3. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ζίγνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Τξάπεδαο ηεο
Διιάδνο ππφ ηελ ηδηφηεηα απηήο σο επνπηηθήο αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο
λα δηελεξγεί πξνο ην ζθνπφ ζηαζεξφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο,

ειέγρνπο

ησλ

δξαζηεξηνηήησλ

ησλ

αληηπξνζψπσλ

θαη

ηνπ

ππνθαηαζηήκαηνο ηδξχκαηνο πιεξσκψλ ζηελ Διιάδα θαη λα απαηηεί πιεξνθφξεζε
ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ησλ ελ ιφγσ ειέγρσλ, ε
Τξάπεδα ηεο Διιάδνο δηαβνπιεχεηαη κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο
πξνέιεπζεο. Μεηά απφ ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο
γλσζηνπνηεί ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο πξνέιεπζεο ηηο πιεξνθνξίεο

41

θαη ηα επξήκαηα πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ αμηνιφγεζε θηλδχλνπ ηνπ ηδξχκαηνο
πιεξσκψλ ή γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.
4. Καηά ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ή ηηο αξκφδηεο αξρέο
ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ δπλάκεη ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηεο ελ γέλεη ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο γηα ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο ησλ ηδξπκάησλ πιεξσκψλ, ηα ππνθείκελα
ζηνπο ειέγρνπο απηνχο πξφζσπα δελ δηθαηνχληαη λα επηθαιεζζνχλ ην απφξξεην
έλαληη ησλ αξκφδησλ αξρψλ ή ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ απηέο γηα ηε δηελέξγεηα
ηνπ ειέγρνπ πξνζψπσλ.
5. Ζ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ππφ ηελ ηδηφηεηα απηήο σο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο
κέινπο ππνδνρήο κπνξεί λα απαηηεί απφ ηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ κε έδξα ζε άιιν
θξάηνο κέινο πνπ έρνπλ νξίζεη αληηπξνζψπνπο ή ππνθαηαζηήκαηα ζηελ Διιάδα λα
ππνβάιινπλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο
πνπ αζθνχλ ζηελ εκεδαπή. Οη εθζέζεηο απηέο δεηνχληαη γηα ελεκεξσηηθνχο ή
ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο θαζψο επίζεο πξνο ην ζθνπφ ειέγρνπ ηεο ζπκκφξθσζεο κε
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 68 θαη ησλ άξζξσλ 94 έσο 96 ηνπ
παξφληνο

λφκνπ.

Ζ

ηήξεζε

απαηηήζεσλ

επαγγεικαηηθνχ

απνξξήηνπ

πνπ

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 25 ηζρχεη θαη γηα ηνπο ελ ιφγσ αληηπξνζψπνπο θαη
ππνθαηαζηήκαηα.
6. Ζ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, είηε σο αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο πξνέιεπζεο
είηε σο αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, θνηλνπνηεί ζηηο αξκφδηεο αξρέο
ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο ή ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο
πξνέιεπζεο αληίζηνηρα φιεο ηηο ζρεηηθέο θαη/ή ηηο νπζηψδεηο πιεξνθνξίεο, ηδίσο ζε
πεξίπησζε παξάβαζεο ή εηθαδφκελεο παξάβαζεο εθ κέξνπο αληηπξνζψπνπ ή
ππνθαηαζηήκαηνο, αθφκα θαη φηαλ ηέηνηεο παξαβάζεηο ζπλέβεζαλ ζην πιαίζην
ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Σην πιαίζην απηφ, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο
θνηλνπνηεί, θαηφπηλ αηηήκαηνο, φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη, κε ηδία
πξσηνβνπιία,

φιεο

ηηο

νπζηψδεηο

πιεξνθνξίεο,

πεξηιακβαλνκέλσλ

ησλ

πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ηδξχκαηνο πιεξσκψλ κε ηηο
πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 11.
7. Οη παξάγξαθνη 1 έσο 6 εθαξκφδνληαη αλαινγηθά γηα ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ
άξζξνπ 68 θαη γηα ηα άξζξα 94 έσο 96 θαη ζηελ πεξίπησζε πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εκεδαπή.
8. Tα ηδξχκαηα πιεξσκψλ κε έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ
Διιάδα κέζσ αληηπξνζψπσλ νξίδνπλ έλα θεληξηθφ ζεκείν επηθνηλσλίαο ζηελ
εκεδαπή, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη θαηάιιειε θη επαξθήο επηθνηλσλία θαζψο
θαη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηα άξζξα 38 έσο 101, κε ηελ
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επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, πξνθεηκέλνπ
λα δηεπθνιχλεηαη ε επνπηεία απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο
πξνέιεπζεο θαη ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ή ηε ΓΓΔΠΚ ππφ ηελ ηδηφηεηα απηψλ σο
αξκνδίσλ αξρψλ ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ παξνρή
εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο, θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπο.

Άξζξν 32 Μέηξα ζε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
πξνιεπηηθώλ κέηξσλ ηεο Οδεγίαο 2015/2366
(άξζξν 30 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Δθφζνλ ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ππφ ηελ ηδηφηεηα απηήο σο αξκφδηαο αξρήο ηνπ
θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο δηαπηζηψλεη φηη έλα ίδξπκα πιεξσκψλ κε έδξα ζε άιιν
θξάηνο κέινο πνπ έρεη αληηπξνζψπνπο ή ππνθαηαζηήκαηα ζηελ εκεδαπή δελ
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ άξζξσλ 5 έσο 37, ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ
άξζξνπ 68 θαη ησλ άξζξσλ 94 έσο 96, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρεηξηζκνχ
θαηαγγειηψλ ζρεηηθψλ κε ηα ελ ιφγσ άξζξα, παξέρεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηελ
αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο πξνέιεπζεο ζρεηηθή ελεκέξσζε, βάζεη ηεο
νπνίαο ηεο γλσζηνπνηνχληαη απφ ηελ ηειεπηαία ηα ηπρφλ κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ηεο κε ζπκκφξθσζήο ηνπ.
2. Ζ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ππφ ηελ ηδηφηεηα απηήο σο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο
κέινπο πξνέιεπζεο, εθφζνλ δηαπηζηψζεη κε βάζε πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη απφ
ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο φηη ίδξπκα πιεξσκψλ κε έδξα
ζηελ Διιάδα ην νπνίν έρεη αληηπξνζψπνπο ή ππνθαηαζηήκαηα ζην πξναλαθεξφκελν
θξάηνο κέινο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο εζληθέο δηαηάμεηο πνπ ελζσκαηψλνπλ ηηο
πξνβιέςεηο ησλ άξζξσλ 5 έσο 37, ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 68 θαη ησλ
άξζξσλ 95 έσο 97 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ ζην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο,
πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρεηξηζκνχ θαηαγγειηψλ ζρεηηθψλ κε ηα ελ ιφγσ άξζξα,
ιακβάλεη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηεο κε ζπκκφξθσζήο ηνπ. Σην πιαίζην απηφ, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο γλσζηνπνηεί ηα
ελ ιφγσ κέηξα ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ εκπιεθφκελσλ θξαηψλ
κειψλ ππνδνρήο.
3. Σε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, φπνπ απαηηείηαη άκεζε δξάζε ψζηε λα
αληηκεησπηζζεί ζνβαξή απεηιή γηα ηα ζπιινγηθά ζπκθέξνληα ησλ ρξεζηψλ
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζηελ Διιάδα, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο σο αξκφδηα αξρή ηνπ
θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο κπνξεί, παξάιιεια κε ηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία
κεηαμχ αξκφδησλ αξρψλ θαη ελ αλακνλή ηεο ιήςεο κέηξσλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο
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ηνπ θξάηνπο κέινπο πξνέιεπζεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 31, λα ιακβάλεη
πξνιεπηηθά κέηξα.
4. Τα πξνιεπηηθά κέηξα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ είλαη θαηάιιεια θαη
αλαινγηθά πξνο ηνλ ζθνπφ ηνπο, δειαδή ηελ πξνζηαζία απφ ελδερφκελε ζνβαξή
απεηιή ησλ ζπιινγηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζηελ
Διιάδα. Τα ελ ιφγσ κέηξα δελ πξέπεη λα νδεγνχλ ζε πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε ησλ
ρξεζηψλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ ηδξχκαηνο πιεξσκψλ ζηελ Διιάδα έλαληη ησλ
ρξεζηψλ ηνπ ζε άιια θξάηε κέιε. Τα πξνιεπηηθά κέηξα έρνπλ πξνζσξηλφ
ραξαθηήξα θαη παχνπλ λα ηζρχνπλ φηαλ ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο θξίλεη φηη νη
ζνβαξέο απεηιέο πνπ εληνπίζηεθαλ πιένλ αληηκεησπίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, κε ηε
βνήζεηα ή ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο πξνέιεπζεο ή κε
ηελ ΔΑΤ φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 28.
5. Δάλ ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ππφ ηελ ηδηφηεηα απηήο σο αξκφδηαο αξρήο ηνπ
θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο αληηιεθζεί θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ελεκεξψλεη, εθ
ησλ πξνηέξσλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε, ηελ
αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο πξνέιεπζεο θαη ηελ αξκφδηα αξρή νπνηνπδήπνηε
άιινπ εκπιεθφκελνπ θξάηνπο κέινπο, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηελ ΔΑΤ,
ζρεηηθά κε ηα πξνιεπηηθά κέηξα πνπ ιακβάλεη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 3 θαη ηελ
αηηηνιφγεζή ηνπο.
6. Οη παξάγξαθνη 1 έσο 5 εθαξκφδνληαη αλαινγηθά γηα ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ
άξζξνπ 68 θαη γηα ηα άξζξα 94 έσο 96 ηνπ παξφληνο λφκνπ ή γηα ηελ παξάγξαθν 6
ηνπ άξζξνπ 68 θαη γηα ηα άξζξα 95 έσο 97 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ, θαη ζηελ
πεξίπησζε πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εκεδαπή.
7. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 αζθνχληαη απφ ηε ΓΓΔΠΚ γηα ηνπο
παξφρνπο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ελ αλαθνξά πξνο ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο
πξνβιέςεηο ησλ άξζξσλ 38 έσο 102 ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθηφο απφ ηηο δηαηάμεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 68 θαη ζηα άξζξα 94 έσο 96, ή ησλ
άξζξσλ 38 έσο 103 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ, εθηφο απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 68 θαη ζηα άξζξα 95 έσο 97 ηεο ελ
ιφγσ Οδεγίαο, αληηζηνίρσο.
Άξζξν 33 Αηηηνιόγεζε θαη θνηλνπνίεζε
(άξζξν 31 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Κάζε κέηξν πνπ ιακβάλεηαη θαη’ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 24, 29, 30, 31 ή 32 θαη
αθνξά επηβνιή θπξψζεσλ ή πεξηνξηζκψλ ζηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο
ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ ή ηεο ειεχζεξεο εγθαηάζηαζεο είλαη επαξθψο
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αηηηνινγεκέλν θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ εκπιεθφκελν, θαηά πεξίπησζε, πάξνρν
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ.
2. Τα άξζξα 29, 30, 31 θαη 32 εθαξκφδνληαη ρσξίο λα ζίγνπλ ηελ άζθεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Οδεγία 2015/849/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ φπσο απηή έρεη ελζσκαησζεί ζηελ ειιεληθή
λνκνζεζία, ηδίσο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 48 απηήο, θαη απφ ηνλ
Καλνληζκφ (ΔΔ) 2015/847, ηδηαίηεξα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 22
ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/847, αλαθνξηθά κε ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν
ζπκκφξθσζεο πξνο ηα ελ ιφγσ λνκνζεηήκαηα.
Σκήκα 4 Δμαίξεζε

Άξζξν 34 Πάξνρνη ππεξεζίαο πιεξνθνξηώλ ινγαξηαζκνύ
(άξζξν 33 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Ζ παξνρή απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ηεο ππεξεζίαο πιεξσκψλ ηεο πεξ. ε) ηνπ
ζεκείνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ γίλεηαη απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
ηα νπνία εμαηξνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 5 έσο 22, εθηφο απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηηο πεξ. α), β), ε)
έσο ε), η), ηβ), ηδ), ηζη) θαη ηδ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5, ζηελ παξάγξαθν 3
ηνπ άξζξνπ 5 θαη ζηα άξζξα 13, 14, 15 θαη 16, δηαηάμεηο. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 23
έσο 33 εθαξκφδνληαη ζηα αλσηέξσ πξφζσπα, κε εμαίξεζε ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ
άξζξνπ 24.
2. Τα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηα
νπνία αληηκεησπίδνληαη σο ηδξχκαηα πιεξσκψλ, εμαηξνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ
άξζξσλ 38 έσο 101, εθηφο απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 41, 45 θαη
52 εθφζνλ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο, θαζψο επίζεο εθηφο απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 67, 69 θαη 94 έσο 96.
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Άξζξν 35 Πξόζβαζε ζηα ζπζηήκαηα πιεξσκώλ
(άξζξν 35 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Ζ πξφζβαζε ζηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ πνπ έρνπλ νη αδεηνδνηεκέλνη ή νη
εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη νη νπνίνη είλαη λνκηθά
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πξφζσπα, γίλεηαη κε ηξφπν αληηθεηκεληθφ, αλαινγηθφ θαη ακεξφιεπην θαη δελ
παξεκπνδίδεη ηελ πξφζβαζε, πέξαλ ηνπ αλαγθαίνπ γηα ηε δηαζθάιηζε έλαληη
ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ, φπσο ν θίλδπλνο δηαθαλνληζκνχ, ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο
θαη ν επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο, θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη
ιεηηνπξγηθήο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ.
2. Τα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ δελ επηβάιινπλ ζηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ, ζηνπο ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ή ζε άιια ζπζηήκαηα πιεξσκψλ
θακία απφ ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο:
α) πεξηνξηζηηθνχο θαλφλεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ζε άιια ζπζηήκαηα
πιεξσκψλ,
β) θαλφλεο κε ηνπο νπνίνπο ζεζπίδνληαη δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ αδεηνδνηεκέλσλ
παξφρσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ή κεηαμχ ησλ εγγεγξακκέλσλ παξφρσλ ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ φζνλ αθνξά ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ,
γ) πεξηνξηζκνχο βάζεη ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο.
3. Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 δελ εθαξκφδνληαη:
α) ζηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ πνπ νξίδνληαη δπλάκεη ηνπ λ. 2789/2000 (ΦΔΚ Α’ 21)
(Οδεγία 98/26/ΔΚ),
β) ζηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ πνπ ζπλίζηαληαη απνθιεηζηηθά απφ παξφρνπο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ πνπ αλήθνπλ ζε φκηιν.
4. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πεξ. α) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζε
πεξίπησζε πνπ ζπκκεηέρσλ ζε νξηζκέλν ζχζηεκα πιεξσκψλ δπλάκεη ηνπ λ.
2789/2000 επηηξέπεη ζε αδεηνδνηεκέλν ή εγγεγξακκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ πνπ δελ είλαη ζπκκεηέρσλ ζην ζχζηεκα λα δίλεη εληνιέο κεηαβίβαζεο
κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ, ν ελ ιφγσ ζπκκεηέρσλ παξέρεη, φηαλ δεηεζεί, ηελ
ίδηα δπλαηφηεηα κε αληηθεηκεληθφ, αλαινγηθφ θαη ακεξφιεπην ηξφπν θαη ζε άιινπο
αδεηνδνηεκέλνπο ή εγγεγξακκέλνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε
ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
5. Ο ζπκκεηέρσλ παξέρεη ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ πιήξε αηηηνιφγεζε
ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο ηνπ ηειεπηαίνπ.
6. Ζ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο εμνπζηνδνηείηαη λα δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ
πξνβιεπνκέλσλ ζε απηφ ην άξζξν, ζην πιαίζην αξκνδηνηήησλ ηεο γηα ηελ επίβιεςε
ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ.
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Άξζξν 36 Πξόζβαζε ζε ινγαξηαζκνύο πιεξσκώλ πνπ ηεξνύληαη ζε
πηζησηηθό ίδξπκα
(άξζξν 36 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
Τα ηδξχκαηα πιεξσκψλ έρνπλ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ινγαξηαζκψλ πιεξσκψλ
πνπ ηεξνχληαη ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα κε αληηθεηκεληθφ, ακεξφιεπην θαη αλαινγηθφ
ηξφπν πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πιεξσκψλ κε απξφζθνπην θαη
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Τν πηζησηηθφ ίδξπκα αηηηνινγεί επαξθψο ζηελ Τξάπεδα ηεο
Διιάδνο θάζε ηπρφλ απφξξηςε.

Άξζξν 37 Απαγόξεπζε ζε πξόζσπα πιελ ησλ παξόρσλ ππεξεζηώλ
πιεξσκώλ

λα

παξέρνπλ

ππεξεζίεο

πιεξσκώλ

θαη

ππνρξέσζε

γλσζηνπνίεζεο
(άξζξν 37 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Απαγνξεχεηαη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ νχηε είλαη πάξνρνη ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ νχηε εμαηξνχληαη ξεηά απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ λα
παξέρνπλ ππεξεζίεο πιεξσκψλ.
2. Ζ απηή απαγφξεπζε ηζρχεη θαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ
ινγαξηαζκνχ απφ πξφζσπα πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο
λφκνπ ή άιιεο εηδηθήο δηάηαμεο, θαζψο επίζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ, πέξαλ ηεο πεξ. ε) ηνπ ζεκείνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4, απφ πξφζσπα πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 34. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ
άξζξνπ 24 ηνπ παξφληνο λφκνπ, παξαβάζεηο ηεο ελ ιφγσ απαγφξεπζεο ηηκσξνχληαη
κε ηηο θπξψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ. 4261/2014.
3. Τα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ παξέρνπλ ζσξεπηηθά ή δηαδεπθηηθά ηηο
ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ππνπεξ. i) θαη ii) ηεο πεξ. ηα) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
παξφληνο λφκνπ, ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή αμία ησλ πξάμεσλ πιεξσκήο ησλ
πξνεγνχκελσλ δψδεθα (12) κελψλ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ ελφο (1) εθαηνκκπξίνπ
επξψ, γλσζηνπνηνχλ ηελ ελ ιφγσ ππέξβαζε ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο
πεξηγξάθνληαο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη πξνζδηνξίδνληαο ηελ ππνπεξίπησζε
δπλάκεη ηεο νπνίαο ζεσξνχλ φηη εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο
λφκνπ. Βαζηδφκελε ζε απηή ηε γλσζηνπνίεζε, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο κπνξεί, κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, λα αληηηαρζεί εληφο πξνζεζκίαο έμη (6) κελψλ απφ ηελ
παξαιαβή ηεο ή εάλ ε γλσζηνπνίεζε δελ είλαη πιήξεο απφ ηε ιήςε φισλ ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε ιακβάλεη ππφςε ηα θξηηήξηα
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πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξ. ηα) ηνπ άξζξνπ 3 θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν
πάξνρν ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ.
4. Τα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
πεξ. ηβ) ηνπ άξζξνπ 3 γλσζηνπνηνχλ ην γεγνλφο απηφ ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη
ππνβάιινπλ, ζε εηήζηα βάζε, έθζεζε ειέγρνπ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ ή
ειεγθηηθήο εηαηξείαο πνπ λα πηζηνπνηεί φηη ε ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα ζπκκνξθψλεηαη
κε ηα φξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ πεξ. ηβ) ηνπ άξζξνπ 3.
5. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 1, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ελεκεξψλεη ηελ
ΔΑΤ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ ηεο γλσζηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ
παξαγξάθνπο 3 θαη 4, αλαθέξνληαο ηελ εμαίξεζε ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ βάζεη
ηεο νπνίαο παξέρνληαη νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο.
6. Ζ πεξηγξαθή ησλ εμαηξνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ γλσζηνπνηνχληαη ζηελ
Τξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη αζθνχληαη λνκίκσο ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ
παξαγξάθνπο 3 θαη 4, δεκνζηνπνηείηαη ζην κεηξψν πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 14.
Ζ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο θνηλνπνηεί ηελ ελ ιφγσ πιεξνθνξία ζηελ ΔΑΤ πξνθεηκέλνπ
λα δεκνζηεπηεί θαη ζην κεηξψν πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 15.
7. Με απφθαζε ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο κπνξεί λα εμεηδηθεχνληαη ηα ζρεηηθά
ζέκαηα θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

ΣΙΣΛΟ ΙΙΙ

ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΠΟΤ

ΓΙΔΠΟΤΝ ΣΙ ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ

Άξζξν 38 Πεδίν εθαξκνγήο
(άξζξν 38 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Τα άξζξα 38 έσο 60 εθαξκφδνληαη ζε κεκνλσκέλεο πξάμεηο πιεξσκήο, ζε
ζπκβάζεηο-πιαίζην θαη ζε πξάμεηο πιεξσκήο πνπ θαιχπηνληαη απφ απηέο. Τα
ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ φηη ηα ελ ιφγσ άξζξα δελ
εθαξκφδνληαη ελ φισ ή ελ κέξεη εθφζνλ ν ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ δελ είλαη
θαηαλαισηήο.
2. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 38 έσο 60 εθαξκφδνληαη ζηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο
θαηά ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη ζηνπο θαηαλαισηέο.
48

3. Ο παξψλ λφκνο ηζρχεη ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απφθαζεο ππ’
αξηζ. Ε1-699/2010 ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιίαο Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, άιιεο ζρεηηθήο
ελσζηαθήο λνκνζεζίαο ή εζληθψλ κέηξσλ πνπ είλαη ζχκθσλα κε ην ελσζηαθφ δίθαην
θαη αθνξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο πηζηψζεσλ ζηνπο θαηαλαισηέο νη νπνίεο
δελ ξπζκίδνληαη δηά ηνπ παξφληνο λφκνπ.

