ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της Λ΄, 23 Νοεµβρίου 2016,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης
Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία
και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ,
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
(άρθρο 1 της Οδηγίας)
Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η µεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου
2014 σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την
τροποποίηση της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου
2008 (L 133).
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 3 της Οδηγίας)
1. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται:
α) σε συµβάσεις πίστωσης που εξασφαλίζονται είτε µε
υποθήκη είτε µε προσηµείωση υποθήκης είτε βάσει δικαιώµατος σχετιζοµένου µε ακίνητα που προορίζονται
για κατοικία και
β) σε συµβάσεις πίστωσης, σκοπός των οποίων είναι η
απόκτηση ή η διατήρηση δικαιωµάτων κυριότητας επί εγγείου ιδιοκτησίας ή επί υπάρχοντος ή υπό κατασκευή
κτιρίου.

2. Ο παρών νόµος δεν εφαρµόζεται σε:
α) συµβάσεις πίστωσης αποδέσµευσης περιθωρίου αξίας (equity release credit agreements) όπου ο πιστωτικός
φορέας:
αα) χορηγεί την πίστωση µε εφάπαξ ποσό, σε τακτικές
δόσεις ή µε άλλη µορφή, και ως αντιπαροχή εισπράττει
ένα ποσό από το τίµηµα της µελλοντικής πώλησης ενός
ακινήτου που προορίζεται για κατοικία ή αποκτά ένα δικαίωµα επί ακινήτου που προορίζεται για κατοικία, και
ββ) δεν απαιτεί αποπληρωµή της πίστωσης εως ότου
συµβούν ένα ή περισσότερα προκαθορισµένα γεγονότα
στη ζωή του καταναλωτή, όπως αυτά µπορεί να ορίζονται από την αρµόδια αρχή, εκτός εάν υπάρξει παραβίαση από τον καταναλωτή των συµβατικών υποχρεώσεών
του που επιτρέπει στον πιστωτικό φορέα να καταγγείλει
τη σύµβαση πίστωσης,
β) συµβάσεις πίστωσης µε τις οποίες η πίστωση χορηγείται από εργοδότη στους εργαζοµένους του ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, άτοκα ή µε Συνολικό Ετήσιο
Πραγµατικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) χαµηλότερο από εκείνα που επικρατούν στην αγορά και τα οποία
δεν προσφέρονται γενικά στο κοινό,
γ) συµβάσεις πίστωσης όπου η πίστωση χορηγείται άτοκα και χωρίς άλλες επιβαρύνσεις εκτός από εκείνες
που έχουν σκοπό την ανάκτηση του κόστους που συνδέεται άµεσα µε την εξασφάλιση της πίστωσης,
δ) συµβάσεις πίστωσης υπό µορφή δυνατότητας υπερανάληψης και στις οποίες η πίστωση πρέπει να εξοφληθεί εντός ενός µηνός,
ε) συµβάσεις πίστωσης που είναι αποτέλεσµα διακανονισµού ο οποίος επιτεύχθηκε ενώπιον δικαστηρίου ή
άλλης δηµόσιας αρχής,
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στ) συµβάσεις πίστωσης που αφορούν την προθεσµιακή εξόφληση υπάρχουσας οφειλής, χωρίς επιβαρύνσεις,
οι οποίες δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της περίπτωσης α΄της παραγράφου 1.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Οικονοµίας και Ανάπτυξης µπορεί να εξαιρεθούν από την
εφαρµογή του συνόλου ή µέρους των διατάξεων του παρόντος νόµου συµβάσεις πίστωσης που σχετίζονται µε
πιστώσεις χορηγούµενες σε περιορισµένο κοινό δυνάµει
νοµοθετικών διατάξεων για σκοπούς κοινής ωφελείας,
είτε άτοκα είτε µε επιτόκιο χορηγήσεων χαµηλότερο από αυτό που επικρατεί στην αγορά είτε µε άλλους όρους, οι οποίοι είναι ευνοϊκότεροι για τον καταναλωτή από αυτούς που επικρατούν στην αγορά και µε επιτόκιο
χορήγησης που δεν µπορεί να υπερβαίνει αυτό που επικρατεί στην αγορά.
Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι δέουσες απαιτήσεις πληροφόρησης, οι οποίες περιλαµβάνουν τουλάχιστον έγκαιρη ενηµέρωση για τα κύρια χαρακτηριστικά,
τους κινδύνους και το κόστος τέτοιων συµβάσεων πίστωσης στο προσυµβατικό στάδιο. Με την ίδια απόφαση
καθορίζεται το θεσµικό πλαίσιο για τη διαφήµιση τέτοιων
συµβάσεων πίστωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαφήµιση θα είναι ακριβής, σαφής και µη παραπλανητική.
Άρθρο 3
Ορισµοί
(άρθρο 4 της Οδηγίας)
Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
1) «Καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο
µε τις δικαιοπραξίες που καλύπτει ο παρών νόµος επιδιώκει σκοπούς που δεν σχετίζονται µε την εµπορική, επιχειρηµατική ή επαγγελµατική δραστηριότητά του.
2) «Πιστωτικός φορέας»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που, στο πλαίσιο της εµπορικής, επιχειρηµατικής ή
επαγγελµατικής του δραστηριότητας, χορηγεί ή υπόσχεται να χορηγήσει πίστωση η οποία εµπίπτει στο πεδίο
εφαρµογής του άρθρου 2, καθώς και οι εταιρείες της
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (A΄ 176), σύµφωνα
µε την παράγραφο 22 του ιδίου άρθρου, όπως το άρθρο
αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 70 του ν. 4389/2016
(Α΄ 94) και, τροποποιήθηκε, ως προς τις προδιαληφθείσες διατάξεις µε τις παραραγράφους 1 και 3 αντιστοίχως
του άρθρου τέταρτου του ν. 4393/2016 (Α΄ 106).
3) «Σύµβαση πίστωσης»: σύµβαση δυνάµει της οποίας
πιστωτικός φορέας χορηγεί ή υπόσχεται να χορηγήσει
σε καταναλωτή πίστωση κατά την έννοια του άρθρου 2,
υπό µορφή προθεσµιακής καταβολής, δανείου ή οποιασδήποτε άλλης παρόµοιας χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης.
4) «Συµπληρωµατική υπηρεσία»: υπηρεσία που προσφέρεται στον καταναλωτή σε συνδυασµό µε τη σύµβαση πίστωσης.