Άξζξν 39 Λνηπέο δηαηάμεηο ηνπ ελσζηαθνύ δηθαίνπ
(άξζξν 39 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 38 έσο 60 δελ ζίγνπλ νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηνπ ελσζηαθνχ
δηθαίνπ πνπ πεξηιακβάλεη επηπιένλ απαηηήζεηο πεξί πξνεγνχκελεο ελεκέξσζεο.
Ωζηφζν, φηαλ εθαξκφδεηαη, επίζεο, ην άξζξν 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 παξφληνο λφκνπ.

Άξζξν 40 Υξέσζε γηα παξνρή πιεξνθνξηώλ
(άξζξν 40 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ δελ επηηξέπεηαη λα ρξεψλεη ηνλ ρξήζηε
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ δπλάκεη ησλ άξζξσλ 38 έσο 60.
2. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη ν ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ κπνξνχλ
λα ζπκθσλνχλ γηα ηε ρξέσζε ηεο παξνρήο επηπιένλ πιεξνθνξηψλ ή ηεο πην ζπρλήο
απνζηνιήο ηνπο, ή ηεο δηαβίβαζήο ηνπο κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζχκβαζε-πιαίζην, θαη νη νπνίεο απνζηέιινληαη θαηφπηλ
αηηήκαηνο ηνπ ρξήζηε ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ.
3. Όηαλ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ κπνξεί λα επηβάιεη ρξέσζε γηα
πιεξνθνξίεο δπλάκεη ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ε ρξέσζε απηή είλαη εχινγε
θαη αλάινγε κε ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ζην νπνίν ππνβάιιεηαη ν πάξνρνο ησλ
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ.

Άξζξν 41 Βάξνο ηεο απόδεημεο όζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πιεξνθόξεζεο
(άξζξν 41 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
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Τν βάξνο ηεο απφδεημεο θέξεη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, πξνθεηκέλνπ λα
απνδείμεη φηη έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο πιεξνθφξεζεο ησλ άξζξσλ 38
έσο 60.

Άξζξν 42 Παξέθθιηζε από ηηο απαηηήζεηο πιεξνθόξεζεο γηα ηα κέζα
πιεξσκώλ κηθξήο αμίαο θαη ην ειεθηξνληθό ρξήκα
(άξζξν 42 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Σηηο πεξηπηψζεηο κέζσλ πιεξσκψλ ηα νπνία, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ζχκβαζεπιαίζην, 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:
α) θαηά παξέθθιηζε ησλ άξζξσλ 51, 52 θαη 56, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
παξέρεη ζηνλ πιεξσηή κφλνλ πιεξνθνξίεο γηα ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηείηαη ην κέζν πιεξσκψλ, ηελ επζχλε, ηα επηβαιιφκελα ηέιε θαη άιιεο
νπζηψδεηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηεθκεξησκέλεο απφθαζεο,
θαζψο θαη ελδείμεηο γηα ην πνχ ππάξρνπλ άιιεο πιεξνθνξίεο θαη φξνη πνπ
πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 52 θαη νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο κε εππξφζηην ηξφπν,
β) είλαη δπλαηφλ λα ζπκθσλείηαη φηη, θαηά παξέθθιηζε ηνπ άξζξνπ 54, ν πάξνρνο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ δελ ππνρξενχηαη λα πξνηείλεη ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο-πιαίζην φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 51,
γ) είλαη δπλαηφλ λα ζπκθσλείηαη φηη, θαηά παξέθθιηζε ησλ άξζξσλ 57 θαη 58, κεηά
απφ ηελ εθηέιεζε κηαο πξάμεο πιεξσκήο:
i) ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ παξέρεη ή θαζηζηά δηαζέζηκν κφλνλ έλαλ αξηζκφ
αλαθνξάο πνπ επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ λα αλαγλσξίδεη ηελ
πξάμε πιεξσκήο, ην πνζφ ηεο θαη ηα ζρεηηθά ηέιε θαη/ή, ζηελ πεξίπησζε
πνιιαπιψλ πξάμεσλ πιεξσκήο ηνπ ίδηνπ είδνπο πξνο ηνλ ίδην δηθαηνχρν, κφλνλ
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζπλνιηθφ πνζφ θαη ηα ηέιε απηψλ ησλ πξάμεσλ
πιεξσκψλ,
ii) ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ δελ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ή λα θαζηζηά
δηαζέζηκεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπεξ. i), εάλ ην κέζν
πιεξσκήο ρξεζηκνπνηείηαη αλσλχκσο ή εάλ ν πάξνρνο ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
δελ είλαη ηερληθψο ζε ζέζε λα ηηο παξέρεη. Ωζηφζν, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ
50

πιεξσκψλ παξέρεη ζηνλ πιεξσηή ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ην πνζφ ησλ
απνζεθεπκέλσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ.
2. Γηα ηηο εγρψξηεο πξάμεηο πιεξσκψλ ηα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1
δηπιαζηάδνληαη.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΔΜΟΝΩΜΔΝΔ ΠΡΑΞΔΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Άξζξν 43 Πεδίν εθαξκνγήο
(άξζξν 43 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Τα άξζξα 43 έσο 49 εθαξκφδνληαη ζηηο κεκνλσκέλεο πξάμεηο πιεξσκήο πνπ δελ
θαιχπηνληαη απφ ζχκβαζε-πιαίζην.
2. Όηαλ εληνιή πιεξσκήο γηα ηε δηελέξγεηα κεκνλσκέλεο πξάμεο πιεξσκήο
δηαβηβάδεηαη 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.

Άξζξν 44 Πξνεγνύκελε γεληθή ελεκέξσζε
(άξζξν 44 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ ρξήζηε ησλ ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ ζε εππξφζηηε κνξθή ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη
ζην άξζξν 45 φζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη, πξηλ ν ρξήζηεο ησλ
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ δεζκεπζεί απφ ζχκβαζε ή πξνζθνξά κεκνλσκέλεο
ππεξεζίαο πιεξσκήο. Καηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, ν
πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηνπο φξνπο ζε έληππε
κνξθή ή ζε άιιν ζηαζεξφ κέζν. Ζ 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 πιεξσκψλ ή ζε
νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα ζπκθσλήζνπλ ηα κέξε.
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2. Δάλ, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, έρεη ζπλαθζεί
ζχκβαζε παξνρήο κεκνλσκέλεο ππεξεζίαο πιεξσκψλ κε κέζν επηθνηλσλίαο εμ
απνζηάζεσο ην νπνίν δελ επηηξέπεη ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ λα
ζπκκνξθσζεί κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ακέζσο
κεηά απφ ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο πιεξσκήο.
3. Οη ππνρξεψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξνχλ επίζεο λα εθπιεξψλνληαη κε ηελ
παξνρή αληηγξάθνπ ηνπ ζρεδίνπ ζχκβαζεο κεκνλσκέλεο ππεξεζίαο πιεξσκψλ ή
ηνπ ζρεδίνπ ηεο εληνιήο πιεξσκήο φπνπ πεξηέρνληαη νη, θαηά ην άξζξν 45,
πιεξνθνξίεο θαη φξνη.

Άξζξν 45 Πιεξνθνξίεο θαη όξνη
(άξζξν 45 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ παξέρεη ή ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ ρξήζηε
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο θαη φξνπο:
α) ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ ή ηνπ απνθιεηζηηθνχ κέζνπ ηαπηνπνίεζεο
πνπ πξέπεη λα παξέρεη ν ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ γηα ηελ νξζή εθθίλεζε ή
εθηέιεζε ηεο εληνιήο πιεξσκήο,
β) ηε κέγηζηε πξνζεζκία εθηέιεζεο, κέζα ζηελ νπνία νθείιεη λα παξαζρεζεί ε
ππεξεζία πιεξσκψλ,
γ) φιεο ηηο επηβαξχλζεηο πνπ πξέπεη λα θαηαβάιεη ν ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηελ
αλάιπζε ησλ ελ ιφγσ επηβαξχλζεσλ,
δ) αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηελ πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ή ηε
ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία αλαθνξάο πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκνζζεί ζηελ πξάμε
πιεξσκήο.
2. Δπηπιένλ, νη πάξνρνη ππεξεζηψλ εθθίλεζεο πιεξσκήο παξέρνπλ ή θαζηζηνχλ
δηαζέζηκεο ζηνλ πιεξσηή, πξηλ απφ ηελ εθθίλεζε ηεο πιεξσκήο, ηηο αθφινπζεο
ζαθείο θαη νινθιεξσκέλεο πιεξνθνξίεο:
α) ηελ επσλπκία ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ εθθίλεζεο πιεξσκήο, ηελ ηαρπδξνκηθή
δηεχζπλζε ηεο έδξαο θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε
ηνπ αληηπξνζψπνπ ή ηνπ ππνθαηαζηήκαηφο ηνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ εκεδαπή,
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θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν επηθνηλσλίαο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηεχζπλζεο
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ πάξνρν ησλ ππεξεζηψλ
εθθίλεζεο πιεξσκήο, θαη
β) ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αξκφδηαο επνπηηθήο αξρήο.
3. Καηά πεξίπησζε, θάζε άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία θαη ζρεηηθνί φξνη πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 52, δηαηίζεληαη ζηνλ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζε
εππξφζηηε κνξθή.

Άξζξν 46 Πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ πιεξσηή θαη ηνλ δηθαηνύρν ηεο
πιεξσκήο κεηά από ηελ εθθίλεζε εληνιήο πιεξσκήο
(άξζξν 46 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
Δθηφο απφ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 45, φηαλ ε
εθθίλεζε εληνιήο πιεξσκήο δηελεξγείηαη κέζσ παξφρνπ ππεξεζηψλ εθθίλεζεο
πιεξσκήο, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ εθθίλεζεο πιεξσκήο, ακέζσο κεηά απφ ηελ
εθθίλεζε, παξέρεη ή θαζηζηά δηαζέζηκεο φιεο ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο ζηνλ
πιεξσηή θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηνλ δηθαηνχρν:
α) επηβεβαίσζε γηα ηελ επηηπρή εθθίλεζε ηεο εληνιήο πιεξσκήο ζηνλ πάξνρν
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ ηνπ πιεξσηή,
β) ζηνηρεία αλαθνξάο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ πιεξσηή θαη ζηνλ δηθαηνχρν λα
ηαπηνπνηήζνπλ ηελ πξάμε πιεξσκήο θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, επηηξέπνπλ
ζηνλ δηθαηνχρν λα ηαπηνπνηήζεη ηνλ πιεξσηή, θαζψο θαη θάζε πιεξνθνξία πνπ
δηαβηβάδεηαη κε ηελ πξάμε πιεξσκήο,
γ) ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο,
δ) αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ην πνζφ ηπρφλ επηβαξχλζεσλ θαηαβιεηέσλ ζηνλ
πάξνρν ππεξεζηψλ εθθίλεζεο πιεξσκήο γηα ηελ πξάμε πιεξσκήο, θαη, αλάινγα κε
ηελ πεξίπησζε, ηελ αλάιπζε ησλ πνζψλ ησλ επηβαξχλζεσλ απηψλ.

Άξζξν 47 Πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ πάξνρν ππεξεζηώλ πιεξσκώλ
εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνύ ηνπ πιεξσηή ζηελ πεξίπησζε ππεξεζίαο
εθθίλεζεο πιεξσκήο
(άξζξν 47 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
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Όηαλ ε εθθίλεζε εληνιήο πιεξσκήο δηελεξγείηαη κέζσ παξφρνπ ππεξεζηψλ
εθθίλεζεο πιεξσκήο, απηφο θαζηζηά δηαζέζηκα ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ ηνπ πιεξσηή ηα ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ηεο πξάμεο
πιεξσκήο.

Άξζξν 48 Πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ πιεξσηή κεηά ηε ιήςε ηεο
εληνιήο πιεξσκήο
(άξζξν 48 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
Ακέζσο κεηά απφ ηε ιήςε ηεο εληνιήο πιεξσκήο, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή παξέρεη ή θαζηζηά δηαζέζηκεο ζηνλ πιεξσηή, κε ηνλ ηξφπν
πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 44, φιεο ηηο αθφινπζεο
πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηηο δηθέο ηνπ ππεξεζίεο:
α) ηα ζηνηρεία αλαθνξάο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ πιεξσηή λα ηαπηνπνηήζεη ηελ πξάμε
πιεξσκήο θαη, θαηά πεξίπησζε, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ δηθαηνχρν,
β) ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο ζην λφκηζκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εληνιή
πιεξσκήο,
γ) ην πνζφ ησλ ηπρφλ επηβαξχλζεσλ γηα ηελ πξάμε πιεξσκήο, ηηο νπνίεο πξέπεη λα
θαηαβάιεη ν πιεξσηήο θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηελ αλάιπζε ησλ πνζψλ ησλ
επηβαξχλζεσλ απηψλ,
δ) αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε
ζηελ πξάμε πιεξσκήο απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή ή
ζρεηηθή αλαθνξά, ζε πεξίπησζε πνπ δηαθέξεη απφ ηελ ηζνηηκία πνπ παξαζρέζεθε
ζχκθσλα κε ηελ πεξ. δ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 45, θαη ην πνζφ ηεο πξάμεο
πιεξσκήο κεηά απφ ηε κεηαηξνπή ηνπ λνκίζκαηνο, θαη
ε) ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο εληνιήο πιεξσκήο.

Άξζξν 49 Πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ δηθαηνύρν κεηά από ηελ
εθηέιεζε ηεο εληνιήο πιεξσκήο
(άξζξν 49 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
Ακέζσο κεηά απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο πιεξσκήο, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ παξέρεη ή θαζηζηά δηαζέζηκεο ζηνλ δηθαηνχρν, κε ηνλ
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ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 44, φιεο ηηο αθφινπζεο
πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηηο δηθέο ηνπ ππεξεζίεο:
α) ηα ζηνηρεία αλαθνξάο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ δηθαηνχρν λα ηαπηνπνηήζεη ηελ πξάμε
πιεξσκήο θαη, αλ ρξεηάδεηαη, ηνλ πιεξσηή, θαζψο θαη θάζε πιεξνθνξία πνπ
δηαβηβάδεηαη κε ηελ πξάμε πιεξσκήο,
β) ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο ζην λφκηζκα ζην νπνίν ηα ρξεκαηηθά πνζά
ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ δηθαηνχρνπ,
γ) ην πνζφ ησλ ηπρφλ επηβαξχλζεσλ γηα ηελ πξάμε πιεξσκήο, ηηο νπνίεο πξέπεη λα
θαηαβάιεη ν δηθαηνχρνο θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηελ αλάιπζε ησλ πνζψλ
ησλ επηβαξχλζεσλ απηψλ,
δ) αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, 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
ε) ηελ εκεξνκελία αμίαο γηα ηελ πίζησζε.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΜΒΑΔΙ-ΠΛΑΙΙΟ

Άξζξν 50 Πεδίν εθαξκνγήο
(άξζξν 50 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
Τα άξζξα 50 έσο 58 εθαξκφδνληαη ζηηο πξάμεηο πιεξσκήο πνπ θαιχπηνληαη απφ
ζχκβαζε-πιαίζην.

Άξζξν 51 Πξνεγνύκελε γεληθή ελεκέξσζε
(άξζξν 51 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ 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. Ζ 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
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γιψζζα ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν παξέρνληαη νη ππεξεζίεο πιεξσκψλ ή ζε
νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα ζπκθσλήζνπλ ηα κέξε.
2. Δάλ, θαηφπηλ 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, ν
πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εθπιεξψλεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ ζχκθσλα κε ηελ ελ
ιφγσ παξάγξαθν ακέζσο κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο-πιαίζην.
3. Οη ππνρξεψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξνχλ επίζεο λα εθπιεξψλνληαη κε ηελ
παξνρή αληηγξάθνπ ηνπ ζρεδίνπ ζχκβαζεο-πιαίζην, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
πιεξνθνξηψλ θαη ησλ φξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 52.

Άξζξν 52 Πιεξνθνξίεο θαη όξνη
(άξζξν 52 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ παξέρεη ζηνλ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηηο
εμήο πιεξνθνξίεο θαη φξνπο:
1) γηα ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ:
α) ηελ επσλπκία ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, ηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε
ηεο έδξαο ηνπ θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηνπ
αληηπξνζψπνπ ή ηνπ ππνθαηαζηήκαηφο ηνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ εκεδαπή, θαζψο θαη
θάζε

άιιε

δηεχζπλζε,

πεξηιακβαλνκέλεο

ηεο

δηεχζπλζεο

ειεθηξνληθνχ

ηαρπδξνκείνπ, γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ πάξνρν ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ,
β) ηα ζηνηρεία ησλ αξκφδησλ επνπηηθψλ αξρψλ θαη ηνπ κεηξψνπ πνπ νξίδεηαη ζην
άξζξν 14 ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ζρεηηθνχ δεκφζηνπ κεηξψνπ ζην νπνίν
θαηαρσξήζεθε ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη ν
αξηζκφο εγγξαθήο ή αληίζηνηρν κέζν ηαπηνπνίεζεο ζην ελ ιφγσ κεηξψν,
2) γηα ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ:
α) πεξηγξαθή ησλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ πνπ
πξφθεηηαη λα ηνπ παξαζρεζνχλ,
β) θαζνξηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ ή ηνπ απνθιεηζηηθνχ κέζνπ ηαπηνπνίεζεο πνπ
πξέπεη λα παξέρεη ν ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ γηα ηελ νξζή εθθίλεζε ή
εθηέιεζε ηεο εληνιήο πιεξσκήο,
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γ) ηνλ ηχπν θαη ηε δηαδηθαζία θνηλνπνίεζεο ηεο ζπγθαηάζεζεο γηα ηελ εθθίλεζε
εληνιήο πιεξσκήο ή ηελ εθηέιεζε κηαο πξάμεο πιεξσκήο, θαζψο θαη ηεο άξζεο ηεο
ζπγθαηάζεζεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 64 θαη 80,
δ) αλαθνξά ηνπ ρξφλνπ ιήςεο ηεο εληνιήο πιεξσκήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 78 θαη
ηνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ ιήμεο ησλ εκεξήζησλ εξγαζηψλ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ, εθφζνλ πθίζηαηαη,
ε) ηε κέγηζηε πξνζεζκία εθηέιεζεο εληφο ηεο νπνίαο πξέπεη λα παξέρνληαη νη
ππεξεζίεο πιεξσκψλ,
ζη) ηελ χπαξμε δπλαηφηεηαο ζπκθσλίαο ζρεηηθά κε ην φξην δαπαλψλ γηα ηε ρξήζε
ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 68,
δ) ζηελ πεξίπησζε ησλ κέζσλ πιεξσκψλ κε θάξηα πνπ θέξεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο
εκπνξηθά ζήκαηα, ηα δηθαηψκαηα ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ην
άξζξν 8 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/751,
3) γηα ηηο επηβαξχλζεηο, ηα επηηφθηα θαη ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο:
α) φιεο ηηο επηβαξχλζεηο πνπ πξέπεη λα θαηαβάιεη ν ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
ζηνλ πάξνρν ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ ζπλδένληαη
κε ηνλ ηξφπν θαη ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία παξέρνληαη ή δηαηίζεληαη πιεξνθνξίεο
δπλάκεη ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηελ αλάιπζε ησλ
πνζψλ ησλ επηβαξχλζεσλ απηψλ,
β) αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ην εθαξκνζηέν επηηφθην θαη ηελ εθαξκνζηέα
ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ή, εάλ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί επηηφθην θαη ζπλαιιαγκαηηθή
ηζνηηκία αλαθνξάο, ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ θαη ηε
ζρεηηθή εκεξνκελία, θαζψο θαη ην δείθηε ή ηε βάζε πξνζδηνξηζκνχ απηνχ ηνπ
επηηνθίνπ ή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο αλαθνξάο,
γ) εάλ έρεη ζπκθσλεζεί, ηελ άκεζε εθαξκνγή αιιαγψλ ζην επηηφθην ή ηε
ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία αλαθνξάο θαη ηηο απαηηήζεηο ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηηο
αιιαγέο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 54,
4) γηα ηελ επηθνηλσλία:
α) αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηα κέζα επηθνηλσλίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ηερληθψλ απαηηήζεσλ σο πξνο ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην ινγηζκηθφ ηνπ ρξήζηε
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, πνπ έρνπλ ζπκθσλήζεη ηα κέξε γηα ηε δηαβίβαζε ησλ
πιεξνθνξηψλ ή εηδνπνηήζεσλ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο λφκνπ,
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β) ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ παξέρνληαη ή θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο νη πιεξνθνξίεο
δπλάκεη ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη ηε ζρεηηθή ζπρλφηεηα,
γ) ηε γιψζζα ή ηηο γιψζζεο ζχλαςεο θαη επηθνηλσλίαο ηεο ζχκβαζεο-πιαίζην θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβαηηθήο ζρέζεο,
δ) ην δηθαίσκα ηνπ ρξήζηε ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ λα ιακβάλεη ηνπο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο-πιαίζην θαη ηηο πιεξνθνξίεο θαη πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 53,
5) γηα ηηο πξνθπιάμεηο θαη ηα δηνξζσηηθά κέηξα:
α) αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιακβάλεη ν
ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ γηα ηελ αζθαιή θχιαμε ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ,
θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο εηδνπνίεζεο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα
κε ηελ πεξ. β) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 69,
β) ηελ αζθαιή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εηδνπνηεί
ηνλ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζε πεξίπησζε ππφλνηαο ή πξαγκαηηθήο ηέιεζεο
απάηεο ή απεηιήο ηεο αζθάιεηαο,
γ) εάλ έρεη ζπκθσλεζεί, ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο ν πάξνρνο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζηείιεη έλα κέζν πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ην
άξζξν 68,
δ) ηελ επζχλε ηνπ πιεξσηή ζχκθσλα κε ην άξζξν 74, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
πιεξνθνξηψλ γηα ην ζρεηηθφ πνζφ,
ε) ηνλ ηξφπν θαη ηελ πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο ν ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
νθείιεη λα εηδνπνηεί ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ γηα ηπρφλ κε εγθεθξηκέλεο ή
εζθαικέλα εθηειεζζείζεο πξάμεηο πιεξσκήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 71 θαζψο θαη
ηελ επζχλε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ γηα κε εγθεθξηκέλεο πξάμεηο
πιεξσκήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 73,
ζη) ηελ επζχλε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ γηα ηελ εθθίλεζε ή ηελ εθηέιεζε
ησλ πξάμεσλ πιεξσκήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 88,
δ) ηνπο φξνπο επηζηξνθήο ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 76 θαη 77,
6) γηα ηηο αιιαγέο θαη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο-πιαίζην:
α) εθφζνλ ζπκθσλεζεί, πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ν ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
ζεσξείηαη φηη έρεη απνδερζεί ζρεηηθά κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο58

πιαίζην, ζχκθσλα κε ην άξζξν 54, εθηφο εάλ γλσζηνπνηήζεη ζηνλ πάξνρν
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ πξηλ ηελ πξνηεηλφκελε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπο φηη
δελ ηηο απνδέρεηαη,
β) ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο-πιαίζην,
γ) ην δηθαίσκα ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ λα θαηαγγέιιεη ηε ζχκβαζεπιαίζην, θαζψο θαη θάζε ζπκθσλία πνπ αθνξά ζηελ θαηαγγειία ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 54 θαη ην άξζξν 55,
7) γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ:
α) θάζε ζπκβαηηθή ξήηξα ζρεηηθά κε ην εθαξκνζηέν δίθαην ζηε ζχκβαζε-πιαίζην
θαη/ή ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα,
β) ηηο δηαδηθαζίεο Δλαιιαθηηθήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ (εθεμήο ΔΔΓ) πνπ έρεη ζηε
δηάζεζή ηνπ ν ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 97 έσο 100.

Άξζξν 53 Γπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο θαη ζηνπο ζπκβαηηθνύο
όξνπο ηεο ζύκβαζεο-πιαίζην
(άξζξν 53 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
Αλά πάζα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβαηηθήο ζρέζεο, ν ρξήζηεο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ έρεη ην δηθαίσκα, 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.

Άξζξν 54 Σξνπνπνίεζε ησλ ζπκβαηηθώλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο-πιαίζην
(άξζξν 54 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Κάζε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο-πιαίζην ή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ φξσλ πνπ
πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 52 πξνηείλεηαη απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
ζηνλ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 51 θαη ηνπιάρηζηνλ δχν κήλεο πξηλ απφ ηελ πξνηεηλφκελε
εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπο. Ο ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ κπνξεί είηε λα
απνδερζεί είηε λα απνξξίςεη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πξηλ απφ ηελ πξνηεηλφκελε
εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπο. Όπνπ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο πεξ. α) ηνπ
ζεκείνπ 6 ηνπ άξζξνπ 52, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ελεκεξψλεη ηνλ ρξήζηε
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ φηη ζα ζεσξεζεί φηη έρεη απνδερζεί ηηο ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο
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εάλ ν ηειεπηαίνο δελ γλσζηνπνηήζεη ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ φηη δελ ηηο
απνδέρεηαη πξηλ απφ ηελ πξνηεηλφκελε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπο. Ο πάξνρνο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ελεκεξψλεη επίζεο ηνλ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ φηη, ζε
πεξίπησζε πνπ απνξξίςεη ηηο αιιαγέο απηέο, έρεη ην δηθαίσκα λα ιχζεη ηε ζχκβαζεπιαίζην ρσξίο επηβάξπλζε θαη κε ηζρχ απφ νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή κέρξη ηελ
εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζα είρε εθαξκνζηεί ε ηξνπνπνίεζε.
2. Αιιαγέο ησλ επηηνθίσλ ή ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ κπνξνχλ λα
εθαξκφδνληαη ακέζσο θαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, εθφζνλ ην δηθαίσκα απηφ έρεη
ζπκθσλεζεί ζηε ζχκβαζε-πιαίζην θαη νη

αιιαγέο ησλ επηηνθίσλ ή

ησλ

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ βαζίδνληαη ζηα επηηφθηα ή ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο
αλαθνξάο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί ζχκθσλα κε ηηο πεξ. β) θαη γ) ηνπ ζεκείνπ 3 ηνπ
άξζξνπ 52. Ο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ελεκεξψλεηαη ην ηαρχηεξν
δπλαηφλ γηα θάζε αιιαγή ηνπ επηηνθίνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ 51, εθηφο αλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε έρνπλ ζπκθσλήζεη γηα ζπγθεθξηκέλε
ζπρλφηεηα ή ηξφπν παξνρήο ή δηάζεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ ρξήζηε ησλ
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ. Ωζηφζν, νη αιιαγέο ζηα επηηφθηα ή ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο
ηζνηηκίεο πνπ είλαη επλντθφηεξεο γηα ηνπο ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, κπνξνχλ
λα εθαξκφδνληαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε.
3. Οη αιιαγέο ηνπ επηηνθίνπ ή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
θαηά ηηο πξάμεηο πιεξσκήο εθαξκφδνληαη θαη ππνινγίδνληαη θαηά ηξφπν νπδέηεξν
ρσξίο δηαθξίζεηο εηο βάξνο ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ.

Άξζξν 55 Λύζε ηεο ζύκβαζεο-πιαίζην
(άξζξν 55 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Ο ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ κπνξεί λα ιχζεη ηε ζχκβαζε-πιαίζην αλά πάζα
ζηηγκή,

εθηφο

αλ

ηα

ζπκβαιιφκελα

κέξε

έρνπλ

ζπκθσλήζεη

πξνζεζκία

πξνεηδνπνίεζεο. Ζ ελ ιφγσ πξνζεζκία δελ ππεξβαίλεη ηνλ έλα (1) κήλα.
2. Ζ ιχζε ηεο ζχκβαζεο-πιαίζην δελ ζπλεπάγεηαη επηβάξπλζε γηα ηνλ ρξήζηε
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, εθηφο αλ απηή βξίζθεηαη ζε ηζρχ γηα ιηγφηεξν απφ έμη (6)
κήλεο. Τπρφλ ρξεψζεηο γηα ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο-πιαίζην πξέπεη λα είλαη εχινγεο
θαη ζχκθσλεο κε ην θφζηνο.
3. Δάλ ζπκθσλεζεί ζηε ζχκβαζε-πιαίζην, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ κπνξεί
λα θαηαγγείιεη ζχκβαζε-πιαίζην ανξίζηνπ ρξφλνπ κε εηδνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ δχν
(2) κήλεο πξηλ, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ
51.
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4. Οη επηβαξχλζεηο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πιεξσκψλ πνπ ρξεψλνληαη ζε
ηαθηηθή βάζε θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ κφλνλ θαη’
αλαινγία πξνο ηνλ ρξφλν κέρξη ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο-πιαίζην. Δάλ νη επηβαξχλζεηο
θαηαβιεζνχλ πξνθαηαβνιηθά, επηζηξέθνληαη θαη’ αλαινγία.
5. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ζίγνπλ ηηο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο
ξπζκίζεηο πνπ δηέπνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ λα ππαλαρσξνχλ
απφ ηε ζχκβαζε-πιαίζην ή λα ηελ θεξχζζνπλ άθπξε.

Άξζξν 56 Πιεξνθόξεζε πξηλ ηελ εθηέιεζε επηκέξνπο πξάμεο πιεξσκήο
(άξζξν 56 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
Γηα θάζε επηκέξνπο πξάμε πιεξσκήο ηεο νπνίαο ε εθθίλεζε δηελεξγείηαη απφ ηνλ
πιεξσηή θαη ε νπνία θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε-πιαίζην, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ πιεξσηή, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε πιεξσκήο,
παξέρεη ζαθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε φια ηα αθφινπζα:
α) ηε κέγηζηε πξνζεζκία εθηέιεζεο,
β) ηηο επηβαξχλζεηο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ απφ ηνλ πιεξσηή,
γ) αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηελ αλάιπζε ησλ πνζψλ ησλ ηπρφλ επηβαξχλζεσλ.

Άξζξν 57 Πιεξνθόξεζε ηνπ πιεξσηή γηα ηηο επηκέξνπο πξάμεηο πιεξσκήο
(άξζξν 57 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Μεηά απφ ηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή κε ην πνζφ ηεο
επηκέξνπο πξάμεο πιεξσκήο ή, φηαλ ν πιεξσηήο δελ ρξεζηκνπνηεί ινγαξηαζκφ
πιεξσκψλ, κεηά ηε ιήςε ηεο εληνιήο πιεξσκήο, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
ηνπ πιεξσηή παξέρεη ακειιεηί ζηνλ πιεξσηή θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 51, φιεο ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:
α) ζηνηρείν αλαθνξάο πνπ επηηξέπεη ζηνλ πιεξσηή λα ηαπηνπνηήζεη θάζε πξάμε
πιεξσκήο θαη, θαηά πεξίπησζε, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ δηθαηνχρν,
β) ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο ζην λφκηζκα ζην νπνίν ρξεψλεηαη ν ινγαξηαζκφο
πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή ή ζην λφκηζκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εληνιή
πιεξσκήο,
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γ) 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,
δ) 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,
ε) ηελ εκεξνκελία αμίαο γηα ηε ρξέσζε ή ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο εληνιήο
πιεξσκήο.
2. Ζ 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.
3. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ παξέρεη πιεξνθνξίεο ζε έληππε κνξθή ή άιιν
ζηαζεξφ κέζν ηνπιάρηζηνλ κία (1) θνξά αλά ηξίκελν, ρσξίο επηβάξπλζε.

Άξζξν 58 Πιεξνθόξεζε ηνπ δηθαηνύρνπ γηα ηηο επηκέξνπο πξάμεηο πιεξσκήο
(άξζξν 58 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Μεηά 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, φιεο ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:
α) ζηνηρεία αλαθνξάο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ δηθαηνχρν λα ηαπηνπνηήζεη ηελ πξάμε
πιεξσκήο θαη ηνλ πιεξσηή, θαζψο θαη θάζε πιεξνθνξία πνπ δηαβηβάδεηαη κε ηελ
πξάμε πιεξσκήο,
β) ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο ζην λφκηζκα ζην νπνίν πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζκφο
πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ,
γ) 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 δηθαηνχρνο,
δ) 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,
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ε) ηελ εκεξνκελία αμίαο γηα ηελ πίζησζε.
2. Ζ 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.
3. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ παξέρεη πιεξνθνξίεο ζε έληππε κνξθή ή ζε
άιιν ζηαζεξφ κέζν ηνπιάρηζηνλ κία (1) θνξά αλά ηξίκελν, ρσξίο επηβάξπλζε.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΟΙΝΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

Άξζξν 59 Νόκηζκα θαη κεηαηξνπή λνκίζκαηνο
(άξζξν 59 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Οη πιεξσκέο δηελεξγνχληαη ζην λφκηζκα ην νπνίν έρνπλ ζπκθσλήζεη ηα κέξε.
2. Όηαλ, 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. Ο πιεξσηήο απνδέρεηαη ηελ παξνρή ηεο
ππεξεζίαο κεηαηξνπήο λνκηζκάησλ πάλσ ζε απηή ηε βάζε.

Άξζξν 60 Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηπρόλ πξόζζεηε επηβάξπλζε ή έθπησζε
(άξζξν 60 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Όηαλ, γηα ηε ρξήζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κέζνπ πιεξσκψλ, ν δηθαηνχρνο
πξνζθέξεη έθπησζε, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ πιεξσηή πξηλ απφ ηελ εθθίλεζε ηεο
πξάμεο πιεξσκήο.
2. Όηαλ, γηα ηε ρξήζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κέζνπ πιεξσκψλ, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ ή άιιν πξφζσπν πνπ εκπιέθεηαη ζηελ πξάμε επηβάιιεη επηβάξπλζε, ν
ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά απφ ηα ελ ιφγσ πξφζσπα
πξηλ απφ ηελ εθθίλεζε ηεο πξάμεο πιεξσκήο.
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3. Ο πιεξσηήο ππνρξενχηαη κφλν λα πιεξψζεη γηα ηηο επηβαξχλζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 εάλ ηνπ γλσζηνπνηήζεθε νιφθιεξν ην πνζφ πξηλ
απφ ηελ εθθίλεζε ηεο πξάμεο πιεξσκήο.

ΣΙΣΛΟ IV ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΚΑΙ ΣΗ
ΥΡΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΟΙΝΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

Άξζξν 61 Πεδίν εθαξκνγήο
(άξζξν 61 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Όηαλ ν ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ δελ είλαη θαηαλαισηήο, ν ρξήζηεο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ κπνξνχλ λα
ζπκθσλνχλ φηη δελ εθαξκφδνληαη ελ φισ ή ελ κέξεη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 62,
ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 64 θαη ηα άξζξα 72, 74, 76, 77, 80 θαη 88. Ο ρξήζηεο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ κπνξνχλ επίζεο λα
ζπκθσλνχλ ρξνληθά πεξηζψξηα δηαθνξεηηθά απφ εθείλα πνπ πξνβιέπνληαη ζην
άξζξν 71.
2. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 61 έσο 101, εθηφο απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη
ζην άξζξν 100, εθαξκφδνληαη ζηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά ηνλ ίδην ηξφπν
φπσο θαη ζηνπο θαηαλαισηέο.
3. Ο παξψλ λφκνο ηζρχεη ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απφθαζεο
ππ΄αξηζ. Ε1-699/2010 ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο
θαη Ναπηηιίαο, Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, άιιεο
ζρεηηθήο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο ή εζληθψλ κέηξσλ πνπ είλαη ζχκθσλα κε ην
ελσζηαθφ δίθαην θαη αθνξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο πηζηψζεσλ ζηνπο
θαηαλαισηέο νη νπνίεο δελ ξπζκίδνληαη δηα ηνπ παξφληνο λφκνπ.

Άξζξν 62 Δπηβαιιόκελεο επηβαξύλζεηο
(άξζξν 62 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ δελ ρξεψλεη ηνλ ρξήζηε ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ελεκέξσζεο πνπ ππέρεη ή γηα ηα
δηνξζσηηθά θαη πξνιεπηηθά κέηξα πνπ νθείιεη λα ιακβάλεη δπλάκεη ησλ άξζξσλ 61
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έσο 101, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 79, ζηελ
παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 80 θαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 87. Οη
επηβαξχλζεηο απηέο ζπκθσλνχληαη κεηαμχ ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη ηνπ
παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη είλαη εχινγεο θαη αλάινγεο κε ην πξαγκαηηθφ
θφζηνο ζην νπνίν ππνβάιιεηαη ν πάξνρνο ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ.
2. 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
απηήλ, ν δηθαηνχρνο επσκίδεηαη ηηο επηβαξχλζεηο πνπ επηβάιιεη ν δηθφο ηνπ πάξνρνο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη ν πιεξσηήο επσκίδεηαη ηηο επηβαξχλζεηο πνπ επηβάιιεη ν
δηθφο ηνπ πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ.
3. Ο 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.
4. Ο δηθαηνχρνο δελ δηθαηνχηαη λα δεηεί ή λα επηβάιιεη επηβαξχλζεηο γηα ηε ρξήζε
νηνπδήπνηε κέζνπ πιεξσκψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέζσλ πιεξσκψλ ζηα νπνία
εθαξκφδνληαη δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο δπλάκεη ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ Καλνληζκνχ
(ΔΔ) 2015/751 θαη ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ πνπ δηέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ
(ΔΔ) αξηζ. 260/2012.

Άξζξν 63 Παξέθθιηζε γηα ηα κέζα πιεξσκώλ κηθξήο αμίαο θαη ην ειεθηξνληθό
ρξήκα
(άξζξν 63 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Σηηο πεξηπηψζεηο κέζσλ πιεξσκψλ ηα νπνία, 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 πνπ δελ ππεξβαίλνπλ πνηέ ηα εθαηφλ πελήληα
(150) επξψ, νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ κπνξνχλ λα ζπκθσλνχλ κε ηνπο
ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπο φηη:
α) ε πεξ β) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 69, νη πεξ. γ) θαη δ) ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ άξζξνπ 70 θαη ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 74 δελ εθαξκφδνληαη εάλ ην κέζν
πιεξσκήο δελ κπνξεί λα αλαζηαιεί ή δελ κπνξεί λα απνηξαπεί πεξαηηέξσ ρξήζε
ηνπ,
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β) ηα άξζξα 72 θαη 73 θαη νη παξάγξαθνη 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 74 δελ εθαξκφδνληαη
εάλ ην κέζν πιεξσκήο ρξεζηκνπνηείηαη αλσλχκσο ή ν πάξνρνο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ δελ είλαη ζε ζέζε, γηα άιινπο ιφγνπο πνπ είλαη εγγελείο ζην κέζν
πιεξσκήο, λα απνδείμεη φηη κηα πξάμε πιεξσκήο είλαη εγθεθξηκέλε,
γ) θαηά παξέθθιηζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 79, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ δελ ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνλ ρξήζηε ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
γηα ηελ άξλεζε εθηέιεζεο εληνιήο πιεξσκήο, εάλ o ιφγνο κε εθηέιεζεο είλαη
πξφδεινο εθ ησλ ζπλζεθψλ,
δ) θαηά παξέθθιηζε ηνπ άξζξνπ 80, ν πιεξσηήο δελ κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηελ
εληνιή πιεξσκήο κεηά απφ ηε δηαβίβαζε ηεο εληνιήο πιεξσκήο ή απφ ηε
ζπγθαηάζεζή ηνπ λα εθηειεζζεί ε πξάμε πιεξσκήο πξνο ηνλ δηθαηνχρν,
ε) θαηά παξέθθιηζε ησλ άξζξσλ 83 θαη 84, ηζρχνπλ άιιεο πξνζεζκίεο εθηέιεζεο
πξάμεσλ πιεξσκήο.
2. Γηα ηηο εγρψξηεο πξάμεηο πιεξσκψλ ηα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1
δηπιαζηάδνληαη.
3. Τα άξζξα 73 θαη 74 εθαξκφδνληαη επίζεο ζην ειεθηξνληθφ ρξήκα θαηά ηελ έλλνηα
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 4021/2011, εθηφο εάλ 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.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΓΚΡΙΗ ΠΡΑΞΔΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ

Άξζξν 64 πγθαηάζεζε θαη αλάθιεζε ζπγθαηάζεζεο
(Άξζξν 64 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Μηα πξάμε πιεξσκήο ζεσξείηαη σο εγθεθξηκέλε, κφλνλ εθφζνλ ν πιεξσηήο έρεη
δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ ζηελ εθηέιεζή ηεο. Μηα πξάμε πιεξσκήο κπνξεί λα
εγθξίλεηαη απφ ηνλ πιεξσηή είηε πξηλ, είηε εθφζνλ ππάξρεη ζπκθσλία ηνπ πιεξσηή
κε ηνλ νηθείν πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ κεηά απφ ηελ εθηέιεζή ηεο.
2. Ζ ζπγθαηάζεζε γηα ηελ εθηέιεζε κηαο πξάμεο πιεξσκήο ή ζεηξάο πξάμεσλ
πιεξσκήο παξέρεηαη κε ηνλ ηχπν πνπ έρεη ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ πιεξσηή θαη ηνπ
νηθείνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ. Ζ ζπγθαηάζεζε γηα ηελ εθηέιεζε κηαο
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πξάμεο πιεξσκήο κπνξεί, επίζεο, λα παξέρεηαη κέζσ ηνπ δηθαηνχρνπ ή ηνπ
παξφρνπ ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο. Αλ δελ έρεη παξαζρεζεί ζπγθαηάζεζε, ε
πξάμε πιεξσκήο ζεσξείηαη σο κε εγθεθξηκέλε.
3. Ο πιεξσηήο κπνξεί λα αλαθαιεί ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή,
αιιά φρη αξγφηεξα απφ ην ρξνληθφ ζεκείν έλαξμεο ηζρχνο ηνπ αλεθθιήηνπ ζχκθσλα
κε ην άξζξν 80. Ο πιεξσηήο κπνξεί λα αλαθαιεί ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα ηελ
εθηέιεζε ζεηξάο πξάμεσλ πιεξσκήο, νπφηε θάζε κειινληηθή πξάμε πιεξσκήο
ζεσξείηαη σο κε εγθεθξηκέλε.
4. Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ παξνρή ζπγθαηάζεζεο απνηειεί αληηθείκελν ζπκθσλίαο
κεηαμχ ηνπ πιεξσηή θαη ηνπ νηθείνπ παξφρνπ ή ησλ νηθείσλ παξφρσλ ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ.