5) «Μεσίτης πιστώσεων»: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
το οποίο, δεν ενεργεί ως πιστωτικός φορέας ή συµβολαιογράφος και δεν παρουσιάζει απλώς, άµεσα ή έµµεσα, στον καταναλωτή έναν πιστωτικό φορέα ή µεσίτη πιστώσεων και το οποίο, στο πλαίσιο της εµπορικής, επιχειρηµατικής ή επαγγελµατικής του δραστηριότητας, έναντι αµοιβής η οποία µπορεί να είναι χρηµατική ή να έχει οποιαδήποτε άλλη συµφωνηθείσα µορφή οικονοµικού ανταλλάγµατος προβαίνει σε µία ή περισσότερες α-

πό τις ακόλουθες δραστηριότητες πιστωτικής διαµεσολάβησης:
α) προτείνει ή προσφέρει συµβάσεις πίστωσης στους
καταναλωτές,
β) βοηθά τους καταναλωτές αναλαµβάνοντας προπαρασκευαστικές εργασίες ή άλλες προσυµβατικές διοικητικές διαδικασίες για τη σύναψη συµβάσεων πίστωσης
διαφορετικές από αυτές της περίπτωσης α΄ ή
γ) συνάπτει συµβάσεις πίστωσης µε τους καταναλωτές εξ ονόµατος του πιστωτικού φορέα.
6) «Όµιλος»: όµιλος που περιλαµβάνει πιστωτικό φορέα που υποβάλει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α΄
251).
7) «Συνδεδεµένος µεσίτης πιστώσεων»: κάθε µεσίτης
πιστώσεων που ενεργεί εξ ονόµατος και υπό την πλήρη
και άνευ όρων ευθύνη:
α) ενός µόνον πιστωτικού φορέα
β) ενός µόνον οµίλου.
8) «Πιστωτικό ίδρυµα»: πιστωτικό ίδρυµα κατά την έννοια της περίπτωσης 1 της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 4261/2014 (Α΄ 107) (άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµείο 1
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013).
9) «Μη πιστωτικό ίδρυµα»: κάθε πιστωτικός φορέας
που δεν είναι πιστωτικό ίδρυµα.
10) «Προσωπικό»:
α) κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο εργάζεται για τον
πιστωτικό φορέα ή τον µεσίτη πιστώσεων, απασχολείται
άµεσα σε δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα νόµο ή το οποίο έχει επαφή µε τους καταναλωτές
στη διάρκεια δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τον
παρόντα νόµο,
β) κάθε φυσικό πρόσωπο που διευθύνει ή εποπτεύει άµεσα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση α΄.
11) «Συνολικό ποσό της πίστωσης»: το ανώτατο όριο ή
το σύνολο των ποσών που καθίστανται διαθέσιµα βάσει
της σύµβασης πίστωσης.
12) «Συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή»: το σύνολο των επιβαρύνσεων, όπως ορίζεται
στην περίπτωση ζ΄ του άρθρου 3 της ΖΙ-699/2010 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (Β΄ 917), συµπεριλαµβανοµένου του κόστους αποτίµησης ακίνητης περιουσίας όταν η εν λόγω αποτίµηση είναι απαραίτητη για
τη χορήγηση της πίστωσης, αλλά εξαιρουµένων των φόρων µεταβίβασης, των συµβολαιογραφικών εξόδων και
των εξόδων παραστάσεως, µεταγραφής ή/και καταχώρισης της εµπράγµατης εξασφάλισης ή της µεταβίβασης
της κυριότητας της ακίνητης περιουσίας.
Εξαιρούνται επίσης τυχόν επιβαρύνσεις που καταβάλλονται από τον καταναλωτή σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις δεσµεύσεις που καθορίζονται στη σύµβαση
πίστωσης.
13) «Συνολικό ποσό πληρωτέο από τον καταναλωτή»:
το άθροισµα του συνολικού ύψους της πίστωσης και του
συνολικού κόστους αυτής για τον καταναλωτή.
14) «Συνολικό Ετήσιο Πραγµατικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ)»: το συνολικό κόστος της πίστωσης για
τον καταναλωτή, που εκφράζεται ως ετήσιο ποσοστό
του συνολικού ποσού της πίστωσης, συµπεριλαµβανοµένου, κατά περίπτωση, του κόστους που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 16 και ισούται, σε ετήσια βά-
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ση, µε την τρέχουσα αξία του συνόλου των µελλοντικών
ή τρεχουσών υποχρεώσεων (αναλήψεων, εξοφλήσεων
και επιβαρύνσεων) που έχουν συµφωνηθεί µεταξύ του
πιστωτικού φορέα και του καταναλωτή.
15) «Επιτόκιο χορηγήσεων»: το επιτόκιο εκφραζόµενο
ως σταθερό ή κυµαινόµενο ποσοστό, το οποίο εφαρµόζεται σε ετήσια βάση στο ποσό της πίστωσης.
16) «Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας»: η αξιολόγηση της προοπτικής να εξοφληθούν οι δανειακές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση πίστωσης.
17) «Σταθερό µέσο»: κάθε µέσο που επιτρέπει στον
καταναλωτή να αποθηκεύει πληροφορίες απευθυνόµενες προσωπικά σε αυτόν, κατά τρόπο προσπελάσιµο για
µελλοντική αναδροµή επί χρονικό διάστηµα επαρκές για
τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι παρεχόµενες πληροφορίες και το οποίο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή
των αποθηκευµένων πληροφοριών.
18) «Κράτος - µέλος καταγωγής»:
α) αν ο πιστωτικός φορέας ή ο µεσίτης πιστώσεων είναι φυσικό πρόσωπο, το κράτος - µέλος στο οποίο βρίσκεται η κεντρική του διοίκηση,
β) αν ο πιστωτικός φορέας ή ο µεσίτης πιστώσεων είναι νοµικό πρόσωπο, το κράτος µέλος στο οποίο βρίσκεται η καταστατική του έδρα ή, αν δεν έχει καταστατική έδρα, σύµφωνα µε το εθνικό του δίκαιο, το κράτος - µέλος στο οποίο βρίσκεται η κεντρική του διοίκηση.
19) «Κράτος - µέλος υποδοχής»: το κράτος - µέλος, εκτός από το κράτος - µέλος καταγωγής, στο οποίο έχει
υποκατάστηµα ή παρέχει υπηρεσίες ο πιστωτικός φορέας ή ο µεσίτης πιστώσεων.
20) «Συµβουλευτικές υπηρεσίες»: η παροχή προσωπικών συστάσεων σε καταναλωτή, σε σχέση µε µία ή περισσότερες συναλλαγές που συνδέονται µε συµβάσεις
πίστωσης και η οποία αποτελεί ξεχωριστή δραστηριότητα από τη χορήγηση της πίστωσης και από τις δραστηριότητες πιστωτικής διαµεσολάβησης που καθορίζονται
στην περίπτωση 5.
21) «Αρµόδια αρχή»: η αρχή, όπως κατά περίπτωση ορίζεται στο άρθρο 4.