Άξζξν 65 Δπηβεβαίσζε δηαζεζηκόηεηαο ρξεκαηηθώλ πνζώλ
(Άξζξν 65 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, σο «πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
έθδνζεο κέζσλ πιεξσκψλ κε θάξηα» λνείηαη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ πνπ
αζθεί επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ηελ ππνπεξ. ii) ηεο πεξ. γ), ηελ
ππνπεξ. ii) ηεο πεξ. δ) θαη ηελ πεξ. ε) ηνπ ζεκείνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4. Ο πάξνρνο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ επηβεβαηψλεη ακέζσο, θαηφπηλ
αηηήκαηνο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ έθδνζεο κέζσλ πιεξσκψλ κε θάξηα,
αλ ην απαηηνχκελν ρξεκαηηθφ πνζφ γηα ηελ εθηέιεζε πξάμεο πιεξσκήο κε θάξηα
είλαη δηαζέζηκν ζηνλ ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή, εθφζνλ πιεξνχληαη φιεο
νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) ν ινγαξηαζκφο πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή είλαη πξνζβάζηκνο ζε απεπζείαο
ειεθηξνληθή ζχλδεζε (online) θαηά ην ρξνληθφ ζεκείν ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο,
β) ν πιεξσηήο έρεη δψζεη ξεηή ζπγθαηάζεζε ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ λα αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηα απφ ζπγθεθξηκέλν
πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη λα επηβεβαηψλεη φηη ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ
αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο πιεξσκήο κε θάξηα είλαη δηαζέζηκν ζηνλ
ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή,
γ) ε ζπγθαηάζεζε ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο έρεη δνζεί πξηλ απφ ηελ ππνβνιή
ηνπ πξψηνπ αηηήκαηνο επηβεβαίσζεο δηαζεζηκφηεηαο ρξεκαηηθψλ πνζψλ.
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2. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ κπνξεί λα αηηείηαη ηελ επηβεβαίσζε
δηαζεζηκφηεηαο ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν,
εθφζνλ πιεξνχληαη φιεο νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) ν πιεξσηήο έρεη δψζεη ξεηή ζπγθαηάζεζε ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
λα αηηείηαη ηελ επηβεβαίσζε δηαζεζηκφηεηαο ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν,
β) ν πιεξσηήο δηελεξγεί ηελ εθθίλεζε ηεο πξάμεο πιεξσκήο κε θάξηα γηα ην ελ
ιφγσ ρξεκαηηθφ πνζφ κέζσ κέζνπ πιεξσκψλ κε θάξηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ
πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ,
γ) ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ επαιεζεχεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ ζηνλ πάξνρν
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ πξηλ απφ θάζε αίηεκα
επηβεβαίσζεο δηαζεζηκφηεηαο ρξεκαηηθψλ πνζψλ θαη επηθνηλσλεί κε αζθάιεηα κε
ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ
θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφ (ΔΔ) ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ εθδίδεηαη
δπλάκεη ηεο πεξ. δ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 98 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ.
3. Σχκθσλα κε ην λ. 2472/1997 (Α’ 50) (Οδεγία 95/46/ΔΚ), ε επηβεβαίσζε
δηαζεζηκφηεηαο ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζπλίζηαηαη
ζε κηα απιή ζεηηθή ή αξλεηηθή απάληεζε θαη ζε θακία πεξίπησζε ζε πξνζθφκηζε
αληηγξάθνπ ππνινίπνπ ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ. Ζ ελ ιφγσ απάληεζε δελ
απνζεθεχεηαη θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζθνπνχο εθηφο ηεο εθηέιεζεο πξάμεο
πιεξσκήο κε θάξηα.
4. Ζ επηβεβαίσζε δηαζεζηκφηεηαο ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
παξάγξαθν 1 δελ επηηξέπεη ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο
ινγαξηαζκνχ λα πξνβαίλεη ζε δέζκεπζε ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζε ινγαξηαζκφ
πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή.
5. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ, θαηφπηλ
αηηήκαηνο ηνπ πιεξσηή, ππνρξενχηαη λα ηνπ θνηλνπνηεί ηελ ηαπηφηεηα ηνπ παξφρνπ
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη ηε ζρεηηθή απάληεζε.
6. Τν παξφλ άξζξν δελ εθαξκφδεηαη ζηηο πξάμεηο πιεξσκήο ησλ νπνίσλ ε εθθίλεζε
δηελεξγείηαη κέζσ κέζσλ πιεξσκψλ κε θάξηα, ζηα νπνία απνζεθεχεηαη ειεθηξνληθφ
ρξήκα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ζεκείνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 4021/2011.
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Άξζξν 66 Καλόλεο γηα ηελ πξόζβαζε ζε ινγαξηαζκό πιεξσκώλ ζηελ
πεξίπησζε ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο
(Άξζξν 66 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Ο πιεξσηήο δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο εθθίλεζεο πιεξσκήο, απφ
ηνλ πάξνρν ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο. Τν δηθαίσκα ρξήζεο ππεξεζηψλ
εθθίλεζεο πιεξσκήο απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο δελ
πθίζηαηαη, φηαλ ν ινγαξηαζκφο πιεξσκψλ δελ είλαη πξνζβάζηκνο ζε απεπζείαο
ειεθηξνληθή ζχλδεζε (online).
2. Όηαλ ν πιεξσηήο δίλεη ξεηή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ εθηέιεζε πξάμεο πιεξσκήο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 64, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο
ινγαξηαζκνχ εθηειεί ηηο ελέξγεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεη ην δηθαίσκα ηνπ πιεξσηή λα
ρξεζηκνπνηεί ηελ ππεξεζία εθθίλεζεο πιεξσκήο.
3. Ο πάξνρνο ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο, ππέρεη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο:
α) δελ δηαθξαηά ζε θακία πεξίπησζε ρξεκαηηθά πνζά ηνπ πιεξσηή αλαθνξηθά κε
ηελ παξνρή ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο,
β) δηαζθαιίδεη φηη ηα εμαηνκηθεπκέλα δηαπηζηεπηήξηα αζθαιείαο ηνπ ρξήζηε
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, δελ είλαη, πέξαλ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ εθδφηε ησλ
εμαηνκηθεπκέλσλ

δηαπηζηεπηεξίσλ

αζθαιείαο,

πξνζβάζηκα

ζε

ηξίηνπο

θαη

δηαβηβάδνληαη απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο κέζσ αζθαιψλ θαη
απνηειεζκαηηθψλ δίαπισλ επηθνηλσλίαο,
γ) δηαζθαιίδεη φηη νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε ησλ ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ, πνπ ιακβάλνληαη θαηά ην ρξνληθφ ζεκείν παξνρήο ππεξεζίαο εθθίλεζεο
πιεξσκήο, θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κφλν ζηνλ δηθαηνχρν ππφ ηελ πξνυπφζεζε ξεηήο
ζπγθαηάζεζεο ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ,
δ) θάζε θνξά πνπ δηελεξγείηαη εθθίλεζε πιεξσκήο, επαιεζεχεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ
ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ ηνπ πιεξσηή θαη
επηθνηλσλεί κε ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ, ηνλ
πιεξσηή θαη ην δηθαηνχρν κε αζθαιή ηξφπν, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. δ) ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 98 ηεο Οδε γίαο 2015/2366/ΔΔ,
ε) δελ απνζεθεχεη ηα επαίζζεηα δεδνκέλα πιεξσκψλ, ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ,
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ζη) δελ απαηηεί απφ ηνλ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαλέλα άιιν ζηνηρείν πέξαλ
απηψλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο,
δ) δελ πξνβαίλεη ζε ρξήζε, πξφζβαζε θαη απνζήθεπζε δεδνκέλσλ γηα ζθνπνχο
άιινπο εθηφο ηεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο πνπ αηηείηαη κε ξεηφ
ηξφπν ν πιεξσηήο,
ε) δελ κεηαβάιιεη ην πνζφ, ηνλ δηθαηνχρν ή θάζε άιιν ζηνηρείν ηεο ζπλαιιαγήο.
4. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ ππέρεη ηηο
αθφινπζεο ππνρξεψζεηο:
α) επηθνηλσλεί κε αζθάιεηα κε ηνπο παξφρνπο ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο
ζχκθσλα κε ηελ πεξ. δ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 98 ηεο Οδεγίαο
2015/2366/ΔΔ,
β) ακέζσο κεηά ηε ιήςε ηεο εληνιήο πιεξσκήο απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζίαο
εθθίλεζεο πιεξσκήο παξέρεη ή θαζηζηά δηαζέζηκεο ζηνλ ηειεπηαίν φιεο ηηο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθθίλεζε ηεο πξάμεο πιεξσκήο θαη φιεο ηηο
πιεξνθνξίεο ζηηο νπνίεο έρεη πξφζβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο πιεξσκήο,
γ) αληηκεησπίδεη, ρσξίο θακία δηάθξηζε, ηηο εληνιέο πιεξσκήο πνπ δηαβηβάδνληαη
κέζσ ησλ ππεξεζηψλ παξφρνπ ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο, εθηφο εάλ απηφ
δηθαηνινγείηαη απφ αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο, ηδίσο φζνλ αθνξά ην ρξνλνδηάγξακκα
(timing), ηελ πξνηεξαηνπνίεζε ή ηηο επηβαξχλζεηο, ζε ζρέζε κε ηηο εληνιέο
πιεξσκψλ πνπ δηαβηβάζηεθαλ απεπζείαο απφ ηνλ πιεξσηή.
5. Ζ παξνρή ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο, δελ κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ ηελ
χπαξμε ζπκβαηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ παξφρσλ ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο
θαη ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ γηα ηνλ ζθνπφ
απηφ.

Άξζξν 67 Καλόλεο γηα ηελ πξόζβαζε θαη ρξήζε πιεξνθνξηώλ ινγαξηαζκνύ
πιεξσκώλ ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο ππεξεζίαο πιεξνθνξηώλ ινγαξηαζκνύ
(Άξζξν 67 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Ο ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζία
πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ πνπ επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο
ινγαξηαζκνχ. Τν ελ ιφγσ δηθαίσκα δελ πθίζηαηαη φηαλ ν ινγαξηαζκφο πιεξσκψλ
δελ είλαη πξνζβάζηκνο ζε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε (online).
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2. Ο πάξνρνο ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ ππέρεη ηηο αθφινπζεο
ππνρξεψζεηο:
α) παξέρεη ππεξεζίεο κφλν κε βάζε ηε ξεηή ζπγθαηάζεζε ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ,
β) δηαζθαιίδεη φηη ηα εμαηνκηθεπκέλα δηαπηζηεπηήξηα αζθαιείαο ηνπ ρξήζηε
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, δελ είλαη, πέξαλ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ εθδφηε ησλ
εμαηνκηθεπκέλσλ

δηαπηζηεπηεξίσλ

αζθαιείαο,

πξνζβάζηκα

ζε

ηξίηνπο

θαη

δηαβηβάδνληαη απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ κέζσ
αζθαιψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο,
γ) γηα θάζε ζχλνδν επηθνηλσλίαο (communication session), επαιεζεχεη ηελ ηαπηφηεηά
ηνπ ζηνλ πάξνρν ή ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο
ινγαξηαζκνχ ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη επηθνηλσλεί κε αζθάιεηα κε ηνλ
πάξνρν ή ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ θαη ηνλ
ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. δ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 98 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ,
δ) έρεη πξφζβαζε κφλνλ ζηηο πιεξνθνξίεο απφ θαζνξηζκέλνπο ινγαξηαζκνχο
πιεξσκψλ θαη ηηο ζρεηηθέο πξάμεηο πιεξσκήο,
ε) δελ απαηηεί επαίζζεηα δεδνκέλα πιεξσκψλ πνπ ζπλδένληαη κε ινγαξηαζκνχο
πιεξσκψλ,
ζη) δελ πξνβαίλεη ζε ρξήζε, πξφζβαζε ή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ γηα ζθνπνχο
άιινπο εθηφο ηεο εθηέιεζεο ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ πνπ αηηείηαη κε
ξεηφ ηξφπν ν ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο
πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ.
3. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ ππέρεη ηηο
αθφινπζεο ππνρξεψζεηο αλαθνξηθά κε ινγαξηαζκνχο πιεξσκψλ:
α)

επηθνηλσλεί

κε

αζθάιεηα

κε

ηνπο

παξφρνπο

ππεξεζίαο

πιεξνθνξηψλ

ινγαξηαζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. δ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 98 ηεο
Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ θαη
β) αληηκεησπίδεη, ρσξίο θακία δηάθξηζε, ηα αηηήκαηα πνπ δηαβηβάδνληαη κέζσ
παξφρνπ ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ, εθηφο εάλ απηφ δηθαηνινγείηαη απφ
αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο.
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4. Ζ παξνρή ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ, δελ κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ
ηελ χπαξμε ζπκβαηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ παξφρσλ ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ
ινγαξηαζκνχ θαη ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ
γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.

Άξζξν 68 Πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε κέζνπ πιεξσκώλ θαη ζηελ πξόζβαζε ζε
ινγαξηαζκνύο πιεξσκώλ από παξόρνπο ππεξεζηώλ πιεξσκώλ
(Άξζξν 68 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ζπγθαηάζεζε θνηλνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ
κέζνπ πιεξσκψλ, ν πιεξσηήο θαη ν νηθείνο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ
κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ ηελ εθαξκνγή πνζνηηθνχ νξίνπ δαπάλεο γηα ηηο πξάμεηο
πιεξσκήο πνπ εθηεινχληαη κέζσ απηνχ ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ.
2. Δθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθφο φξνο ζηε ζχκβαζε-πιαίζην, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε αλαζηνιή ηεο δπλαηφηεηαο ρξήζεο ηνπ κέζνπ
πιεξσκψλ, γηα αληηθεηκεληθά αηηηνινγεκέλνπο ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
αζθάιεηα ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ, κε ηελ χπαξμε ππφλνηαο πεξί κε εγθεθξηκέλεο ή
απαηειήο ρξήζεο ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ ή, ζηελ πεξίπησζε κέζνπ πιεξσκψλ πνπ
ζπλδέεηαη κε παξνρή πηζησηηθνχ νξίνπ, κε ηνλ ζεκαληηθά απμεκέλν θίλδπλν
ελδερφκελεο αδπλακίαο ηνπ πιεξσηή λα πξνβεί ζε εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο
απνπιεξσκήο.
3. Σηηο πεξηπηψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ ελεκεξψλεη ηνλ πιεξσηή γηα ηελ αλαζηνιή ηεο δπλαηφηεηαο ρξήζεο ηνπ
κέζνπ πιεξσκψλ θαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ επηβάιινπλ ηελ ελέξγεηα απηή θαηά ηνλ
ζπκθσλεζέληα ηξφπν, εθφζνλ είλαη εθηθηφ, πξηλ αλαζηαιεί ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ
κέζνπ πιεξσκψλ θαη, ην αξγφηεξν, ακέζσο κεηά, εθηφο αλ ε ελ ιφγσ ελεκέξσζε
πξνζθξνχεη ζε αληηθεηκεληθά αηηηνινγεκέλνπο ιφγνπο αζθαιείαο ή απαγνξεχεηαη απφ
ηελ θείκελε επξσπατθή ή εζληθή λνκνζεζία.
4. Δθφζνλ εθιείςνπλ νη ιφγνη ηεο αλαζηνιήο ηεο δπλαηφηεηαο ρξήζεο ηνπ κέζνπ
πιεξσκψλ, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ πξνβαίλεη είηε ζε άξζε ηεο ελ ιφγσ
αλαζηνιήο, είηε ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ κέζνπ πιεξσκψλ απφ λέν.
5. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ κπνξεί λα αξλεζεί
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, πεξηιακβαλνκέλεο
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ηεο κε εγθεθξηκέλεο ή απαηειήο εθθίλεζεο ηεο πξάμεο πιεξσκήο, είηε απφ ηνλ
πάξνρν ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ είηε απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζίαο
εθθίλεζεο πιεξσκήο. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ ελεκεξψλεη ηνλ πιεξσηή γηα ηελ άξλεζε πξφζβαζεο
ζην ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ θαη ηνπο ιφγνπο πνπ επηβάιινπλ ηελ ελέξγεηα απηή, θαηά
ηνλ ζπκθσλεζέληα ηξφπν. Ζ ελ ιφγσ ελεκέξσζε παξέρεηαη ζηνλ πιεξσηή, εθφζνλ
είλαη εθηθηφ, πξηλ ηελ άξλεζε πξφζβαζεο θαη, ην αξγφηεξν, ακέζσο κεηά, εθηφο αλ ε
ελ ιφγσ ελεκέξσζε πξνζθξνχεη ζε αληηθεηκεληθά αηηηνινγεκέλνπο ιφγνπο αζθαιείαο
ή απαγνξεχεηαη απφ ηελ θείκελε επξσπατθή ή εζληθή λνκνζεζία. Δθφζνλ εθιείςνπλ
νη ιφγνη ηεο άξλεζεο θαηά ηα αλσηέξσ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζην ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ.
6. Σηηο πεξηπηψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ αλαθέξεη ακέζσο ην πεξηζηαηηθφ πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηνλ πάξνρν ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ ή ηνλ πάξνρν
ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο εθφζνλ ε έδξα ηνπ
παξφρνπ ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ ή ηνπ παξφρνπ ππεξεζίαο
εθθίλεζεο

πιεξσκήο

βξίζθεηαη

ζηελ

Διιάδα.

Σε

δηαθνξεηηθή

πεξίπησζε

ελεκεξψλεηαη ε αξκφδηα επνπηηθή αξρή φπσο απηή έρεη νξηζηεί απφ ηελ αληίζηνηρε
εζληθή λνκνζεζία πνπ ελζσκαηψλεη ηελ Οδεγία 2015/2366/ΔΔ ηνπ θξάηνπο κέινπο
πξνέιεπζεο ηνπ εκπιεθφκελνπ παξφρνπ ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ ή
ηνπ

εκπιεθφκελνπ

παξφρνπ

ππεξεζίαο

εθθίλεζεο

πιεξσκήο.

Ζ

αλαθνξά

πεξηιακβάλεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηελ αλάιεςε
δξάζεο. Ζ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο αλαθνξάο
πεξηζηαηηθνχ θαη, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα θαηά
ην ιφγν ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ 23.

Άξζξν 69 Τπνρξεώζεηο ηνπ ρξήζηε ππεξεζηώλ πιεξσκώλ αλαθνξηθά κε ηα
κέζα πιεξσκώλ θαη ηα εμαηνκηθεπκέλα δηαπηζηεπηήξηα αζθαιείαο
(Άξζξν 69 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Ο ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ πνπ έρεη δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ κέζνπ
πιεξσκψλ ππέρεη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο:
α) ρξεζηκνπνηεί ην κέζν πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηελ
έθδνζε θαη ρξήζε ηνπ, νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθνί, ρσξίο δηαθξίζεηο θαη
αλαινγηθνί.
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β) εηδνπνηεί ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ή ηνλ
θνξέα πνπ ν ηειεπηαίνο νξίδεη, κφιηο αληηιεθζεί απψιεηα, θινπή, ππεμαίξεζε ηνπ
κέζνπ πιεξσκψλ, ή κε εγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ.
2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πεξ. α) ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ν ρξήζηεο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, κφιηο παξαιάβεη ην κέζν πιεξσκψλ, ιακβάλεη θάζε εχινγν
κέηξν γηα ηελ αζθαιή θχιαμε ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ δηαπηζηεπηεξίσλ αζθαιείαο
απηνχ.