22) «Ενδιάµεσο δάνειο»: σύµβαση πίστωσης που είτε
δεν έχει σταθερή διάρκεια είτε πρέπει να εξοφληθεί εντός δωδεκαµήνου, η οποία χρησιµοποιείται από τον καταναλωτή ως προσωρινή λύση χρηµατοδότησης κατά τη
µετάβαση σε µία άλλη χρηµατοδοτική ρύθµιση για το ακίνητο.
23) «Ενδεχόµενη ευθύνη ή εγγύηση (contigent
liability)»: σύµβαση πίστωσης που ισχύει ως εγγύηση για
άλλη ξεχωριστή αλλά συµπληρωµατική συναλλαγή και
όπου το εγγυηµένο κεφάλαιο έναντι ακινήτου αναλαµβάνεται µόνο σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος ή γεγονότων που καθορίζονται στη σύµβαση.
24) «Συµµετοχικό στεγαστικό δάνειο (shared equity)»:
σύµβαση πίστωσης όπου το αποπληρωτέο κεφάλαιο βασίζεται σε συµβατικά καθορισµένο ποσοστό της αξίας
του ακινήτου κατά το χρόνο αποπληρωµής ή αποπληρωµών του κεφαλαίου.
25) «Πρακτική δέσµευσης»: η προσφορά ή η πώληση
σύµβασης πίστωσης σε δέσµη µε άλλα ξεχωριστά χρηµατοπιστωτικά προϊόντα ή υπηρεσίες όταν η σύµβαση
πίστωσης δεν διατίθεται χωριστά στον καταναλωτή.
26) «Πρακτική οµαδοποίησης»: η προσφορά ή η πώληση µίας σύµβασης πίστωσης σε δέσµη µε άλλα ξεχωριστά χρηµατοπιστωτικά προϊόντα ή υπηρεσίες, όταν η

σύµβαση πίστωσης διατίθεται και χωριστά στον καταναλωτή αλλά όχι κατ’ ανάγκη µε τους ίδιους όρους ή προϋποθέσεις, όπως όταν προσφέρεται οµαδοποιηµένη µε
τις συµπληρωµατικές υπηρεσίες.
27) «Δάνειο σε ξένο νόµισµα»: σύµβαση πίστωσης όπου η πίστωση:
α) εκφράζεται σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα
στο οποίο ο καταναλωτής λαµβάνει το εισόδηµά του ή
διατηρεί τα περιουσιακά στοιχεία από τα οποία πρόκειται
να εξοφληθεί η πίστωση ή
β) εκφράζεται σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα
του κράτους - µέλους κατοικίας του καταναλωτή.
Άρθρο 4
Αρµόδιες Αρχές
(άρθρο 5 της Οδηγίας)
Για την εφαρµογή των άρθρων 5, 9,10, και της παραγράφου 7 του άρθρου 21, καθώς και του άρθρου 37, αρµόδιο είναι το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού. Επί των λοιπών άρθρων αρµόδια αρχή ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Για την εφαρµογή των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόµου, καθώς και για τη
σύναψη του µνηµονίου συνεργασίας, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 34, αρµόδια είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ
Άρθρο 5
Χρηµατοοικονοµική διαπαιδαγώγηση
των καταναλωτών
(άρθρο 6 της Οδηγίας)
Η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της για την ενηµέρωση και εκπαίδευση του καταναλωτή, συνεργάζεται
µε την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ειδική Γραµµατεία
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, το Συνήγορο του Καταναλωτή, τις ενώσεις των πιστωτικών φορέων, τις πιστοποιηµένες, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ενώσεις
καταναλωτών, το Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών
Υπηρεσιών και κάθε άλλο εµπλεκόµενο φορέα για:
α) την εκπαίδευση των καταναλωτών σε ό,τι αφορά
τον υπεύθυνο δανεισµό και τη διαχείριση χρέους, ιδίως
σχετικά µε τις συµβάσεις ενυπόθηκης πίστωσης, και
β) την παροχή σαφών και γενικών πληροφοριών σχετικά µε τη διαδικασία χορήγησης πίστωσης µε σκοπό την
καθοδήγηση των καταναλωτών, ιδίως όσων λαµβάνουν
ενυπόθηκη πίστη για πρώτη φορά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις επαγγελµατικής συµπεριφοράς
κατά την παροχή πιστώσεων σε καταναλωτές
(άρθρο 7 της Οδηγίας)
1. Όταν ο πιστωτικός φορέας ή ο µεσίτης πιστώσεων,
σχεδιάζει πιστωτικά προϊόντα, ή χορηγεί πίστωση ή α-
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σκεί δραστηριότητα πιστωτικής διαµεσολάβησης κατά
την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 3 ή παρέχει
συµβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά µε πίστωση ή κατά
περίπτωση, παρέχει συµπληρωµατικές υπηρεσίες σε καταναλωτές ή όταν εκτελεί σύµβαση πίστωσης, υποχρεούται να ενεργεί µε εντιµότητα, δικαιοσύνη, διαφάνεια
και επαγγελµατισµό, λαµβάνοντας υπόψη τα δικαιώµατα
και τα συµφέροντα των καταναλωτών. Σε ό,τι αφορά τη
χορήγηση πίστωσης, την άσκηση πιστωτικής διαµεσολάβησης ή την παροχή συµβουλευτικών ή, κατά περίπτωση, συµπληρωµατικών υπηρεσιών σχετικά µε πίστωση, οι
εν λόγω δραστηριότητες βασίζονται σε πληροφορίες
σχετικά µε τις συνθήκες υπό τις οποίες βρίσκεται ο καταναλωτής και οποιαδήποτε ειδική απαίτηση έχει γνωστοποιήσει, καθώς και σε εύλογες παραδοχές σχετικά
µε κινδύνους αναφορικά µε την κατάσταση του καταναλωτή κατά τη διάρκεια της σύµβασης πίστωσης. Σε ό,τι
αφορά την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, η δραστηριότητα βασίζεται επιπροσθέτως σε πληροφορίες
που ζητούνται δυνάµει της περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 21.
2. Ο τρόπος µε τον οποίον οι πιστωτικοί φορείς αµείβουν το προσωπικό τους και τους µεσίτες πιστώσεων,
καθώς και ο τρόπος µε τον οποίον οι µεσίτες πιστώσεων
αµείβουν το προσωπικό τους, δεν επιτρέπεται να εµποδίζει τη συµµόρφωσή τους προς τις υποχρεώσεις που
καθορίζονται στην παράγραφο 1.
3. Οι πιστωτικοί φορείς, κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή των πολιτικών αµοιβών για το προσωπικό που
είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, συµµορφώνονται προς τις ακόλουθες αρχές κατά
τρόπο και στο βαθµό που συνάδει στο µέγεθός τους, την
εσωτερική τους οργάνωση και τη φύση, το εύρος και την
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους:
α) Η πολιτική αµοιβών συνάδει µε την ορθή και αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων και προάγει αυτήν
και δεν ενθαρρύνει την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων
εκ µέρους του πιστωτικού φορέα.
β) Η πολιτική αµοιβών συνάδει µε την επιχειρηµατική
στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα του πιστωτικού φορέα και ενσωµατώνει µέτρα για την αποφυγή συγκρούσεων συµφερόντων,
προβλέποντας ιδίως ότι η αµοιβή δεν συναρτάται µε τον
αριθµό ή το ποσοστό των αιτήσεων που γίνονται δεκτές.
4. Όταν οι πιστωτικοί φορείς ή οι µεσίτες πιστώσεων
παρέχουν συµβουλευτικές υπηρεσίες, η διάρθρωση των
αµοιβών του εµπλεκόµενου προσωπικού δεν πρέπει να
παραβλάπτει την ικανότητά του να ενεργεί προς το συµφέρον του καταναλωτή και ιδίως δεν επιτρέπεται να συναρτάται µε τους στόχους πωλήσεων.
5. Η αρµόδια αρχή µπορεί να θεσπίζει κανόνες που
διασφαλίζουν την αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, και ιδίως να απαγορεύει συγκεκριµένους τύπους διάρθρωσης αµοιβών ή µορφών οικονοµικού ανταλλάγµατος. Μπορεί επίσης να επιβάλλει
στους πιστωτικούς φορείς και µεσίτες πιστώσεων την
παροχή των στοιχείων και πληροφοριών που κρίνονται
αναγκαία για την αποτελεσµατική παρακολούθηση της
συµµόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7
Υποχρέωση δωρεάν παροχής πληροφοριών
στους καταναλωτές
(άρθρο 8 της Οδηγίας)
Η πληροφόρηση που παρέχεται στον καταναλωτή σε
συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις των διατάξεων των
άρθρων 12 έως 15, καθώς και των άρθρων 22 και 26 του
παρόντος νόµου παρέχεται δωρεάν.
Άρθρο 8
Απαιτήσεις γνώσεων και επάρκειας
του προσωπικού
(άρθρο 9 της Οδηγίας)
1. Οι πιστωτικοί φορείς και οι µεσίτες πιστώσεων υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό τους διαθέτει κατάλληλο και επικαιροποιηµένο επίπεδο γνώσεων
και επάρκειας για το σχεδιασµό, την προσφορά ή τη χορήγηση πίστωσης, την άσκηση δραστηριοτήτων πιστωτικής διαµεσολάβησης που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 ή την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών. Αν η συµφωνία χορήγησης πίστωσης περιλαµβάνει συµπληρωµατική υπηρεσία, απαιτούνται κατάλληλες
γνώσεις και επάρκεια σχετικά µε την εν λόγω συµπληρωµατική υπηρεσία.
2.α) Οι πιστωτικοί φορείς και οι µεσίτες πιστώσεων
που παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα, µέσω υποκαταστήµατος, υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό του υποκαταστήµατος ικανοποιεί τουλάχιστον
τις απαιτήσεις γνώσεων και επάρκειας που προβλέπονται, από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 και των
κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόµενων αποφάσεων.
β) Στην περίπτωση παροχής από πιστωτικό φορέα ή
µεσίτη πιστώσεων υπηρεσιών στην Ελλάδα χωρίς εγκατάσταση υποκαταστήµατος εφαρµόζονται οι κατ’ ελάχιστον απαιτήσεις που θεσπίζονται από το κράτος - µέλος
καταγωγής, εκτός εάν µε την απόφαση της παραγράφου
5 της αρµόδιας αρχής ορίζεται διαφορετικά.
3. Η αρµόδια αρχή παρακολουθεί τη συµµόρφωση
προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις
του άρθρου αυτού, δυνάµενη να απαιτεί την παροχή από
τους πιστωτικούς φορείς και τους µεσίτες πιστώσεων
των στοιχείων και πληροφοριών που κρίνονται αναγκαία
για την άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων.
4. Για την αποτελεσµατική εποπτεία των πιστωτικών
φορέων και των µεσιτών πιστώσεων που εδρεύουν σε
άλλα κράτη - µέλη και παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα
χωρίς εγκατάσταση υποκαταστήµατος, η αρµόδια αρχή
συνεργάζεται στενά µε τις αρµόδιες αρχές των άλλων
κρατών - µελών µε σκοπό την αποτελεσµατική εποπτεία
και τη διασφάλιση της εφαρµογής των κατ’ ελάχιστον
προβλεπόµενων απαιτήσεων γνώσεων και επάρκειας.
Προς το σκοπό αυτόν, η αρµόδια αρχή µπορεί να αναθέτει καθήκοντα και αρµοδιότητες σε άλλες αρµόδιες αρχές ή να αναλαµβάνει καθήκοντα και αρµοδιότητες που
της ανατίθενται από άλλες αρµόδιες αρχές.
5. Με απόφαση της αρµόδιας αρχής µπορεί να θεσπίζονται οι κατ’ ελάχιστον προβλεπόµενες απαιτήσεις
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γνώσεων και επάρκειας για το προσωπικό των πιστωτικών φορέων και των µεσιτών πιστώσεων, καθώς και κάθε
αναγκαίο θέµα, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙV.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ
ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Άρθρο 9
Γενικές διατάξεις για τη διαφήµιση
και την εµπορική προώθηση
(άρθρο 10 της Οδηγίας)
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 9 έως
9θ του ν. 2251/1994 (Α΄ 191), όπως το άρθρο 9 τροποποιήθηκε µε το άρθρο 11 του ν. 3587/2007 ( Α΄ 152) και
τα άρθρα 9α έως και 9θ προστέθηκαν µε το άρθρο 12 του
πιο πάνω νόµου, δεν επιτρέπονται αθέµιτες, ασαφείς ή
παραπλανητικές διαφηµιστικές και εµπορικές ανακοινώσεις σχετικά µε συµβάσεις πίστωσης. Απαγορεύονται ιδίως οι διατυπώσεις που ενδέχεται να δηµιουργήσουν
ψευδείς προσδοκίες στον καταναλωτή όσον αφορά τη
διαθεσιµότητα ή το κόστος της πίστωσης.