Άξζξν 70 Τπνρξεώζεηο ηνπ παξόρνπ ππεξεζηώλ πιεξσκώλ αλαθνξηθά κε ηα
κέζα πιεξσκώλ
(Άξζξν 70 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ πνπ εθδίδεη ην κέζν πιεξσκψλ ππέρεη ηηο
αθφινπζεο ππνρξεψζεηο:
α) δηαζθαιίδεη φηη ηα εμαηνκηθεπκέλα δηαπηζηεπηήξηα αζθαιείαο δελ είλαη πξνζβάζηκα
ζε ηξίηνπο παξά κφλν ζην λφκηκν ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ κέζνπ
πιεξσκψλ, ηεξνπκέλσλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
βάζεη ηνπ άξζξνπ 69.
β) δελ απνζηέιιεη κέζν πιεξσκψλ ρσξίο πξνεγνχκελν ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ ρξήζηε
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, εθηφο αλ ε ελ ιφγσ απνζηνιή αθνξά αληηθαηάζηαζε
πθηζηάκελνπ κέζνπ πιεξσκψλ.
γ) δηαζθαιίδεη φηη ν ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ, ζε δηαξθή
βάζε, ηα θαηάιιεια κέζα πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα πξνβαίλεη ζε γλσζηνπνίεζε
ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 69 ή ζε ππνβνιή αηηήκαηνο
γηα ηελ άξζε ηεο αλαζηνιήο ηεο δπλαηφηεηαο ρξήζεο ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 68. Καηφπηλ αηηήκαηνο, ν πάξνρνο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ παξέρεη, γηα δεθανθηψ (18) κήλεο απφ ηε γλσζηνπνίεζε,
ζηνλ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηα κέζα γηα λα απνδείμεη φηη πξάγκαηη ν
ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ πξνέβε ζηελ ελ ιφγσ γλσζηνπνίεζε.
δ) παξέρεη ζηνλ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε
γλσζηνπνίεζε ρσξίο επηβάξπλζε θαη επηηξέπεηαη λα επηβάιιεη ρξέσζε, αλ φρη
θαζφινπ, κφλν γηα ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ, ζχκθσλα κε
ηελ πεξ. β) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 69.
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ε) απνηξέπεη θάζε ρξήζε ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ απφ ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο
γλσζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 69.
2. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ αλαιακβάλεη ηνλ θίλδπλν ηεο απνζηνιήο ζηνλ
ρξήζηε

ππεξεζηψλ

πιεξσκψλ

ηνπ

κέζνπ

πιεξσκψλ

ή

θάζε

ζρεηηθνχ

εμαηνκηθεπκέλνπ δηαπηζηεπηεξίνπ αζθαιείαο.

Άξζξν 71 Τπνρξέσζε εηδνπνίεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε κε
εγθεθξηκέλεο ή εζθαικέλα εθηειεζζείζεο πξάμεηο πιεξσκήο
(Άξζξν 71 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ απνθαζηζηά κία κε εγθεθξηκέλε ή εζθαικέλα
εθηειεζζείζα πξάμε πιεξσκήο ζην ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, κφλν αλ ν
ηειεπηαίνο εηδνπνηήζεη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ κφιηο αληηιεθζεί νπνηαδήπνηε ηέηνηα πξάμε πιεξσκήο πνπ ζεκειηψλεη
αμίσζε απνδεκίσζεο, πεξηιακβαλνκέλεο εθείλεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 88,
θαη ην αξγφηεξν εληφο πξνζεζκίαο δεθαηξηψλ (13) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία
ρξέσζεο. Ζ αλσηέξσ πξνζεζκία εηδνπνίεζεο δελ ηζρχεη φηαλ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ δελ ρνξήγεζε νχηε θαηέζηεζε δηαζέζηκεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
ζπγθεθξηκέλε πξάμε πιεξσκήο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 38 έσο 60.
2. Σε πεξίπησζε πνπ ζηελ πξάμε πιεξσκήο εκπιέθεηαη έλαο πάξνρνο ππεξεζίαο
εθθίλεζεο πιεξσκήο, ν ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ιακβάλεη απνθαηάζηαζε
ηεο δεκίαο απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ
ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 88.

Άξζξν 72 ηνηρεία πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηε γλεζηόηεηα θαη ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ
πιεξσκήο
(Άξζξν 72 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Σε πεξίπησζε πνπ ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ αξλείηαη φηη έρεη εγθξίλεη
εθηειεζζείζα πξάμε πιεξσκήο ή ηζρπξίδεηαη φηη ε πξάμε πιεξσκήο δελ εθηειέζζεθε
νξζά, ν νηθείνο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ απνδεηθλχεη φηη ηαπηνπνηήζεθε ε
γλεζηφηεηα

ηεο

πξάμεο

πιεξσκήο,

φηη

απηή

θαηαγξάθεθε

κε

αθξίβεηα,

θαηαρσξίζηεθε ζηνπο ινγαξηαζκνχο πιεξσκψλ θαη δελ επεξεάζζεθε απφ ηερληθή
βιάβε ή άιιε δπζιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ πάξνρν
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ. Δθφζνλ ε εθθίλεζε ηεο πξάμεο πιεξσκήο δηελεξγείηαη κέζσ
παξφρνπ ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο, ν ηειεπηαίνο θέξεη ην βάξνο λα απνδείμεη
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φηη, εληφο ηνπ πεδίνπ αξκνδηφηεηάο ηνπ, έρεη ηαπηνπνηεζεί ε γλεζηφηεηα ηεο πξάμεο
πιεξσκήο, φηη απηή θαηαγξάθεθε κε αθξίβεηα θαη δελ επεξεάζηεθε απφ ηερληθή
βιάβε ή άιιε δπζιεηηνπξγία πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ππεξεζία πιεξσκψλ κε ηελ
νπνία έρεη επηθνξηηζζεί.
2. Δθφζνλ έλαο ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ αξλείηαη φηη έρεη εγθξίλεη
εθηειεζζείζα πξάμε πιεξσκήο, ε ρξήζε ελφο κέζνπ πιεξσκψλ πνπ έρεη
θαηαγξαθεί απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
παξφρνπ ππεξεζηψλ εθθίλεζεο πιεξσκήο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, δελ απνηειεί
αλαγθαζηηθά, αθ’ εαπηήο, επαξθή απφδεημε φηη ν πιεξσηήο είρε εγθξίλεη ηελ πξάμε
πιεξσκήο ή ελήξγεζε κε δφιν ή δελ εθπιήξσζε απφ πξφζεζε ή βαξηά ακέιεηα κηα
ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 69. Ο πάξνρνο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, θαηά πεξίπησζε, ηνπ παξφρνπ
ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο, παξέρεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ απφδεημε
απάηεο ή βαξηάο ακέιεηαο εθ κέξνπο ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ.

Άξζξν 73 Δπζύλε ηνπ παξόρνπ ππεξεζηώλ πιεξσκώλ γηα κε εγθεθξηκέλεο
πξάμεηο πιεξσκήο
(Άξζξν 73 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 71, ζε πεξίπησζε κε εγθεθξηκέλεο
πξάμεο πιεξσκήο, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή, θαηφπηλ
δηαπίζησζεο ή εηδνπνίεζεο, επηζηξέθεη ακέζσο θαη ζε θάζε πεξίπησζε, ην
αξγφηεξν έσο ην ηέινο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο, ζηνλ πιεξσηή ην ρξεκαηηθφ
πνζφ ηεο κε εγθεθξηκέλεο πξάμεο πιεξσκήο, εθηφο αλ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή έρεη βάζηκεο ππφλνηεο φηη έρεη δηαπξαρζεί απάηε θαη
θνηλνπνηεί γξαπηψο ηνπο ιφγνπο απηνχο ζηε ΓΓΔΠΚ. Δθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε,
ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή επαλαθέξεη ην ρξεσζέληα
ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε θαη δηαζθαιίδεη, επίζεο, φηη ε
εκεξνκελία αμίαο γηα ηελ πίζησζε ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή δελ είλαη
κεηαγελέζηεξε ηνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ ρξέσζεο απηνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ
κε ην ρξεκαηηθφ πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο.
2. Όηαλ πξάμε πιεξσκήο έρεη εθθηλεζεί κέζσ παξφρνπ ππεξεζίαο εθθίλεζεο
πιεξσκήο,

ν

πάξνρνο

ππεξεζηψλ

πιεξσκψλ

εμππεξέηεζεο

ινγαξηαζκνχ

επηζηξέθεη ακέζσο θαη ζε θάζε πεξίπησζε, ην αξγφηεξν έσο ην ηέινο ηεο επφκελεο
εξγάζηκεο εκέξαο ζηνλ πιεξσηή ην ρξεκαηηθφ πνζφ ηεο κε εγθεθξηκέλεο πξάμεο
πιεξσκήο

θαη,

εθφζνλ

ζπληξέρεη

πεξίπησζε,

επαλαθέξεη

ηνλ

ρξεσζέληα

ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε. Όηαλ ν πάξνρνο ππεξεζίαο
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εθθίλεζεο πιεξσκήο ππέρεη επζχλε γηα ηε κε εγθεθξηκέλε πξάμε πιεξσκήο,
απνδεκηψλεη

ακέζσο

ηνλ

πάξνρν

ππεξεζηψλ

πιεξσκψλ

εμππεξέηεζεο

ινγαξηαζκνχ, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ ηειεπηαίνπ, γηα δεκίεο πνπ ππέζηε ή γηα
ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαηέβαιε σο απνηέιεζκα ηεο επηζηξνθήο ηνπ ρξεκαηηθνχ
πνζνχ κε εγθεθξηκέλεο πξάμεο πιεξσκήο ζηνλ πιεξσηή, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο κε εγθεθξηκέλεο πξάμεο πιεξσκήο. Σχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 72, ν πάξνρνο ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο θέξεη ην
βάξνο απφδεημεο φηη, εληφο ηνπ πεδίνπ αξκνδηφηεηάο ηνπ, έρεη ηαπηνπνηεζεί ε
γλεζηφηεηα ηεο πξάμεο πιεξσκήο θαη φηη απηή θαηαγξάθεθε κε αθξίβεηα θαη δελ
επεξεάζηεθε απφ ηερληθή βιάβε ή άιιε δπζιεηηνπξγία πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ
ππεξεζία πιεξσκψλ κε ηελ νπνία έρεη επηθνξηηζζεί.
3. Πεξαηηέξσ απνδεκίσζε δελ απνθιείεηαη, εθφζνλ ζεκειηψλεηαη ζρεηηθφ δηθαίσκα
ζην δίθαην πνπ δηέπεη ηε ζχκβαζε πνπ έρεη ζπλαθζεί κεηαμχ ηνπ πιεξσηή θαη ηνπ
παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ή ζην δίθαην πνπ δηέπεη ηε ζχκβαζε πνπ έρεη
ζπλαθζεί κεηαμχ ηνπ πιεξσηή θαη ηνπ παξφρνπ ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο,
εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε.

Άξζξν 74 Δπζύλε ηνπ πιεξσηή γηα κε εγθεθξηκέλεο πξάμεηο πιεξσκήο
(Άξζξν 74 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 73, ν πιεξσηήο επζχλεηαη κέρξη ηνπ αλψηαηνπ
πνζνχ ησλ πελήληα (50) επξψ γηα ηηο δεκίεο απφ ηε δηελέξγεηα κε εγθεθξηκέλσλ
πξάμεσλ πιεξσκήο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ είηε απφ ηε ρξήζε απνιεζζέληνο ή
θιαπέληνο κέζνπ πιεξσκψλ είηε απφ ππεμαίξεζή ηνπ. Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε δελ
ηζρχεη, εθφζνλ:
α) ε απψιεηα, θινπή ή ππεμαίξεζε ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ δελ ήηαλ εθηθηφ λα
εληνπηζηεί απφ ηνλ πιεξσηή πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα πξάμεο πιεξσκήο, εθηφο αλ ν
πιεξσηήο ελήξγεζε κε δφιν ή
β) ε δεκία πξνθιήζεθε απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ππαιιήινπ, αληηπξνζψπνπ ή
ππνθαηαζηήκαηνο ελφο παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ή νληφηεηαο ζηελ νπνία ν
πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ είρε πξνβεί ζηελ αλάζεζε δξαζηεξηνηήησλ ηνπ.
Ο πιεξσηήο επζχλεηαη γηα φιεο ηηο δεκίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε θάζε κε εγθεθξηκέλε
πξάμε πιεξσκήο, εθφζνλ νη δεκίεο απηέο νθείινληαη είηε ζε δφιν είηε ζηε κε ηήξεζε
κηαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 69,
απφ πξφζεζε ή βαξηά ακέιεηα. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο, δελ ηζρχεη ην αλψηαην πνζφ
πνπ αλαθέξεηαη ζην πξψην εδάθην απηήο ηεο παξαγξάθνπ.
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2. Δθφζνλ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή δελ απαηηεί ηζρπξή
ηαπηνπνίεζε ηνπ πειάηε, ν πιεξσηήο επζχλεηαη γηα ηπρφλ νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο,
κφλνλ εθφζνλ ελήξγεζε κε δφιν. Σε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο ή ν πάξνρνο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ αδπλαηνχλ λα δερηνχλ ηζρπξή ηαπηνπνίεζε
ηνπ πειάηε, νθείιεη λα απνδεκηψζεη ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ
πιεξσηή γηα ηελ νηθνλνκηθή δεκία πνπ ππέζηε.
3. Απφ ην ρξνληθφ ζεκείν εηδνπνίεζεο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ,
ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 69, ν πιεξσηήο δελ
επσκίδεηαη νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή ζπλέπεηα πνπ απνξξέεη απφ ηε ρξήζε
απνιεζζέληνο, θιαπέληνο ή ππεμαηξεζέληνο κέζνπ πιεξσκψλ, εθηφο αλ ελήξγεζε
κε δφιν. Δθφζνλ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ δελ παξέρεη ζηνλ πιεξσηή ηα
θαηάιιεια κέζα πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα πξνβεί ζε εηδνπνίεζε, ζε δηαξθή βάζε,
αλαθνξηθά κε ηελ απψιεηα, θινπή ή ππεμαίξεζε ηνπ κέζνπ πιεξσκψλ, ζχκθσλα κε
ηελ πεξ. γ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 70, ν πιεξσηήο δελ επζχλεηαη γηα ηηο
νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ κέζνπ πιεξσκψλ,
εθηφο αλ ελήξγεζε κε δφιν.

Άξζξν 75 Πξάμεηο πιεξσκήο όπνπ ην πνζό δελ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ
γλσζηό
(Άξζξν 75 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Δθφζνλ δηελεξγείηαη εθθίλεζε πξάμε πιεξσκήο απφ ην δηθαηνχρν ή κέζσ απηνχ
ζην πιαίζην πξάμεο πιεξσκήο κε θάξηα θαη ην αθξηβέο ρξεκαηηθφ πνζφ δελ είλαη
γλσζηφ θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν πιεξσηήο ζπλαηλεί ζηελ εθηέιεζή ηεο, ν
πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή κπνξεί λα δεζκεχζεη ρξεκαηηθά πνζά
ζηνλ ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή κφλνλ εθφζνλ ν πιεξσηήο έρεη δψζεη ηε
ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα ην αθξηβέο χςνο ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ πνπ πξφθεηηαη λα
δεζκεπζεί.
2. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή απνδεζκεχεη, ρσξίο ππαίηηα
θαζπζηέξεζε, ηα δεζκεπκέλα ρξεκαηηθά πνζά ζηνλ ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ηνπ
πιεξσηή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, κφιηο ιάβεη πιεξνθφξεζε γηα ην αθξηβέο
ρξεκαηηθφ πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ην αξγφηεξν ακέζσο
κεηά ηε ιήςε ηεο εληνιήο πιεξσκήο.

Άξζξν 76 Δπηζηξνθή ρξεκαηηθώλ πνζώλ γηα πξάμεηο πιεξσκήο πνπ
εθθηλνύληαη από ην δηθαηνύρν ή κέζσ απηνύ
(Άξζξν 76 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
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1. Ο πιεξσηήο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ νηθείν πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
ηελ επηζηξνθή ρξεκαηηθψλ πνζψλ, πνπ αθνξνχλ εγθεθξηκέλε πξάμε πιεξσκήο, ε
νπνία εθθηλήζεθε απφ ην δηθαηνχρν ή κέζσ απηνχ θαη έρεη ήδε εθηειεζζεί, εθφζνλ
πιεξνχληαη ακθφηεξεο νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) θαηά ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο έγθξηζεο δελ πξνζδηνξίζηεθε ην αθξηβέο ρξεκαηηθφ
πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο, θαη
β) ην ρξεκαηηθφ πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο ππεξέβε ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ζα
αλέκελε εχινγα ν πιεξσηήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνεγνχκελεο ζπλήζεηεο
εμφδσλ ηνπ, ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο-πιαίζην θαη ηηο ζρεηηθέο πεξηζηάζεηο ηεο
ππφζεζεο.
Καηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, ν πιεξσηήο θέξεη ην βάξνο
απφδεημεο ηεο εθπιήξσζεο ησλ σο άλσ φξσλ. Ζ ππνρξέσζε επηζηξνθήο
ρξεκαηηθψλ πνζψλ αθνξά νιφθιεξν ην ρξεκαηηθφ πνζφ ηεο εθηειεζζείζαο πξάμεο
πιεξσκήο. Ζ εκεξνκελία αμίαο γηα ηελ πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ ηνπ
πιεξσηή δελ είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο ρξέσζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ
πιεξσκψλ κε ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν πιεξσηήο δηαηεξεί, επηπιένλ ηνπ δηθαηψκαηνο πνπ
θαζνξίδεηαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν γηα ηηο άκεζεο ρξεψζεηο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 260/2012 (ΔΔ L 94), αλεπηθχιαθην δηθαίσκα
επηζηξνθήο ρξεκαηηθψλ πνζψλ εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην
άξζξν 77 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
2. Ωζηφζν, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πεξ. β) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
ν πιεξσηήο δελ δηθαηνχηαη λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πνπ ζπλδένληαη κε κεηαηξνπή
ζπλαιιάγκαηνο, αλ εθαξκφζηεθε ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία αλαθνξάο, ηελ νπνία
έρεη ζπκθσλήζεη κε ηνλ νηθείν πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, ζχκθσλα κε ηελ πεξ.
δ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 45 θαη ηελ πεξ. β) ηνπ ζεκείνπ 3 ηνπ άξζξνπ 52.
3. Μπνξεί λα ζπκθσλείηαη ζηε ζχκβαζε-πιαίζην κεηαμχ ηνπ πιεξσηή θαη ηνπ
παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ φηη ν πιεξσηήο δελ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ
επηζηξνθή ρξεκαηηθψλ πνζψλ αλ:
α) ν πιεξσηήο έρεη δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο
πιεξσκήο απεπζείαο ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ, θαη
β) εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, νη πιεξνθνξίεο γηα ηε κειινληηθή πξάμε πιεξσκήο
έρνπλ παξαζρεζεί ή έρνπλ ηεζεί ζηε δηάζεζε ηνπ πιεξσηή, θαηά ην ζπκθσλεζέληα
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ηξφπν, ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) εβδνκάδεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εμφθιεζεο είηε
απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ είηε απφ ην δηθαηνχρν.

Άξζξν 77 Αίηεκα επηζηξνθήο ρξεκαηηθώλ πνζώλ γηα πξάμεηο πιεξσκήο πνπ
εθθηλνύληαη από ην δηθαηνύρν ή κέζσ απηνύ
(Άξζξν 77 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Ο πιεξσηήο κπνξεί λα ππνβάιιεη αίηεκα επηζηξνθήο ρξεκαηηθψλ πνζψλ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 76, ην νπνίν αθνξά εγθεθξηκέλε πξάμε πιεξσκήο πνπ
εθθηλήζεθε απφ ην δηθαηνχρν ή κέζσ απηνχ, εληφο πξνζεζκίαο νθηψ (8) εβδνκάδσλ
απφ ηελ εκεξνκελία ρξέσζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ ηνπ κε ηα αληίζηνηρα
ρξεκαηηθά πνζά.
2. Δληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο
αηηήκαηνο επηζηξνθήο ρξεκαηηθψλ πνζψλ, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
ππνρξενχηαη είηε λα επηζηξέςεη νιφθιεξν ην ρξεκαηηθφ πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο
είηε λα αηηηνινγεί ηελ άξλεζή ηνπ γηα αληαπφθξηζε ζην αίηεκα επηζηξνθήο
ρξεκαηηθψλ πνζψλ, ππνδεηθλχνληαο ζηνλ πιεξσηή ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο
κπνξεί λα πξνζθχγεη , ζχκθσλα κε ηα άξζξα 97 έσο 100, αλ ν πιεξσηήο δελ
απνδέρεηαη ηελ αηηηνιφγεζε πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ.
Τν δηθαίσκα ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ δπλάκεη ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ λα αξλείηαη ηελ επηζηξνθή ρξεκαηηθψλ πνζψλ δελ πθίζηαηαη
ζηελ πεξίπησζε πνπ θαζνξίδεηαη ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 76.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΑΞΔΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ
Σκήκα 1 Δληνιέο πιεξσκήο θαη κεηαθεξόκελα πνζά

Άξζξν 78 Λήςε εληνιώλ πιεξσκήο
(άξζξν 78 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Ωο ρξφλνο ιήςεο εληνιήο πιεξσκήο νξίδεηαη ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ν πάξνρνο
ππεξεζηψλ

πιεξσκψλ

ηνπ

πιεξσηή

ιακβάλεη

ηελ

εληνιή

πιεξσκήο.