Άρθρο 10
Τυποποιηµένες πληροφορίες που πρέπει
να περιλαµβάνονται στη διαφήµιση
(άρθρο 11 της Οδηγίας)
1. Κάθε διαφήµιση για συµβάσεις πίστωσης, η οποία αναφέρει επιτόκιο ή τυχόν αριθµητικά στοιχεία που αφορούν στο κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή,
πρέπει να περιλαµβάνει τις ακόλουθες τυποποιηµένες
πληροφορίες, οι οποίες προσδιορίζουν κατά τρόπο σαφή, συνοπτικό και ευδιάκριτο:
α) την ταυτότητα του πιστωτικού φορέα ή, κατά περίπτωση, του µεσίτη πιστώσεων,
β) ανάλογα µε την περίπτωση, ότι η σύµβαση πίστωσης θα εξασφαλιστεί είτε µε υποθήκη σε ακίνητα που
προορίζονται για κατοικία, είτε βάσει δικαιώµατος σχετιζόµενου µε ακίνητα που προορίζονται για κατοικία,
γ) το επιτόκιο χορηγήσεων, επισηµαίνοντας αν πρόκειται για σταθερό ή κυµαινόµενο ή συνδυασµό και των
δύο, καθώς και πληροφορίες για τυχόν επιβαρύνσεις
που περιλαµβάνονται στο συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή,
δ) το συνολικό ποσό της πίστωσης,
ε) το ΣΕΠΠΕ που αναφέρεται στη διαφήµιση µε τουλάχιστον τον ίδιο ευδιάκριτο τρόπο, όπως και οποιοδήποτε
επιτόκιο,
στ) κατά περίπτωση, τη διάρκεια της σύµβασης πίστωσης, τον αριθµό και το ποσό των δόσεων, το συνολικό
πληρωτέο ποσό από τον καταναλωτή,
ζ) κατά περίπτωση, προειδοποίηση σχετικά µε τον κίνδυνο ότι πιθανές διακυµάνσεις της συναλλαγµατικής ισοτιµίας θα µπορούσαν να επηρεάσουν το ποσό που
πρέπει να καταβάλει ο καταναλωτής,
η) συνοπτική και κατάλληλη για την περίσταση προειδοποίηση για τους κινδύνους που σχετίζονται µε τις
συµβάσεις πίστωσης.

2. Οι πληροφορίες που απαριθµούνται στις περιπτώσεις γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1, γνωστοποιούνται µε αντιπροσωπευτικό παράδειγµα το οποίο ακολουθείται σε ολόκληρη τη διαφήµιση. Η αρµόδια αρχή θεσπίζει κριτήρια για τον καθορισµό αντιπροσωπευτικού παραδείγµατος.
3. Αν για τη χορήγηση της πίστωσης υπό τους όρους
και τις προϋποθέσεις που διαφηµίζονται είναι υποχρεωτική η σύναψη σύµβασης που αφορά συµπληρωµατική υπηρεσία και ιδίως ασφάλιση, το δε κόστος της συµπληρωµατικής υπηρεσίας δεν µπορεί να καθοριστεί εκ των
προτέρων, η υποχρέωση σύναψης της εν λόγω σύµβασης πρέπει να αναφέρεται κατά τρόπο σαφή, συνοπτικό
και ευδιάκριτο, µαζί µε το ΣΕΠΠΕ.
4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 πρέπει να είναι ευανάγνωστες ή να ακούγονται ευκρινώς, ανάλογα µε το µέσο που χρησιµοποιείται
για τη διαφήµιση.
5. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των
διατάξεων των άρθρων 9 έως 9θ του ν. 2251/1994.
Άρθρο 11
Πρακτικές δέσµευσης και οµαδοποίησης
(άρθρο 12 της Οδηγίας)
1.Οι πρακτικές οµαδοποίησης επιτρέπονται ενώ οι
πρακτικές δέσµευσης απαγορεύονται. Κατ’ εξαίρεση, οι
πιστωτικοί φορείς επιτρέπεται να ζητούν από τον καταναλωτή να ανοίξει ή να τηρήσει λογαριασµό ειδικού σκοπού πληρωµών ή ταµιευτηρίου, εφόσον µοναδικός σκοπός του εν λόγω λογαριασµού είναι η συγκέντρωση κεφαλαίου για την εξόφληση ή την εξυπηρέτηση ή τη συγχρηµατοδότηση της πίστωσης ή για την παροχή πρόσθετης ασφάλειας στον πιστωτικό φορέα σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης.
2. Η αρµόδια αρχή µπορεί να επιτρέψει δεσµευτικές
πρακτικές, εφόσον ο πιστωτικός φορέας αποδείξει ότι
τα δεσµευµένα προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων που
προσφέρονται, µε όρους και προϋποθέσεις παρόµοιες
µεταξύ τους, τα οποία δεν διατίθενται ξεχωριστά, έχουν
ως αποτέλεσµα σαφές πλεονέκτηµα για τους καταναλωτές, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τη διαθεσιµότητα και
τις τιµές των σχετικών προϊόντων που προσφέρονται
στην αγορά.
3. Οι πιστωτικοί φορείς επιτρέπεται να ζητούν από τον
καταναλωτή να διαθέτει ασφαλιστήριο συµβόλαιο που
συνδέεται µε τη σύµβαση πίστωσης. Στις περιπτώσεις
αυτές ο πιστωτικός φορέας υποχρεούται να δέχεται ασφαλιστήριο συµβόλαιο από φορέα παροχής διαφορετικό από εκείνον της προτίµησής του, όταν το επίπεδο εγγύησης του εν λόγω ασφαλιστηρίου είναι αντίστοιχο µε
το ασφαλιστήριο συµβόλαιο που πρότεινε ο πιστωτικός
φορέας.
4. Η αρµόδια αρχή µπορεί µε αποφάσεις της να εξειδικεύει κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος, µε βάση τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες
των ευρωπαϊκών αρχών µε αρµοδιότητες στα θέµατα εποπτείας [Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών(ΕΑΤ), Ευρωπαϊκή
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), Ευρωπαϊκή
Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων
(ΕΑΑΕΣ)].
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Άρθρο 12
Γενικές πληροφορίες
(άρθρο 13 της Οδηγίας)
1. Οι πιστωτικοί φορείς και οι συνδεδεµένοι µεσίτες πιστώσεων, διαθέτουν, ανά πάσα στιγµή, εγγράφως ή σε
άλλο σταθερό µέσο ή σε ηλεκτρονική µορφή, σαφείς και
κατανοητές γενικές πληροφορίες για τις συµβάσεις πίστωσης.
Οι γενικές πληροφορίες περιλαµβάνουν τουλάχιστον
τα εξής:
α) την ταυτότητα και την ταχυδροµική διεύθυνση του
συντάκτη των πληροφοριών,
β) τους σκοπούς, για τους οποίους µπορεί να χρησιµοποιηθεί η πίστωση,
γ) τις µορφές της εξασφάλισης, περιλαµβανοµένης,
κατά περίπτωση, της δυνατότητας η εξασφάλιση να βρίσκεται σε διαφορετικό κράτος - µέλος,
δ) την πιθανή διάρκεια των συµβάσεων πίστωσης,
ε) τα είδη του διαθέσιµου επιτοκίου χορηγήσεων, αναφέροντας αν αυτό είναι σταθερό ή κυµαινόµενο ή και τα
δύο, µε σύντοµη περιγραφή των χαρακτηριστικών του
σταθερού και του κυµαινόµενου επιτοκίου, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών επιπτώσεων για τον καταναλωτή,
στ) όταν διατίθενται δάνεια σε ξένο νόµισµα, ένδειξη
του ξένου νοµίσµατος ή νοµισµάτων, καθώς και επεξήγηση των επιπτώσεων για τον καταναλωτή, όταν η πίστωση είναι εκφρασµένη σε ξένο νόµισµα,
ζ) αντιπροσωπευτικό παράδειγµα του συνολικού ποσού της πίστωσης, του συνολικού κόστους της πίστωσης
για τον καταναλωτή, του συνολικού πληρωτέου ποσού
από τον καταναλωτή και του ΣΕΠΠΕ,
η) επισήµανση των πιθανών επιπλέον εξόδων, που δεν
περιλαµβάνονται στο συνολικό κόστος της πίστωσης για
τον καταναλωτή, τα οποία συνδέονται µε τη σύµβαση πίστωσης,
θ) τις διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την αποπληρωµή της πίστωσης στον πιστωτικό φορέα, περιλαµβανοµένου του αριθµού, της περιοδικότητας και του ποσού
των τακτικών δόσεων αποπληρωµής,
ι) εφόσον συντρέχει περίπτωση, σαφή και συνοπτική
δήλωση ότι η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της
σύµβασης πίστωσης δεν εξασφαλίζει εξόφληση του συνολικού ποσού της πίστωσης βάσει της σύµβασης πίστωσης,
ια) περιγραφή των όρων που σχετίζονται απευθείας µε
την πρόωρη αποπληρωµή,
ιβ) κατά πόσον είναι αναγκαία η εκτίµηση του ακινήτου
και, ανάλογα µε την περίπτωση, ποιος είναι ο υπεύθυνος
να εξασφαλίσει την πραγµατοποίηση της εκτίµησης και
εάν προκύπτει σχετικό κόστος για τον καταναλωτή,
ιγ) επισήµανση των συµπληρωµατικών υπηρεσιών που
οφείλει να αγοράσει ο καταναλωτής προκειµένου να του
χορηγηθεί η πίστωση ή να του χορηγηθεί µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις που διαφηµίζονται και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι οι συµπληρωµατικές
υπηρεσίες µπορεί να αγοραστούν από φορέα διαφορετικό του πιστωτικού φορέα,
ιδ) γενική προειδοποίηση σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες λόγω αθέτησης των σχετικών µε τη σύµβαση πίστωσης υποχρεώσεων.

2. Η αρµόδια αρχή µπορεί να υποχρεώνει τους πιστωτικούς φορείς να περιλαµβάνουν στις γενικές πληροφορίες της παραγράφου 1 και άλλα είδη προειδοποίησης
που θεωρεί σηµαντικά, καθώς και να εξειδικεύει τον τρόπο παροχής αυτών.
Άρθρο 13
Προσυµβατικές πληροφορίες
(άρθρο 14 της Οδηγίας)
1. Ο πιστωτικός φορέας και, κατά περίπτωση ο µεσίτης
πιστώσεων παρέχουν στον καταναλωτή τις εξατοµικευµένες πληροφορίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη
σύγκριση των πιστώσεων που διατίθενται στην αγορά,
την αξιολόγηση των επιπτώσεών τους και τη λήψη τεκµηριωµένης απόφασης σχετικά µε τη σύναψη σύµβασης
πίστωσης:
α) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αφού ο καταναλωτής δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για τις ανάγκες του, την οικονοµική του κατάσταση και τις προτιµήσεις του, σύµφωνα µε το άρθρο 19,
β) εγκαίρως, πριν από την παροχή δεσµευτικής για τον
πιστωτικό φορέα προσφοράς και, σε κάθε περίπτωση,
πριν ο καταναλωτής δεσµευθεί µε σύµβαση ή προσφορά
πίστωσης.
2. Οι εξατοµικευµένες πληροφορίες της παραγράφου
1 παρέχονται, εγγράφως ή σε άλλο σταθερό µέσο, µε το
«Ευρωπαϊκό Τυποποιηµένο Δελτίο Πληροφοριών»
(ESIS), το περιεχόµενο και οι οδηγίες συµπλήρωσης του
οποίου ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ.
3. Όταν παρέχεται στον καταναλωτή προσφορά που
είναι δεσµευτική για τον πιστωτικό φορέα, αυτή παρέχεται εγγράφως ή επί άλλου σταθερού µέσου και συνοδεύεται από το ESIS όταν δεν είχε παρασχεθεί προηγουµένως ESIS στον καταναλωτή ή τα στοιχεία της προσφοράς είναι διαφορετικά από τις πληροφορίες που περιείχε
το ESIS το οποίο είχε παρασχεθεί προηγουµένως.
4. Μεταξύ της παροχής δεσµευτικής προσφοράς και
της σύναψης σύµβασης πίστωσης, µεσολαβεί χρονική
περίοδος µελέτης δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών, ώστε ο καταναλωτής να συγκρίνει τις προσφορές και να
αξιολογήσει τις συνέπειές τους προκειµένου να λάβει
τεκµηριωµένη απόφαση. Οι καταναλωτές δεν µπορούν
να δεχτούν την προσφορά πριν από την παρέλευση πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών της περιόδου µελέτης.
Η προσφορά είναι δεσµευτική για τον πιστωτικό φορέα για όσο χρόνο διαρκεί η περίοδος µελέτης, υπό την
προϋπόθεση ότι τα δεδοµένα στα οποία στηρίχτηκε η δεσµευτική προσφορά ως προς το πρόσωπο του δανειολήπτη, των λοιπών ενεχοµένων και την εξασφάλιση εξακολουθούν να ισχύουν.
Αν το επιτόκιο χορηγήσεων ή τα λοιπά έξοδα που αναφέρονται στη δεσµευτική προσφορά, καθορίζονται βάσει
της πώλησης υποκείµενων οµολόγων ή άλλων µακροπρόθεσµων χρηµατοπιστωτικών µέσων (long term
funding instruments), το εν λόγω επιτόκιο και τα έξοδα
µπορεί να µεταβάλλονται σε σχέση µε το ύψος στο οποίο προσδιορίζονταν στη δεσµευτική προσφορά, σύµφωνα µε την αξία του υποκείµενου οµολόγου ή του εργαλείου µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης.