Ο

ινγαξηαζκφο πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή δελ ρξεψλεηαη πξηλ απφ ηε ιήςε ηεο εληνιήο
πιεξσκήο. Δάλ ν ρξφλνο ιήςεο δελ είλαη εξγάζηκε εκέξα γηα ηνλ πάξνρν
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή, ε εληνιή πιεξσκήο ζα ινγίδεηαη σο ιεθζείζα
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ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ κπνξεί λα νξίζεη
έλα νξηαθφ ρξνληθφ ζεκείν πξνο ην ηέινο ηεο εξγάζηκεο εκέξαο, πέξαλ ηνπ νπνίνπ
θάζε ιακβαλφκελε εληνιή πιεξσκήο ζα ινγίδεηαη ιεθζείζα ηελ επφκελε εξγάζηκε
εκέξα.
2. Δάλ ν ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ πνπ εθθίλεζε εληνιή πιεξσκήο θαη ν
πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ ζπκθσλήζνπλ φηη ε εθηέιεζε ηεο εληνιήο
πιεξσκήο αξρίδεη ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα ή ζην ηέινο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ ή ηελ
εκέξα πνπ ν πιεξσηήο ζα έρεη ζέζεη ρξεκαηηθά πνζά ζηε δηάζεζε ηνπ παξφρνπ
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ, ρξφλνο ιήςεο ηεο εληνιήο πιεξσκήο γηα ηνπο ζθνπνχο
ηνπ άξζξνπ 83 ζεσξείηαη ε ζπκθσλεζείζα εκέξα. Δάλ ε ζπκθσλεζείζα εκέξα δελ
είλαη εξγάζηκε εκέξα γηα ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, ε εληνιή πιεξσκήο
πνπ ιακβάλεηαη ζα ινγίδεηαη σο ιεθζείζα ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα.

Άξζξν 79 Άξλεζε εληνιώλ πιεξσκήο
(άξζξν 79 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Αλ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ αξλεζεί λα εθηειέζεη εληνιή πιεξσκήο ή λα
εθθηλήζεη πξάμε πιεξσκήο, ε άξλεζε θαζψο θαη, εάλ είλαη δπλαηφλ, νη ιφγνη ηεο
άξλεζεο θαη ε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο ησλ ηπρφλ ιαζψλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ
άξλεζε γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ ρξήζηε ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, εθηφο αλ απηφ
απαγνξεχεηαη απφ άιιε ζρεηηθή δηάηαμε ελσζηαθνχ ή εζληθνχ δηθαίνπ. Ο πάξνρνο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ παξέρεη ή θαζηζηά δηαζέζηκε θαηά ηνλ ζπκθσλεζέληα ηξφπν
ηε γλσζηνπνίεζε, κε ηελ πξψηε επθαηξία, θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο ησλ
πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 83. Ζ ζχκβαζε-πιαίζην κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη φξν φηη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ κπνξεί λα επηβάιιεη εχινγε
επηβάξπλζε γηα ηελ άξλεζε απηή, εάλ ε άξλεζε είλαη αληηθεηκεληθψο αηηηνινγεκέλε.
2. Δθφζνλ πιεξνχληαη φινη νη φξνη πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε-πιαίζην ηνπ
πιεξσηή, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ ηνπ
πιεξσηή δελ αξλείηαη λα εθηειέζεη εγθεθξηκέλε εληνιή πιεξσκήο, αλεμαξηήησο ηνπ
αλ ε εθθίλεζε ηεο εληνιήο πιεξσκήο δηελεξγήζεθε απφ πιεξσηή, θαζψο θαη κέζσ
παξφρνπ ππεξεζηψλ εθθίλεζεο πιεξσκήο ή απφ δηθαηνχρν ή κέζσ απηνχ, εθηφο αλ
ε εθηέιεζή ηεο απαγνξεχεηαη απφ άιιε ζρεηηθή δηάηαμε ελσζηαθνχ ή εζληθνχ δηθαίνπ.
3. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ άξζξσλ 83 θαη 88, εληνιή πιεξσκήο ηεο νπνίαο ε εθηέιεζε
απνξξίθζεθε ζεσξείηαη σο κε ιεθζείζα.
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Άξζξν 80 Αλέθθιεην εληνιήο πιεξσκήο
(άξζξν 80 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Ο ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ δελ κπνξεί λα αλαθαιέζεη εληνιή πιεξσκήο
εάλ ιεθζεί απφ ηνλ πάξνρν ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή, εθφζνλ δελ
πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή ξχζκηζε ζην παξφλ άξζξν.
2. Όηαλ δηελεξγείηαη εθθίλεζε πξάμεο πιεξσκήο απφ πάξνρν ππεξεζίαο εθθίλεζεο
πιεξσκήο ή απφ ηνλ δηθαηνχρν ή κέζσ απηνχ, ν πιεξσηήο δελ αλαθαιεί ηελ εληνιή
πιεξσκήο κεηά απφ ηε ρνξήγεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπ ζηνλ πάξνρν ππεξεζίαο
εθθίλεζεο πιεξσκήο λα δηελεξγήζεη ηελ εθθίλεζε ηεο πξάμεο πιεξσκήο ή κεηά απφ
ηελ παξαρψξεζε ηεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ λα εθηειεζζεί ε πξάμε πιεξσκήο πξνο ην
δηθαηνχρν.
3. Σηελ πεξίπησζε άκεζεο ρξέσζεο θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ
επηζηξνθήο ρξεκαηηθψλ πνζψλ, ν πιεξσηήο κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηελ εληνιή
πιεξσκήο ην αξγφηεξν έσο ην ηέινο ηεο εξγάζηκεο εκέξαο πνπ πξνεγείηαη ηεο
εκέξαο πνπ ζπκθσλήζεθε γηα ηε ρξέσζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ.
4. Σηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 78, ν ρξήζηεο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ κπνξεί λα αλαθαιέζεη εληνιή πιεξσκήο ην αξγφηεξν έσο ην ηέινο ηεο
εξγάζηκεο εκέξαο πνπ πξνεγείηαη ηεο ζπκθσλεζείζαο εκέξαο.
5. Μεηά ηα ρξνληθά φξηα πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 4, ε εληνιή
πιεξσκήο κπνξεί λα αλαθιεζεί κφλν κε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ θαη ησλ νηθείσλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ. Σηελ πεξίπησζε ησλ
παξαγξάθσλ 2 θαη 3, απαηηείηαη επίζεο θαη ε ζπκθσλία ηνπ δηθαηνχρνπ. Δάλ
πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε-πιαίζην, ν νηθείνο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
κπνξεί λα επηβάιεη ρξέσζε ζε πεξίπησζε αλάθιεζεο.

Άξζξν 81 Μεηαθνξά θαη ιήςε ρξεκαηηθώλ πνζώλ
(άξζξν 81 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ θαη νη ηπρφλ ελδηάκεζνη ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ κεηαθέξνπλ ην πιήξεο πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο θαη δελ αθαηξνχλ
επηβαξχλζεηο απφ ην κεηαθεξφκελν πνζφ.
2. Δληνχηνηο, ν δηθαηνχρνο θαη ν νηθείνο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ κπνξνχλ λα
ζπκθσλνχλ φηη ν ηειεπηαίνο αθαηξεί ηε ρξέσζή ηνπ απφ ην κεηαθεξφκελν πνζφ πξηλ
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απηφ πηζησζεί ζηνλ δηθαηνχρν. Σηελ πεξίπησζε απηή, ην πιήξεο πνζφ ηεο πξάμεο
πιεξσκήο θαη νη επηβαξχλζεηο εκθαλίδνληαη ρσξηζηά ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ
παξέρνληαη ζηνλ δηθαηνχρν.
3. Δάλ απφ ην κεηαθεξφκελν πνζφ αθαηξνχληαη επηβαξχλζεηο άιιεο πιελ εθείλσλ
ηεο παξαγξάθνπ 2, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκήο ηνπ πιεξσηή δηαζθαιίδεη
ψζηε ν δηθαηνχρνο λα ιακβάλεη ην πιήξεο πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο ηεο νπνίαο ε
εθθίλεζε δηελεξγήζεθε απφ ηνλ πιεξσηή. Όηαλ δηελεξγείηαη εθθίλεζε πξάμεο
πιεξσκήο απφ ηνλ δηθαηνχρν ή κέζσ απηνχ, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ
δηθαηνχρνπ δηαζθαιίδεη ψζηε ν δηθαηνχρνο λα ιακβάλεη ην πιήξεο πνζφ ηεο πξάμεο
πιεξσκήο.

Σκήκα 2 Πξνζεζκία εθηέιεζεο θαη εκεξνκελία αμίαο

Άξζξν 82 Πεδίν εθαξκνγήο
(άξζξν 82 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Τα άξζξα 82 έσο 86 εθαξκφδνληαη φζνλ αθνξά:
α) πξάμεηο πιεξσκήο ζε επξψ,
β) εζληθέο πξάμεηο πιεξσκήο ζην λφκηζκα ηνπ θξάηνπο κέινπο εθηφο ηεο δψλεο
επξψ,
γ) πξάμεηο πιεξσκήο πνπ απαηηνχλ κφλν κία κεηαηξνπή λνκίζκαηνο κεηαμχ ηνπ
επξψ θαη ηνπ επηζήκνπ λνκίζκαηνο θξάηνπο κέινπο εθηφο ηεο δψλεο επξψ, εθφζνλ ε
απαηηνχκελε κεηαηξνπή λνκίζκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ζην θξάηνο κέινο εθηφο ηεο
δψλεο επξψ θαη ζηελ πεξίπησζε δηαζπλνξηαθψλ πξάμεσλ πιεξσκψλ, ε
δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά πξαγκαηνπνηείηαη ζε επξψ.
2. Τα άξζξα 82 έσο 86 εθαξκφδνληαη θαη ζε πξάμεηο πιεξσκήο πνπ δελ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, εθηφο αλ ππάξρεη δηαθνξεηηθή ζπκθσλία κεηαμχ
ηνπ ρξήζηε ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, κε
εμαίξεζε ην άξζξν 86 ε εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ δελ εκπίπηεη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα
ησλ κεξψλ. Ωζηφζν, εάλ ν ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη ν πάξνρνο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ ζπκθσλνχλ πεξίνδν κεγαιχηεξε απφ ηελ νξηδφκελε ζην
άξζξν 83, γηα πξάμεηο πιεξσκήο εληφο ησλ θξαηψλ κειψλ, ε ελ ιφγσ κεγαιχηεξε
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πεξίνδνο δελ ππεξβαίλεη ηηο ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά απφ ην ρξφλν
ιήςεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 78.

Άξζξν 83 Πξάμεηο πιεξσκήο πξνο ινγαξηαζκό πιεξσκώλ
(άξζξν 83 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή δηαζθαιίδεη φηη, κεηά ηε ιήςε ηεο
εληνιήο φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 78, ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο
πηζηψλεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ σο
ην ηέινο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο. Ζ ελ ιφγσ πξνζεζκία κπνξεί λα
παξαηαζεί θαηά κία επηπιένλ εξγάζηκε εκέξα γηα ηηο πξάμεηο πιεξσκήο ησλ νπνίσλ
ε εθθίλεζε δηελεξγείηαη ζε έληππε κνξθή.
2. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ θαζνξίδεη εκεξνκελία αμίαο θαη
θαζηζηά δηαζέζηκν ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο ζηνλ ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ηνπ
δηθαηνχρνπ κεηά απφ ηελ ιήςε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 86.
3. Ο πάξνρνο ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ δηαβηβάδεη ηελ εληνιή
πιεξσκήο ηεο νπνίαο ε εθθίλεζε δηελεξγήζεθε απφ ηνλ δηθαηνχρν ή κέζσ απηνχ
ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ
ζπκθσλήζεθε κεηαμχ ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ,
θαζηζηψληαο δπλαηφ ην δηαθαλνληζκφ ηεο, φζνλ αθνξά ηελ άκεζε ρξέσζε, θαηά ηε
ζπκθσλεζείζα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία.

Άξζξν 84 Πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν δηθαηνύρνο δελ δηαζέηεη ινγαξηαζκό
πιεξσκώλ ζηνλ πάξνρν ππεξεζηώλ πιεξσκώλ
(άξζξν 84 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
Όηαλ ν δηθαηνχρνο δελ δηαζέηεη ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ, ηα ρξεκαηηθά πνζά ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηνλ πάξνρν
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, ν νπνίνο ηα ιακβάλεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ εληφο
ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 83.

Άξζξν 85 Μεηξεηά πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε ινγαξηαζκό πιεξσκώλ
(άξζξν 85 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
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Όηαλ ν ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, ν νπνίνο είλαη θαηαλαισηήο, ηνπνζεηεί
κεηξεηά ζε ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ηεξνχκελν απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ ζην λφκηζκα ηνπ ελ ιφγσ ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ, ν πάξνρνο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ δηαζθαιίδεη ψζηε ην πνζφ λα θαζίζηαηαη δηαζέζηκν ακέζσο
κεηά απφ ηε ιήςε ηνπ πνζνχ κε ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία αμίαο. Αλ 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.

Άξζξν 86 Ηκεξνκελία αμίαο θαη δηαζεζηκόηεηα ησλ ρξεκαηηθώλ πνζώλ
(άξζξν 87 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Ζ εκεξνκελία αμίαο γηα ηελ πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ
είλαη ην αξγφηεξν ε εξγάζηκε εκέξα θαηά ηελ νπνία πηζηψλεηαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ
παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ κε ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο.
2. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ δηαζθαιίδεη φηη ην πνζφ ηεο
πξάμεο πιεξσκήο είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ δηθαηνχρνπ ακέζσο κφιηο ν ινγαξηαζκφο
ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ πηζησζεί κε ην πνζφ ηεο
πξάμεο πιεξσκήο, φηαλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ
δηθαηνχρνπ:
α) δελ ππάξρεη κεηαηξνπή ζπλαιιάγκαηνο ή
β) ππάξρεη κεηαηξνπή ζπλαιιάγκαηνο κεηαμχ ηνπ επξψ θαη λνκίζκαηνο θξάηνπο
κέινπο ή κεηαμχ δχν λνκηζκάησλ θξαηψλ κειψλ.
Ζ ππνρξέσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν εθαξκφδεηαη επίζεο ζηηο
πιεξσκέο φπνπ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηνπ πιεξσηή
ηαπηίδνληαη.
3. Ζ 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 πιεξσκψλ κε ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο.

Σκήκα 3 Δπζύλε

Άξζξν 87 Λαλζαζκέλα απνθιεηζηηθά κέζα ηαπηνπνίεζεο
(Άξζξν 88 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
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1. Δθφζνλ εληνιή πιεξσκήο εθηειείηαη ζχκθσλα κε ην απνθιεηζηηθφ κέζν
ηαπηνπνίεζεο, ηεθκαίξεηαη φηη έρεη εθηειεζηεί νξζά, φζνλ αθνξά ην δηθαηνχρν πνπ
πξνζδηνξίδεηαη ζην απνθιεηζηηθφ κέζν ηαπηνπνίεζεο.
2. Δθφζνλ ην απνθιεηζηηθφ κέζν ηαπηνπνίεζεο πνπ παξέρεη ν ρξήζηεο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ είλαη εζθαικέλν, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ δελ θέξεη επζχλε,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 88, γηα ηε κε εθηέιεζε ή ηελ εζθαικέλε εθηέιεζε ηεο πξάμεο
πιεξσκήο.
3. Ωζηφζν, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή θαηαβάιιεη εχινγεο
πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάθηεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξάμε
πιεξσκήο. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ ζπλεξγάδεηαη ζε
απηέο ηηο πξνζπάζεηεο παξέρνληαο, επηπξφζζεηα, ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάθηεζε ησλ
ρξεκαηηθψλ πνζψλ. Σε πεξίπησζε πνπ ε αλάθηεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ
ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα εδάθηα δελ είλαη εθηθηή, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή πξνζθνκίδεη ζηνλ πιεξσηή, θαηφπηλ γξαπηνχ αηηήκαηνο,
φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνλ
πιεξσηή πξνθεηκέλνπ απηφο λα αζθήζεη λνκηθή αμίσζε γηα αλάθηεζε ησλ
ρξεκαηηθψλ πνζψλ.
4. Δθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθφο φξνο ζηε ζχκβαζε-πιαίζην, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ κπνξεί λα επηβάιιεη ρξέσζε ζηνλ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ γηα ηελ
αλάθηεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ.
5. Δθφζνλ ν ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ πξνζθνκίζεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο
πέξαλ εθείλσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ πεξ. α) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 45 ή
ζηελ πεξ. β) ηνπ ζεκείνπ 2 ηνπ άξζξνπ 52, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
επζχλεηαη κφλν γηα ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ πιεξσκήο, ζχκθσλα κε ην παξαζρεζέλ
απφ ην ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ απνθιεηζηηθφ κέζν ηαπηνπνίεζεο.