5. Ο πιστωτικός φορέας ή, κατά περίπτωση, ο µεσίτης
πιστώσεων που παρέσχε το ESIS στον καταναλωτή θεω-

7
ρείται ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά
µε την παροχή πληροφοριών στον καταναλωτή πριν από
τη σύναψη µιας σύµβασης εξ αποστάσεως, όπως ορίζεται στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 4θ του ν. 2251/1994, όπως η περίπτωση αυτή έχει
τροποποιηθεί µε τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου
5 του ν. 3587/2007, και ότι πληροί τις απαιτήσεις της εν
λόγω διάταξης µόνον εφόσον έχει παράσχει το ESIS
πριν από τη σύναψη της σύµβασης πίστωσης.
6. Κάθε πρόσθετη πληροφορία, την οποία ο πιστωτικός
φορέας ή, κατά περίπτωση, ο µεσίτης πιστώσεων επιθυµεί ή υποχρεούται να παράσχει στον καταναλωτή, σύµφωνα µε απόφαση της αρµόδιας αρχής, κατά την παρ.
11 του άρθρου 4 του ν. 4261/2014, παρέχεται σε χωριστό
έγγραφο που επισυνάπτεται στο ESIS.
7. Στην περίπτωση επικοινωνιών φωνητικής τηλεφωνίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση β΄ της
παρ. 3 του άρθρου 4θ του ν. 2251/1994, όπως η περίπτωση αυτή έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 7 του άρθρου 5
του ν. 3587/2007, η περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της χρηµατοοικονοµικής υπηρεσίας, περιλαµβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στα Τµήµατα 3 έως 6 του Παραρτήµατος ΙΙ.
8. Ο πιστωτικός φορέας ή, κατά περίπτωση, ο µεσίτης
πιστώσεων παρέχει, µε απόδειξη παραλαβής, στον καταναλωτή, εγγράφως ή µε σταθερό µέσο, αντίγραφο, δεσµευτικό για τον φορέα πίστωσης, σχεδίου σύµβασης πίστωσης κατά το χρόνο υποβολής µίας προσφοράς που
είναι δεσµευτική για τον πιστωτικό φορέα.
Άρθρο 14
Απαιτήσεις παροχής πληροφοριών σχετικά
µε τους µεσίτες πιστώσεων
(άρθρο 15 της Οδηγίας)
1. Εγκαίρως πριν από την άσκηση οποιασδήποτε από
τις δραστηριότητες πιστωτικής διαµεσολάβησης που καθορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 3, ο µεσίτης
πιστώσεων παρέχει στον καταναλωτή, εγγράφως ή σε
άλλο σταθερό µέσο, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) ταυτότητα και ταχυδροµική διεύθυνση του µεσίτη
πιστώσεων,
β) το µητρώο στο οποίο είναι καταχωρισµένος, τον αριθµό καταχώρισης, κατά περίπτωση, και τα µέσα για την
εξακρίβωση της καταχώρισης,
γ) κατά πόσον ο µεσίτης πιστώσεων είναι συνδεδεµένος ή συνεργάζεται αποκλειστικά µε έναν ή περισσότερους πιστωτικούς φορείς. Αν ο µεσίτης πιστώσεων είναι
συνδεδεµένος ή συνεργάζεται αποκλειστικά µε έναν ή
περισσότερους πιστωτικούς φορείς, παρέχει την επωνυµία των πιστωτικών φορέων εξ ονόµατος των οποίων ενεργεί. Ο µεσίτης πιστώσεων µπορεί να γνωστοποιήσει
ότι είναι ανεξάρτητος όταν πληροί τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 4 του άρθρου 21,
δ) κατά πόσο ο µεσίτης πιστώσεων παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες,
ε) το ποσό της αµοιβής που, ανάλογα µε την περίπτωση, πρέπει να καταβάλει ο καταναλωτής στο µεσίτη πιστώσεων για τις υπηρεσίες του ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τη µέθοδο υπολογισµού της αµοιβής,
στ) τις διαδικασίες που παρέχουν τη δυνατότητα

στους καταναλωτές ή άλλα ενδιαφερόµενα µέρη να υποβάλλουν εσωτερικές καταγγελίες/παράπονα για µεσίτες πιστώσεων και, ενδεχοµένως, τα µέσα µε τα οποία
µπορούν να προσφύγουν σε εξωδικαστικές διαδικασίες
καταγγελιών και επίλυσης διαφορών,
ζ) κατά περίπτωση, την ύπαρξη και, όταν είναι γνωστά,
τα ποσά των προµηθειών ή άλλων οικονοµικών κινήτρων
που καταβάλλονται από τον πιστωτικό φορέα ή τρίτα µέρη στο µεσίτη πιστώσεων για τις υπηρεσίες του όσον αφορά τη σύµβαση πίστωσης. Αν το ποσό δεν είναι γνωστό κατά τη στιγµή της παροχής πληροφοριών στον καταναλωτή, ο µεσίτης πιστώσεων ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι το πραγµατικό ποσό θα του γνωστοποιηθεί
σε µεταγενέστερο στάδιο στο ESIS.
2. Οι µεσίτες πιστώσεων που δεν είναι συνδεδεµένοι
αλλά λαµβάνουν προµήθειες από έναν ή περισσότερους
πιστωτικούς φορείς παρέχουν, εφόσον το ζητήσει ο καταναλωτής, πληροφορίες σχετικά µε τη διαφοροποίηση
του ύψους των προµηθειών που καταβάλλουν οι διάφοροι πιστωτικοί φορείς που παρέχουν τις προσφερόµενες
στον καταναλωτή συµβάσεις πίστωσης. Ο καταναλωτής
ενηµερώνεται ότι έχει το δικαίωµα να ζητήσει αυτές τις
πληροφορίες.
3. Αν ο µεσίτης πιστώσεων επιβαρύνει τον καταναλωτή µε αµοιβή και επιπλέον εισπράττει προµήθεια από τον
πιστωτικό φορέα ή τρίτο µέρος, ο µεσίτης πιστώσεων εξηγεί στον καταναλωτή κατά πόσον η προµήθεια συµψηφίζεται ή όχι µε την αµοιβή, είτε κατά ένα µέρος της είτε
πλήρως.
4. Το ποσό της αµοιβής που πρέπει, ενδεχοµένως, να
καταβάλει ο καταναλωτής στο µεσίτη πιστώσεων για τις
υπηρεσίες του, κοινοποιείται από το µεσίτη πιστώσεων
στον πιστωτικό φορέα, µε σκοπό τον υπολογισµό του
ΣΕΠΠΕ.