Άξζξν 88 Δπζύλε ηνπ παξόρνπ ππεξεζηώλ πιεξσκώλ γηα κε εθηέιεζε,
εζθαικέλε ή θαζπζηεξεκέλε εθηέιεζε πξάμεσλ πιεξσκήο
(Άξζξν 89 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. α) Όηαλ ε εληνιή πιεξσκήο εθθηλείηαη απεπζείαο απφ ηνλ πιεξσηή, ν πάξνρνο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 71, ησλ
παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 87 θαη ηνπ άξζξνπ 92, επζχλεηαη έλαληη ηνπ
πιεξσηή γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο πξάμεο πιεξσκήο, εθηφο αλ απνδείμεη ζηνλ
πιεξσηή θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ
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δηθαηνχρνπ, φηη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ έιαβε ην πνζφ ηεο
πξάμεο πιεξσκήο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 83. Σηελ πεξίπησζε
απηή, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ επζχλεηαη έλαληη ηνπ
δηθαηνχρνπ γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο πξάμεο πιεξσκήο.
β) Αλ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή επζχλεηαη ζχκθσλα κε ηελ
πξνεγνχκελε πεξίπησζε επηζηξέθεη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ζηνλ πιεξσηή ηα
ρξεκαηηθά πνζά ηεο αλεθηέιεζηεο ή εζθαικέλεο πξάμεο πιεξσκήο θαη, αλάινγα κε
ηελ πεξίπησζε, επαλαθέξεη ην ρξεσζέληα ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ζηελ πξφηεξε
θαηάζηαζε.
γ) Ζ εκεξνκελία αμίαο γηα ηελ πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή
δελ κπνξεί λα είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο ρξέσζεο ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ
ηεο πξάμεο πιεξσκήο.
δ) Αλ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ επζχλεηαη ζχκθσλα κε ηελ
πεξ. α), ζέηεη ακέζσο ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο ζηε δηάζεζε ηνπ δηθαηνχρνπ
θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, πηζηψλεη ην αληίζηνηρν πφζν ζην ινγαξηαζκφ
πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ.
ε) Ζ εκεξνκελία αμίαο γηα ηελ πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ
δελ κπνξεί λα είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο αμίαο πίζησζεο ηνπ ρξεκαηηθνχ
πνζνχ ζην ζρεηηθφ ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ζε πεξίπησζε νξζήο εθηέιεζεο ηεο
πξάμεο πιεξσκήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 86.
ζη) Σε πεξίπησζε πνπ πξάμε πιεξσκήο εθηειεζηεί κε θαζπζηέξεζε, ν πάξνρνο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ δηαζθαιίδεη, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ παξφρνπ
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πιεξσηή, φηη ε
εκεξνκελία αμίαο γηα ηελ πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ δελ
κπνξεί λα είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο αμίαο πίζησζεο ηνπ ρξεκαηηθνχ
πνζνχ ζην ζρεηηθφ ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ζε πεξίπησζε νξζήο εθηέιεζεο ηεο
πξάμεο πιεξσκήο.
δ) Σε πεξίπησζε πνπ ε εληνιή πιεξσκήο εθθηλείηαη απφ ηνλ πιεξσηή θαη ε πξάμε
πιεξσκήο δελ εθηειεζζεί ή εθηειεζζεί εζθαικέλα, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη αλεμάξηεηα απφ επζχλε ζην πιαίζην
ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, πξνζπαζεί ακέζσο λα εληνπίζεη ηελ πξάμε πιεξσκήο
θαη εηδνπνηεί ηνλ πιεξσηή αλαθνξηθά κε ην απνηέιεζκα. Σηελ παξνχζα πεξίπησζε
δελ επηβάιιεηαη θακία επηβάξπλζε ζηνλ πιεξσηή.
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2. α) Όηαλ εληνιή πιεξσκήο εθθηλείηαη απφ ην δηθαηνχρν ή κέζσ απηνχ, ν πάξνρνο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 71, ησλ
παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 87θαη ηνπ άξζξνπ 92, επζχλεηαη έλαληη ηνπ
δηθαηνχρνπ γηα ηελ νξζή δηαβίβαζε ηεο εληνιήο πιεξσκήο ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 83. Αλ ν
πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ επζχλεηαη, ζχκθσλα κε ην
πξνεγνχκελν εδάθην, επαλαδηαβηβάδεη ακέζσο ηελ ελ ιφγσ εληνιή πιεξσκήο ζηνλ
πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή.
β) Σε πεξίπησζε πνπ ε εληνιή πιεξσκήο δηαβηβαζηεί κε θαζπζηέξεζε, ην ρξεκαηηθφ
πνζφ ζα έρεη εκεξνκελία αμίαο ζηνλ ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ φρη
κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο αμίαο πίζησζεο ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ σο εάλ ε
πξάμε πιεξσκήο είρε εθηειεζζεί νξζά.
γ) Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 71, ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 87 θαη
ηνπ άξζξνπ 92, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ επζχλεηαη έλαληη
ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο πξάμεο πιεξσκήο, ζχκθσλα κε ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 86. Αλ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ επζχλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πεξίπησζε,
δηαζθαιίδεη φηη ην ρξεκαηηθφ πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο θαζίζηαηαη δηαζέζηκν ζην
δηθαηνχρν ακέζσο κφιηο απηφ πηζησζεί ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ. Τν ρξεκαηηθφ πνζφ έρεη εκεξνκελία αμίαο ζηνλ
ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ φρη κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο αμίαο
πίζησζεο ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ σο εάλ ε πξάμε πιεξσκήο είρε εθηειεζζεί νξζά.
δ) Σε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο ή εζθαικέλεο εθηέιεζεο πξάμεο πιεξσκήο γηα ηελ
νπνία ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ δελ επζχλεηαη, ζχκθσλα κε
ηηο πεξηπηψζεηο α) θαη β), ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή επζχλεηαη
έλαληη ηνπ πιεξσηή. Δθφζνλ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή
επζχλεηαη, επηζηξέθεη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε
ζηνλ πιεξσηή ηα ρξεκαηηθά πνζά ηεο αλεθηέιεζηεο ή εζθαικέλεο πξάμεο
πιεξσκήο θαη επαλαθέξεη ην ρξεσζέληα ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ζηελ πξφηεξε
θαηάζηαζε. Ζ εκεξνκελία αμίαο γηα ηελ πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ ηνπ
πιεξσηή δελ κπνξεί λα είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο ρξέσζεο ηνπ
ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο πξάμεο πιεξσκήο.
ε) Ζ ππνρξέσζε ηεο πεξ. δ) δελ ηζρχεη γηα ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ
πιεξσηή, εθφζνλ απηφο απνδεηθλχεη φηη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ
δηθαηνχρνπ έρεη ιάβεη ην πνζφ ηεο πξάμεο πιεξσκήο, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε
πνπ ε πξάμε πιεξσκήο εθηειεζζεί κε ειάρηζηε θαζπζηέξεζε . Σηελ πεξίπησζε
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απηή, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ νξίδεη γηα ην πνζφ
εκεξνκελία αμίαο ζηνλ ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ φρη κεηαγελέζηεξε ηεο
εκεξνκελίαο αμίαο πίζησζεο ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ σο εάλ ε πξάμε πιεξσκήο είρε
εθηειεζζεί νξζά.
ζη) Σε πεξίπησζε πνπ ε εληνιή πιεξσκήο εθθηλείηαη απφ ην δηθαηνχρν ή κέζσ απηνχ
θαη ε πξάμε πιεξσκήο δελ εθηειεζζεί ή εθηειεζζεί εζθαικέλα, ν πάξνρνο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη αλεμάξηεηα απφ
επζχλε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, πξνζπαζεί ακέζσο λα εληνπίζεη
ηελ πξάμε πιεξσκήο θαη εηδνπνηεί ην δηθαηνχρν αλαθνξηθά κε ην απνηέιεζκα. Σηελ
παξνχζα πεξίπησζε δελ επηβάιιεηαη θακία επηβάξπλζε ζηνλ δηθαηνχρν.
3. Δπηπιένλ, νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ επζχλνληαη έλαληη ησλ νηθείσλ
ρξεζηψλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπο γηα ηπρφλ ρξεψζεηο γηα ηηο νπνίεο θέξνπλ
επζχλε, θαζψο θαη γηα ηφθνπο πνπ επηβαξχλνπλ ηνπο ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
σο ζπλέπεηα ηεο κε εθηέιεζεο ή ηεο εζθαικέλεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο
θαζπζηεξεκέλεο, εθηέιεζεο ηεο πξάμεο πιεξσκήο.

Άξζξν 89 Δπζύλε ζηελ πεξίπησζε ησλ ππεξεζηώλ εθθίλεζεο πιεξσκήο γηα
κε εθηέιεζε, εζθαικέλε ή θαζπζηεξεκέλε εθηέιεζε πξάμεσλ πιεξσκήο
(Άξζξν 90 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Όηαλ εληνιή πιεξσκήο εθθηλείηαη απφ ηνλ πιεξσηή κέζσ παξφρνπ ππεξεζίαο
εθθίλεζεο

πιεξσκήο,

ν

πάξνρνο

ππεξεζηψλ

πιεξσκψλ

εμππεξέηεζεο

ινγαξηαζκνχ , κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 71 θαη ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ
άξζξνπ 87 επηζηξέθεη ζηνλ πιεξσηή ηα ρξεκαηηθά πνζά ηεο αλεθηέιεζηεο ή
εζθαικέλεο πξάμεο πιεξσκήο θαη, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, επαλαθέξεη ηνλ
ρξεσζέληα ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε. Ο πάξνρνο ππεξεζίαο
εθθίλεζεο πιεξσκήο θέξεη ην βάξνο απφδεημεο φηη ε εληνιή πιεξσκήο ειήθζε απφ
ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ ηνπ πιεξσηή
ζχκθσλα κε ην άξζξν 78, θαη φηη, εληφο ηνπ πεδίνπ αξκνδηφηεηάο ηνπ, έρεη
ηαπηνπνηεζεί ε γλεζηφηεηα ηεο πξάμεο πιεξσκήο θαη φηη απηή θαηαγξάθεθε
επαθξηβψο θαη δελ επεξεάζηεθε απφ ηερληθή βιάβε ή άιιε δπζιεηηνπξγία πνπ
ζπλδέεηαη κε κε εθηέιεζε, εζθαικέλε ή θαζπζηεξεκέλε εθηέιεζε ηεο ζπλαιιαγήο.
2. Δθφζνλ ν πάξνρνο ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο επζχλεηαη γηα ηε κε εθηέιεζε,
ηελ εζθαικέλε ή ηελ θαζπζηεξεκέλε εθηέιεζε ηεο πξάμεο πιεξσκήο, απνδεκηψλεη
ακέζσο,

θαηφπηλ

ζρεηηθνχ

αηηήκαηνο,

ηνλ

πάξνρν

ππεξεζηψλ

πιεξσκψλ

εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ γηα δεκίεο πνπ ππέζηε ή ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαηέβαιε
σο απνηέιεζκα ηεο επηζηξνθήο ζηνλ πιεξσηή.
89

Άξζξν 90 Πξόζζεηε νηθνλνκηθή απνδεκίσζε
(Άξζξν 91 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
Τπρφλ πξφζζεηε νηθνλνκηθή απνδεκίσζε, πέξαλ εθείλεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηα
άξζξα 87 έσο 92, κπνξεί λα ζπκθσλείηαη κεηαμχ ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
θαη ηνπ νηθείνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, ζχκθσλα κε ην δίθαην πνπ δηέπεη ηε
κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε.

Άξζξν 91 Γηθαίσκα πξνζθπγήο
(Άξζξν 92 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Δθφζνλ ε επζχλε ελφο παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα
73 θαη 88, απνδίδεηαη ζε άιιν πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ή ζε κεζάδνληα, απηφο
ν άιινο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ή ν κεζάδσλ απνδεκηψλεη ηνλ πξψην
πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ γηα θάζε δεκία πνπ ππέζηε ή γηα θάζε ρξεκαηηθφ
πνζφ πνπ θαηέβαιε θαη’ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 73 θαη 88. Ζ ελ ιφγσ επζχλε
πεξηιακβάλεη απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε πάξνρνο ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ δελ πξνβαίλεη ζε ηζρπξή ηαπηνπνίεζε ηνπ πειάηε.
2. Ζ ππνρξέσζε θαηαβνιήο πεξαηηέξσ νηθνλνκηθήο απνδεκίσζεο κπνξεί λα
ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη/ή ησλ κεζαδφλησλ
ζχκθσλα θαη κε ην δίθαην πνπ δηέπεη ηε κεηαμχ ηνπο ζπκθσλία.

Άξζξν 92 Απνπζία επζύλεο ζε κε ζπλήζεηο θαη κε πξνβιέςηκεο πεξηζηάζεηο
(Άξζξν 93 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
Ζ επζχλε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 64 έσο ην παξφλ άξζξν δελ ηζρχεη ζε
πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρνπλ κε ζπλήζεηο θαη κε πξνβιέςηκεο πεξηζηάζεηο, νη
νπνίεο είλαη πέξα απφ ηνλ έιεγρν ηνπ κέξνπο πνπ ηηο επηθαιείηαη, θαη ησλ νπνίσλ νη
ζπλέπεηεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ παξφιεο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ην
αληίζεην, νχηε φηαλ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ δεζκεχεηαη απφ άιιεο λνκηθέο
ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ελσζηαθφ ή ην εζληθφ δίθαην.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ
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Άξζξν 93 Πξνζηαζία δεδνκέλσλ
(Άξζξν 94 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Ζ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ
θαη ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ επηηξέπεηαη, εθφζνλ είλαη αλαγθαία γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο πξφιεςεο, ηεο δηεξεχλεζεο θαη ηνπ εληνπηζκνχ πεξηζηαηηθψλ
απάηεο ζρεηηθά κε ηηο πιεξσκέο. Ζ παξνρή πιεξνθφξεζεο ζηα θπζηθά πξφζσπα
ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ε επεμεξγαζία
ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία
95/46/ΔΚ (EE L 281), ηνλ λ. 2472/1997 θαη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 45/2001 (ΔΔ L
8).
2. Ζ ξεηή ζπγθαηάζεζε ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζπληζηά πξνυπφζεζε γηα
ηελ πξφζβαζε, επεμεξγαζία θαη δηαηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα
πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πιεξσκψλ απφ ηνπο παξφρνπο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ
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Άξζξν 94 Γηαρείξηζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ θηλδύλσλ θαη θηλδύλσλ αζθαιείαο
(άξζξν 95 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαηαξηίδνπλ πιαίζην κε θαηάιιεια κέηξα
κείσζεο θηλδχλσλ θαη κεραληζκνχο ειέγρνπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ
θηλδχλσλ θαη ησλ θηλδχλσλ αζθαιείαο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ
ηηο νπνίεο παξέρνπλ. Ωο κέξνο ηνπ πιαηζίνπ απηνχ, νη πάξνρνη ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ ζεζπίδνπλ θαη δηαηεξνχλ απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο
ζπκβάλησλ, κεηαμχ άιισλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ νπζησδψλ
ζπκβάλησλ πνπ άπηνληαη ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο αζθάιεηαο.
2. Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ παξέρνπλ ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζε
εηήζηα βάζε ή ζε βξαρχηεξα δηαζηήκαηα νξηδφκελα απφ απηήλ, επηθαηξνπνηεκέλε θαη
νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ θαη ησλ θηλδχλσλ αζθαιείαο
πνπ ζπλδένληαη κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πιεξσκψλ θαζψο θαη ηεο επάξθεηαο
ησλ κέηξσλ κείσζεο θηλδχλσλ θαη ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ πνπ εθαξκφδνληαη γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ.
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Άξζξν 95 Αλαθνξά ζπκβάλησλ
(άξζξν 96 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Σε πεξίπησζε νπζηψδνπο ιεηηνπξγηθνχ ζπκβάληνο ή ζπκβάληνο πνπ αθνξά ηελ
αζθάιεηα,

νη

πάξνρνη

ππεξεζηψλ

πιεξσκψλ

κε

έδξα

ζηελ

Διιάδα

ην

γλσζηνπνηνχλ, ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε, ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο. Δάλ ην
ζπκβάλ επεξεάδεη ή κπνξεί λα επεξεάζεη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ ρξεζηψλ
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ελεκεξψλεη ρσξίο
ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ γηα ην ζπκβάλ
θαη γηα φια ηα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ γηα ηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ
επηπηψζεσλ ηνπ ζπκβάληνο.
2. Μεηά απφ ηελ παξαιαβή ηεο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο παξέρεη, ρσξίο ππαίηηα
θαζπζηέξεζε, ηηο ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζπκβάληνο ζηελ ΔΑΤ θαη ζηελ ΔΚΤ θαη,
αθνχ αμηνινγήζεη ηε ζπλάθεηα ηνπ ζπκβάληνο κε ηηο αξκνδηφηεηεο άιισλ αξρψλ ηεο
εκεδαπήο, ελεκεξψλεη ηηο ηειεπηαίεο αλαιφγσο. Δπίζεο, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο
ζπλεξγάδεηαη κε ηελ ΔΑΤ θαη ηελ ΔΚΤ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλάθεηαο ηνπ
ζπκβάληνο κε ηηο αξκνδηφηεηεο άιισλ ελσζηαθψλ θαη εζληθψλ αξρψλ. Σηελ
πεξίπησζε πνπ ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο θαζίζηαηαη απνδέθηεο γλσζηνπνίεζεο πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ή αληίζηνηρεο γλσζηνπνίεζεο απφ ηελ
ΔΑΤ ή απφ ηελ ΔΚΤ, εθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκν, ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα
ηελ

πξνζηαζία

ηεο

άκεζεο

αζθάιεηαο

ηνπ

εγρψξηνπ

ρξεκαηνπηζησηηθνχ

ζπζηήκαηνο.
3. Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα παξέρνπλ ζηελ
Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε
ηελ απάηε ζηα δηάθνξα κέζα πιεξσκψλ. Ζ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο δηαβηβάδεη ζηελ
ΔΑΤ θαη ηελ ΔΚΤ ηα ελ ιφγσ δεδνκέλα ζε ζπγθεληξσηηθή κνξθή.

Άξζξν 96 Σαπηνπνίεζε
(άξζξν 97 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εθαξκφδνπλ ηζρπξή ηαπηνπνίεζε πειάηε, φηαλ
ν πιεξσηήο:
α) δηελεξγεί πξφζβαζε ζηνλ ινγαξηαζκφ πιεξσκψλ ηνπ ζε απεπζείαο ειεθηξνληθή
ζχλδεζε (online) ή
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β) εθθηλεί ειεθηξνληθή πξάμε πιεξσκήο ή
γ) εθηειεί νηαδήπνηε ελέξγεηα κέζσ εμ απνζηάζεσο δηαχινπ ε νπνία κπνξεί λα
ελέρεη θίλδπλν απάηεο ζηηο πιεξσκέο ή άιιεο παξαβηάζεηο.
2. Σε ζρέζε κε ηελ εθθίλεζε ειεθηξνληθψλ πξάμεσλ πιεξσκήο, πνπ αλαθέξεηαη
ζηελ πεξ. β) ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, γηα ηηο ειεθηξνληθέο πξάμεηο
πιεξσκήο πνπ δηελεξγνχληαη εμ απνζηάζεσο νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
εθαξκφδνπλ ηζρπξή ηαπηνπνίεζε πειάηε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ
ζπλδένπλ δπλακηθά ηε ζπλαιιαγή κε ζπγθεθξηκέλν πνζφ θαη ζπγθεθξηκέλν
δηθαηνχρν.
3. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 1, νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
εθαξκφδνπλ

θαηάιιεια

κέηξα

αζθαιείαο

κε

ζθνπφ

ηελ

πξνζηαζία

ηεο

εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ δηαπηζηεπηεξίσλ
αζθαιείαο ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ.
4. Οη παξάγξαθνη 2 θαη 3 εθαξκφδνληαη επίζεο φηαλ ε εθθίλεζε ησλ πιεξσκψλ
δηελεξγείηαη κέζσ παξφρνπ ππεξεζηψλ εθθίλεζεο πιεξσκήο. Οη παξάγξαθνη 1 θαη 3
εθαξκφδνληαη επίζεο φηαλ νη πιεξνθνξίεο δεηνχληαη κέζσ παξφρνπ ππεξεζίαο
πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ.
5. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ επηηξέπεη ζηνλ
πάξνρν ππεξεζηψλ εθθίλεζεο πιεξσκήο θαη ζηνλ πάξνρν ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ
ινγαξηαζκνχ λα βαζίδεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηαπηνπνίεζεο πνπ παξέρεη ν πάξνρνο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ γηα ηνλ ρξήζηε ησλ ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 3 θαη, εθφζνλ εκπιέθεηαη πάξνρνο
ππεξεζηψλ εθθίλεζεο πιεξσκήο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1, 2 θαη 3.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ (ΔΔΓ)
Σκήκα 1 ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ

Άξζξν 97 Καηαγγειίεο
(άξζξν 99 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1.

Οη

ρξήζηεο

ππεξεζηψλ

πιεξσκψλ

θαη

άιια

ελδηαθεξφκελα

κέξε,

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελψζεσλ θαηαλαισηψλ, έρνπλ ην δηθαίσκα 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, εθηφο απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη
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ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 68 θαη ζηα άξζξα 94 έσο 96, απφ παξφρνπο
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ.
2. 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 απφ ην άξζξν 100 δηαδηθαζίεο ΔΔΓ.

Άξζξν 98 Αξκόδηα αξρή
(παξ. 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 100 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 23 θαη ησλ άιισλ εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ, αξκφδηα
αξρή κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο
ζπκκφξθσζεο 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,
νξίδεηαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή ηνπ
Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΓΓΔΠΚ).
2. Σε πεξίπησζε παξάβαζεο ή εηθαδφκελεο παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ
38 έσο 102, εθηφο απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ
68 θαη ζηα άξζξα 94 έσο 96, ε ΓΓΔΠΚ είλαη αξκφδηα δπλάκεη ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ ππφ ηελ ηδηφηεηα απηήο σο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο
πξνέιεπζεο γηα ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ κε έδξα ζηελ Διιάδα σο
πξνο ηηο παξερφκελεο απφ απηά ππεξεζίεο πιεξσκψλ ζηελ εκεδαπή ή ζηελ
αιινδαπή κε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Ωζηφζν, γηα
ηνπο αληηπξνζψπνπο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα ησλ ελ ιφγσ παξφρσλ ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε άιια θξάηε κέιε αξκφδηα είλαη ε αξρή ηνπ θξάηνπο
κέινπο ππνδνρήο φπσο απηή έρεη νξηζηεί απφ ηελ αληίζηνηρε εζληθή λνκνζεζία ηνπ
ελ ιφγσ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο πνπ ελζσκαηψλεη ηελ Οδεγία 2015/2366/ΔΔ.
3. Σε πεξίπησζε παξάβαζεο ή εηθαδφκελεο παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ
38 έσο 102, εθηφο απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ
68 θαη ζηα άξζξα 94 έσο 96, ε ΓΓΔΠΚ είλαη αξκφδηα δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 1 ππφ
ηελ ηδηφηεηα απηήο σο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, γηα ηνπο
αληηπξνζψπνπο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα παξφρσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ κε έδξα
ζε άιιν θξάηνο κέινο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα.
4. Τεξνπκέλσλ ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ αλαθνξηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ
θξαηψλ κειψλ πξνέιεπζεο ή ππνδνρήο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ε ΓΓΔΠΚ
κπνξεί λα δηελεξγεί ειέγρνπο, λα δεηά ηελ ππνβνιή ηαθηηθψλ εθζέζεσλ, λα
αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο θαη λα ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα έλαληη ησλ παξφρσλ
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ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη’ αλαινγία πξνο ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1,
2, 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 31, εθφζνλ ην αληηθείκελν ηνπ έιεγρνπ, ησλ εθζέζεσλ, ησλ
πιεξνθνξηψλ θαη ησλ κέηξσλ αθνξά ζηα άξζξα 38 έσο 102, εθηφο απφ ηηο δηαηάμεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 68 θαη ζηα άξζξα 94 έσο 96.
5. Υπφ ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 34, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ
άξζξσλ 97, 99, 100 θαη 101, ηζρχνπλ αλαιφγσο θαη γηα ηνπο παξφρνπο ππεξεζίαο
πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ.
6. Με Απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κπνξνχλ λα ζεζπίδνληαη,
θαηά παξέθθιηζε απφ θάζε άιιε δηάηαμε πεξί ελζσκάησζεο ησλ ελσζηαθψλ
δηαηάμεσλ ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, νη ξπζκίζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ
πξνζαξκνγή θαη ηε 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 ηνλ παξφληα λφκν αξκνδηφηεηέο ηνπ.
Σκήκα 2 ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΔΓ ΚΑΙ ΚΤΡΩΔΙ

Άξζξν 99 Δπίιπζε δηαθνξώλ
(άξζξν 101 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζεζπίδνπλ θαη εθαξκφδνπλ θαηάιιειεο θαη
απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ θαηαγγειηψλ ησλ ρξεζηψλ
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, φζνλ αθνξά ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 38 έσο 101 θαη ε ΓΓΔΠΚ παξαθνινπζεί ηηο
επηδφζεηο ηνπο ζρεηηθά. Οη ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο εθαξκφδνληαη ζε θάζε θξάηνο κέινο
φπνπ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ θαη
είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, εθφζνλ νη ππεξεζίεο πιεξσκψλ παξέρνληαη
ζηελ εκεδαπή ή ζηελ επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν παξέρνληαη νη
ππεξεζίεο πιεξσκψλ ή ζε άιιε γιψζζα εθφζνλ απηφ ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ
παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ.
2. Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα
απαληνχλ, ζε έληππε κνξθή ή, εθφζνλ απηφ ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ παξφρνπ
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη ηνπ ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, ζε άιιν ζηαζεξφ
κέζν, ζηηο θαηαγγειίεο ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ. Ζ ελ ιφγσ απάληεζε
εμεηάδεη φια ηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη ην
αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο θαηαγγειίαο. Σε
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, εάλ ε απάληεζε δελ κπνξεί λα δνζεί κέζα ζε δεθαπέληε
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(15) εξγάζηκεο εκέξεο, γηα ιφγνπο πέξα απφ ηνλ έιεγρν ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ, ν ηειεπηαίνο ππνρξενχηαη λα απνζηέιιεη πξνζσξηλή απάληεζε,
αλαθέξνληαο ζαθψο ηνπο ιφγνπο γηα ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ απάληεζε ηεο
θαηαγγειίαο θαη πξνζδηνξίδνληαο ηελ πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο ζα ιάβεη ηελ
ηειηθή απάληεζε ν ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ. Σε θάζε πεξίπησζε, ε
πξνζεζκία γηα ηε ιήςε ηεο ηειηθήο απάληεζεο δελ ππεξβαίλεη ηηο ηξηαληαπέληε (35)
εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο θαηαγγειίαο.
3. Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ελεκεξψλνπλ ηνλ ρξήζηε ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ ηνπιάρηζηνλ γηα έλαλ θνξέα ΔΔΓ, φπσο νξίδνληαη ζηελ πεξ. ε) ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Απφθαζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ 102, πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηα
δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηα άξζξα 38 έσο 101 ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
4. Οη πιεξνθνξίεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ αλαθέξνληαη κε ζαθή, πιήξε θαη
επρεξψο πξνζβάζηκν ηξφπν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν, εθφζνλ ππάξρεη, ηνπ παξφρνπ
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, ζην ππνθαηάζηεκα θαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο ησλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη ηνπ
ρξήζηε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ. Δπίζεο, κε ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο πξνζδηνξίδεηαη
ν ηξφπνο πξφζβαζεο ζε πεξαηηέξσ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ νηθείν θνξέα ΔΔΓ θαζψο
θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ.

Άξζξν 100 Γηαδηθαζίεο ΔΔΓ
(άξζξν 102 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Ζ Κνηλή Υπνπξγηθή Απφθαζε 70330/3.9.2015 (Β’ 1421) ησλ Υπνπξγψλ
Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ, Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (Οδεγία 2013/11/ΔΔ) θαη νη ινηπέο ζρεηηθέο δηαηάμεηο
εθαξκφδνληαη γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ νη νπνίεο αλαθχπηνπλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ
θαη ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη νη νπνίεο αθνξνχλ, ηα απνξξένληα εθ
ησλ άξζξσλ 38 έσο 101 ηνπ παξφληνο λφκνπ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, κε ηε
ρξεζηκνπνίεζε ησλ θνξέσλ ΔΔΓ, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ πεξ. ε) ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ελ ιφγσ Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απφθαζεο, φπνπ
ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε. Οη δηαδηθαζίεο ΔΔΓ εθαξκφδνληαη ζηνπο παξφρνπο
ππεξεζηψλ

πιεξσκψλ

θαη

θαιχπηνπλ,

επίζεο,

ηηο

δξαζηεξηφηεηεο

ησλ

αληηπξνζψπσλ.
2. Οη θνξείο ΔΔΓ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ζπλεξγάδνληαη
απνηειεζκαηηθά κε ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο ΔΔΓ ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ
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επίιπζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ δηαθνξψλ πνπ αθνξνχλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηα άξζξα 38 έσο 101 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηα
άξζξα 38 έσο 103 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ.
3. Οη ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο δελ αθνξνχλ πεξηπηψζεηο φπνπ δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
λφκνπ εθαξκφδνληαη ζε πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαηά ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ζηνπο
θαηαλαισηέο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 38 θαη ηελ παξάγξαθν 2
ηνπ άξζξνπ 61.

Άξζξν 101 Κπξώζεηο
(άξζξν 103 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 23 θαη ησλ άιισλ εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ, κε
απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο επηβάιινληαη θπξψζεηο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 13Α ηνπ λ. 2251/1994 ζε βάξνο ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ, νη νπνίνη δελ ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 38 έσο 102 εθηφο απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 68 θαη ζηα άξζξα 94 έσο 96. Οκνίσο, νη απηέο θπξψζεηο
επηβάιινληαη θαη ζε βάξνο ησλ δηθαηνχρσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζε πεξίπησζε
παξάβαζεο ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
2. Ζ επηβνιή ησλ σο άλσ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ είλαη αλεμάξηεηε απφ θάζε άιιε
αζηηθή, πνηληθή ή πεηζαξρηθή επζχλε πνπ πξνβιέπεηαη ζε βάξνο ησλ παξφρσλ θαη
ησλ δηθαηνχρσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ απφ ηνλ παξφληα λφκν θαη ηελ θείκελε
λνκνζεζία.
3. Ο Υπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κπνξεί λα δεκνζηνπνηεί νηαδήπνηε
δηνηθεηηθή θχξσζε επηβάιιεη ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, εθηφο εάλ ε
δεκνζηνπνίεζε απηή ελδέρεηαη λα δηαηαξάμεη ζνβαξά ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο
ή λα πξνθαιέζεη δπζαλάινγε δεκία ζηα εκπιεθφκελα κέξε.

ΣΙΣΛΟ

V

ΤΠΟΥΡΔΩΗ

ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΣΩΝ

ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ

ΓΙΑ

ΣΑ

ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟΤ

Άξζξν 102 Τπνρξέσζε ελεκέξσζεο ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηα δηθαηώκαηά ηνπο
(άξζξν 106 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
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1. Ζ ΓΓΔΠΚ κεξηκλά ψζηε ην ειεθηξνληθφ θπιιάδην ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ
θαηαλαισηψλ, ην νπνίν ζα θαηαξηίζεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ, λα είλαη δηαζέζηκν θαηά
ηξφπν πνπ ην θαζηζηά εχθνια πξνζβάζηκν ζηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν.
2.

Οη

πάξνρνη

ππεξεζηψλ πιεξσκψλ κεξηκλνχλ ψζηε

ην

θπιιάδην

ηεο

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ λα είλαη δηαζέζηκν θαηά ηξφπν πνπ ην θαζηζηά εχθνια
πξνζβάζηκν ζηνπο επίζεκνπο δηαδηθηπαθνχο ηνπο ηφπνπο, εθφζνλ ππάξρνπλ,
θαζψο

επίζεο

θαη

ζε

έληππε

κνξθή

ζηα

ππνθαηαζηήκαηά

ηνπο,

ζηνπο

αληηπξνζψπνπο ηνπο θαη ζηνπο ηξίηνπο πξνο ηνπο νπνίνπο έρεη πξνβεί ζε εμσηεξηθή
αλάζεζε δξαζηεξηνηήησλ.
3. Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ δελ επηβάιινπλ ρξέσζε ζηνπο πειάηεο ηνπο
γηα ηε δηάζεζε πιεξνθνξηψλ δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
4. Όζνλ αθνξά ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ
εθαξκφδνληαη κε άιια θαηάιιεια κέζα, ψζηε νη πιεξνθνξίεο λα είλαη δηαζέζηκεο ζε
πξνζηηή κνξθή.

ΣΙΣΛΟ VI ΣΔΛΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

Άξζξν 103 Αλαγθαζηηθό δίθαην
(παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 107 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ απαγνξεχεηαη λα παξεθθιίλνπλ, εηο βάξνο ησλ
ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθηφο
εάλ ε ελ ιφγσ δπλαηφηεηα πξνβιέπεηαη ξεηά. Ωζηφζν, νη πάξνρνη ππεξεζηψλ
πιεξσκψλ κπνξνχλ λα απνθαζίδνπλ λα πξνζθέξνπλ επλντθφηεξνπο φξνπο ζηνπο
ρξήζηεο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ.

Άξζξν 104 Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηα ηδξύκαηα πιεξσκώλ αλαθνξηθά κε
ηελ αδεηνδόηεζή ηνπο
(παξ. 1, 2 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 109 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Ηδξχκαηα πιεξσκψλ κε έδξα ζηελ Διιάδα ηα νπνία αζθνχλ ήδε δξαζηεξηφηεηεο
ζχκθσλα κε ηνλ λ. 3862/2010 (ΦΔΚ Α’ 113) (Οδεγία 2007/64/ΔΚ) πξηλ απφ ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ επηηξέπεηαη λα ζπλερίζνπλ λα αζθνχλ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο απηέο έσο ηηο 13 Ηνπιίνπ 2018 ζηελ εκεδαπή ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν
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θξάηνο κέινο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λ. 3862/2010, ρσξίο λα απαηηείηαη ε
ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 5
ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 έσο 37
ηνπ παξφληνο λφκνπ.
2. Τα ηδξχκαηα πιεξσκψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ππνβάιινπλ φιεο ηηο
ζπλαθείο πιεξνθνξίεο ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο εληφο κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε
ηνπ παξφληνο θαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηηο 13 Απξηιίνπ 2018, πξνθεηκέλνπ λα
αμηνινγεζεί έσο ηηο 13 Ηνπιίνπ 2018, εάλ ηα ελ ιφγσ ηδξχκαηα πιεξσκψλ
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 5 έσο 37 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
3. Σε πεξίπησζε φπνπ θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο
δηαπηζηψλεηαη φηη ηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο
απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 5 έσο 37, ιακβάλνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο, εγγξάθνληαη ζην
κεηξψν πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 14 θαη ελεκεξψλεηαη ε ΔΑΤ ζχκθσλα κε ην
άξζξν 15. Σε πεξίπησζε πνπ θαηφπηλ ηεο ελ ιφγσ αμηνιφγεζεο, δηαπηζηψλεηαη φηη ηα
ελ ιφγσ ηδξχκαηα πιεξσκψλ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 5
έσο 37 έσο ηηο 13 Ηνπιίνπ 2018, απαγνξεχεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 37, λα
παξέρνπλ ππεξεζίεο πιεξσκψλ. Ωο πξνο ηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ ηνπ ηειεπηαίνπ
εδαθίνπ, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο απνθαζίδεη είηε κέηξα πνπ είλαη απαξαίηεην λα
ιάβνπλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζή ηνπο είηε ηελ αλάθιεζε ηεο
άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε απφθαζε, ε νπνία ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 13.
4. Καη’ εμαίξεζε θαη εθφζνλ έρνπλ ηεζεί ζηε δηάζεζε ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο
ζηνηρεία φηη ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 5 θαη 11, ηα
ηδξχκαηα πιεξσκψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ιακβάλνπλ απηνκάησο άδεηα ιεηηνπξγίαο,
εγγξάθνληαη ζην κεηξψν πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 14 θαη ελεκεξψλεηαη ε
Δπξσπατθή Αξρή Τξαπεδψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 15. Ζ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο
ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηα ελ ιφγσ ηδξχκαηα πιεξσκψλ.
5. Καηά παξέθθιηζε ηεο παξαγξάθνπ 1, 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, 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 λφκνπ,
εθφζνλ έσο ηηο 13 Ηαλνπαξίνπ 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 λφκνπ.
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6. Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ ελ γέλεη δηαδηθαζία θαη ηηο πξνζεζκίεο εθαξκνγήο ηνπ
παξφληνο

άξζξνπ,

πεξηιακβαλνκέλεο

ηεο

πξνζεζκίαο

ππνβνιήο

θαη

ηνπ

πεξηερνκέλνπ ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ, εμεηδηθεχνληαη κε
απφθαζε ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαη ηεξνπκέλσλ ησλ
πξνβιέςεσλ ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο εμνπζηνδνηείηαη λα
ηξνπνπνηήζεη ηηο σο άλσ θαηαιεθηηθέο πξνζεζκίεο.

Άξζξν 105 Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 2251/1994
(άξζξν 110 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
Σηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 4ζ ηνπ λ. 2251/1994 πξνζηίζεηαη ηέηαξην εδάθην σο
εμήο:
«Όηαλ εθαξκφδεηαη, επίζεο, ε Οδεγία 2015/2366/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ φπσο απηή έρεη ελζσκαησζεί ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία, νη
δηαηάμεηο πεξί πιεξνθφξεζεο πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξ. α) ηεο παξαγξάθνπ 3 , 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 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ φπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ
ειιεληθή λνκνζεζία.»

Άξζξν 106 Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4021/2011
(άξζξν 111 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 4021/2011 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο::
«1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 5, ησλ άξζξσλ 11 έσο 17, ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 19 θαη ησλ
άξζξσλ 20 έσο 31 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ Σπκβνπιίνπ, φπσο απηέο έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία,
εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγία ζηα ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο.»
2. Οη παξάγξαθνη 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 4021/2011 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«4.

Τα

ηδξχκαηα

ειεθηξνληθνχ

ρξήκαηνο

δχλαληαη

λα

δηαλέκνπλ

θαη

λα

εμαξγπξψλνπλ ειεθηξνληθφ ρξήκα κέζσ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ηα νπνία
αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο εμ νλφκαηνο ησλ ηδξπκάησλ ειεθηξνληθνχ
ρξήκαηνο (αληηπξνζψπσλ). Δθφζνλ ην ίδξπκα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο δηαλέκεη
ειεθηξνληθφ ρξήκα ζε άιιν θξάηνο κέινο κε πξφζιεςε θπζηθνχ ή λνκηθνχ
πξνζψπνπ σο αληηπξνζψπνπ, εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγία ζηα ελ ιφγσ ηδξχκαηα
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ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο ηα άξζξα 27 έσο 31, εθηφο απφ ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ
άξζξνπ 29, ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Σπκβνπιίνπ, φπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία.
5. Αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ηα ηδξχκαηα
ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο δελ εθδίδνπλ ειεθηξνληθφ ρξήκα κέζσ αληηπξνζψπσλ ή
νπνηνπδήπνηε άιινπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ. Τα ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ
ρξήκαηνο παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξ. α) ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ παξφληνο λφκνπ κέζσ αληηπξνζψπσλ κφλν
εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ φπσο απηφ έρεη ελζσκαησζεί ζηελ
ειιεληθή λνκνζεζία.».
3. Σην άξζξν 28 ηνπ λ. 4021/2011, ην πθηζηάκελν θείκελν αλαξηζκείηαη ζε
παξάγξαθν 1 θαη πξνζηίζεληαη νη παξάγξαθνη 2, 3, 4 θαη 5, σο εμήο:
«2. Τα ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο κε έδξα ζηελ Διιάδα, ηα νπνία αζθνχλ ήδε
δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν θαη κε ην λ. 3862/2010 πξηλ απφ ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ πνπ ελζσκαηψλεη ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηελ Οδεγία
2015/2366/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, επηηξέπεηαη λα
ζπλερίζνπλ λα αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο έσο ηηο 13 Ηνπιίνπ 2018 ζηελ
εκεδαπή ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο κέινο ζχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξφκελε
λνκνζεζία ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Τξάπεδα ηεο
Διιάδνο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 12 θαη 13 ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ε ζπκκφξθσζή
ηνπο κε ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 12 έσο 19 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
3. Τα ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ππνβάινπλ
φιεο ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο ζηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο εληφο κελφο απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ πνπ ελζσκαηψλεη ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηελ Οδεγία
2015/2366/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπιάρηζηνλ
κέρξη ηηο 13 Απξηιίνπ 2018, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί έσο ηηο 13 Ηνπιίνπ 2018, εάλ
ηα ελ ιφγσ ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ
άξζξσλ 12 έσο 19 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
4. Σε πεξίπησζε φπνπ θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο
δηαπηζηψλεηαη φηη ηα ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 2
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 12 έσο 19 ηνπ παξφληνο λφκνπ,
ιακβάλνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη εγγξάθνληαη ζην κεηξψν ηδξπκάησλ ειεθηξνληθνχ
ρξήκαηνο. Σε πεξίπησζε πνπ θαηφπηλ ηεο ελ ιφγσ αμηνιφγεζεο, δηαπηζηψλεηαη φηη ηα
ελ ιφγσ ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο
ησλ άξζξσλ 12 έσο 19 ηνπ παξφληνο λφκνπ έσο ηηο 13 Ηνπιίνπ 2018, απαγνξεχεηαη,
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ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ παξφληνο λφκνπ, λα πξνβαίλνπλ ζηελ έθδνζε
ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο. Ωο πξνο ηα ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο ηνπ ηειεπηαίνπ
εδαθίνπ, ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο απνθαζίδεη είηε κέηξα πνπ είλαη απαξαίηεην λα
ιάβνπλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζή ηνπο είηε ηελ αλάθιεζε ηεο
άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε απφθαζε, ε νπνία ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 13 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Σπκβνπιίνπ φπσο απηφ έρεη ελζσκαησζεί ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία.
5. Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ ελ γέλεη δηαδηθαζία θαη ηηο πξνζεζκίεο εθαξκνγήο ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο θαη ηνπ
πεξηερνκέλνπ ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ, εμεηδηθεχνληαη κε
απφθαζε ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαη ηεξνπκέλσλ ησλ
πξνβιέςεσλ ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο εμνπζηνδνηείηαη λα
ηξνπνπνηήζεη ηηο σο άλσ θαηαιεθηηθέο πξνζεζκίεο.»

Άξζξν 107 Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4261/2014 (Α’ 107)
(άξζξν 113 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
Ζ πεξ. δ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4261/2014 αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
«δ) ππεξεζίεο πιεξσκψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ (EE L
337) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, φπσο απηφ έρεη
ελζσκαησζεί ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία,»

Άξζξν 108 Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο
(άξζξν 114 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 104 θαη 106, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο
λφκνπ θαηαξγνχληαη ηα άξζξα 1 έσο 83 ηνπ λ. 3862/2010 (Α’ 113) θαη νπνηαδήπνηε
παξαπνκπή ζε απηφλ λνείηαη σο παξαπνκπή ζηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
2. Οη θαλνληζηηθέο πξάμεηο, πνπ έρνπλ εθδνζεί βάζεη ησλ δηαηάμεσλ πνπ
θαηαξγνχληαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 1, εθφζνλ δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ, δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ λεφηεξεο.

Άξζξν 109 Έλαξμε ηζρύνο
(άξζξν 115 ηεο Οδεγίαο 2015/2366/ΔΔ)
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1. Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
2.Καηά παξέθθιηζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ε ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ησλ
άξζξσλ 65, 66, 67 θαη 96 πνπ αθνξνχλ κέηξα αζθαιείαο 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.
3. Ννκηθά πξφζσπα ηα νπνία ήδε αζθνχλ ζηελ εκεδαπή, πξηλ απφ ηηο 12
Ηαλνπαξίνπ 2016, δξαζηεξηφηεηεο παξφρσλ ππεξεζίαο εθθίλεζεο πιεξσκήο θαη
παξφρσλ ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο
λφκνπ, επηηξέπεηαη λα ζπλερίζνπλ λα αζθνχλ ηηο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο ζηελ
εκεδαπή κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ησλ
άξζξσλ 65, 66, 67 θαη 96, φπσο νξίδεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ζχκθσλα
κε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην.
4. Μέρξη ηε ζπκκφξθσζή ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο
ινγαξηαζκνχ πξνο ηνλ θαη' εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφ (ΔΔ) ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2, νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ
εμππεξέηεζεο ινγαξηαζκνχ δελ επηθαινχληαη ηε κε ζπκκφξθσζή ηνπο γηα λα
παξεκπνδίδνπλ ηε ρξήζε ππεξεζηψλ εθθίλεζεο πιεξσκήο θαη ππεξεζηψλ
πιεξνθνξηψλ ινγαξηαζκνχ γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο πιεξσκψλ πνπ εμππεξεηνχλ.
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