Άρθρο 15
Ενδεδειγµένες εξηγήσεις
(άρθρο 16 της Οδηγίας)
1. Οι πιστωτικοί φορείς και, ανάλογα µε την περίπτωση, οι µεσίτες πιστώσεων παρέχουν επαρκείς εξηγήσεις
στον καταναλωτή σχετικά µε τις προτεινόµενες συµβάσεις πίστωσης και τις τυχόν συµπληρωµατικές υπηρεσίες, ούτως ώστε ο καταναλωτής να είναι σε θέση να αξιολογήσει αν οι προτεινόµενες συµβάσεις πίστωσης και
συµπληρωµατικές υπηρεσίες είναι προσαρµοσµένες στις
ανάγκες και στην οικονοµική του κατάσταση.
Στις εξηγήσεις περιλαµβάνονται, ιδίως, κατά περίπτωση, τα εξής:
α) οι προσυµβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται, σύµφωνα µε:
αα) το άρθρο 13 στην περίπτωση των πιστωτικών φορέων,
ββ) τα άρθρα 13 και 14 στην περίπτωση των µεσιτών
πιστώσεων,
β) τα βασικά χαρακτηριστικά των προτεινόµενων προϊόντων,
γ) οι συγκεκριµένες επιπτώσεις που τα προτεινόµενα
προϊόντα ενδέχεται να έχουν για τον καταναλωτή, συµπεριλαµβανοµένων των συνεπειών της υπερηµερίας
του καταναλωτή,
δ) όταν οι συµπληρωµατικές υπηρεσίες προσφέρονται
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οµαδοποιηµένες µε σύµβαση πίστωσης, κατά πόσον κάθε συστατικό στοιχείο της οµάδας προσφερόµενων
προϊόντων είναι δεκτικό χωριστής καταγγελίας εκ µέρους του καταναλωτή και τις συνέπειες της επιλογής αυτής για τον ίδιο.
2. Η αρµόδια αρχή µπορεί να προσαρµόζει:
α) τον τρόπο παροχής και την έκταση των εξηγήσεων
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και
β) τα υπόχρεα πρόσωπα για την παροχή των εξηγήσεων, ανάλογα µε:
αα) τις συγκεκριµένες συνθήκες υπό τις οποίες προσφέρεται η σύµβαση πίστωσης,
ββ) το πρόσωπο στο οποίο προσφέρεται,
γγ) το είδος της προσφερόµενης πίστωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
Άρθρο 16
Υπολογισµός του ΣΕΠΠΕ
(άρθρο 17 της Οδηγίας)
1. Το ΣΕΠΠΕ υπολογίζεται, σύµφωνα µε το µαθηµατικό τύπο που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα I.
2. Τα έξοδα για το άνοιγµα και την τήρηση λογαριασµού ειδικού σκοπού της παραγράφου 1 του άρθρου 11,
τα έξοδα για τη χρήση µέσου πληρωµής που επιτρέπει
καταβολές στο λογαριασµό και αναλήψεις από αυτόν και
τα λοιπά έξοδα που σχετίζονται µε τη διενέργεια πράξεων πληρωµών περιλαµβάνονται στο συνολικό κόστος
της πίστωσης για τον καταναλωτή αν το άνοιγµα ή η τήρηση λογαριασµού είναι υποχρεωτικά προκειµένου να
χορηγηθεί η πίστωση ή να χορηγηθεί υπό τους όρους και
τις προϋποθέσεις που διαφηµίζονται.
3. Ο υπολογισµός του ΣΕΠΠΕ γίνεται, σύµφωνα µε
την παραδοχή ότι η σύµβαση πίστωσης θα παραµείνει σε
ισχύ για όλη τη συµφωνηθείσα διάρκειά της και ότι ο πιστωτικός φορέας και ο καταναλωτής θα εκπληρώνουν
τις υποχρεώσεις τους, σύµφωνα µε τους όρους και κατά
τις ηµεροµηνίες που έχουν καθορισθεί στη σύµβαση πίστωσης.
4. Σε περίπτωση συµβάσεων πίστωσης που περιέχουν
ρήτρες βάσει των οποίων επιτρέπονται διακυµάνσεις
στο επιτόκιο χορηγήσεων και, κατά περίπτωση, στις επιβαρύνσεις που περιλαµβάνονται στο ΣΕΠΠΕ, των οποίων όµως το ύψος δεν µπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς κατά τη στιγµή του υπολογισµού, το ΣΕΠΠΕ υπολογίζεται µε βάση την παραδοχή ότι το επιτόκιο χορηγήσεων και οι λοιπές επιβαρύνσεις θα παραµείνουν σταθερά
σε σχέση µε το επίπεδο που προσδιορίζεται κατά την εκάστοτε χρονική στιγµή υπολογισµού του.
5. Όσον αφορά τις συµβάσεις πίστωσης για τις οποίες
συµφωνείται σταθερό επιτόκιο χορηγήσεων για µια αρχική περίοδο διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, στο
τέλος της οποίας πραγµατοποιείται διαπραγµάτευση ώστε να συµφωνηθεί νέο σταθερό επιτόκιο για νέα χρονική περίοδο, ο υπολογισµός του πρόσθετου, ενδεικτικού
ΣΕΠΠΕ που γνωστοποιείται στο ESIS καλύπτει µόνο την
αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου και βασίζεται στην
παραδοχή ότι, στο τέλος της αρχικής περιόδου σταθε-

ρού επιτοκίου χορηγήσεων, το οφειλόµενο κεφάλαιο εξοφλείται.
6.α) Αν η σύµβαση πίστωσης επιτρέπει διακυµάνσεις
του επιτοκίου χορηγήσεων, ο καταναλωτής ενηµερώνεται σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες των διακυµάνσεων
για τα προς πληρωµή ποσά και για το ΣΕΠΠΕ τουλάχιστον µέσω του ESIS. Αυτό γίνεται µε την παροχή πρόσθετου ΣΕΠΠΕ στον καταναλωτή το οποίο απεικονίζει
τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται µε µια σηµαντική αύξηση του επιτοκίου χορηγήσεων. Αν δεν έχει τεθεί ανώτατο όριο στο επιτόκιο χορηγήσεων, η πληροφόρηση αυτή συνοδεύεται από προειδοποίηση στην οποία
τονίζεται ότι το συνολικό κόστος της πίστωσης για τον
καταναλωτή, όπως αποτυπώνεται στο ΣΕΠΠΕ, µπορεί να
αλλάξει.
β) Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ εφαρµόζονται και
σε συµβάσεις πίστωσης στις οποίες το επιτόκιο χορηγήσεων είναι σταθερό για συγκεκριµένη ελάχιστη περίοδο
στο τέλος της οποίας δίνεται η δυνατότητα για διαπραγµάτευση του επιτοκίου χορηγήσεων προκειµένου να
συµφωνηθεί νέο σταθερό ή κυµαινόµενο επιτόκιο.
γ) Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ δεν εφαρµόζονται
σε συµβάσεις πιστώσεων στις οποίες το επιτόκιο χορηγήσεων είναι σταθερό για αρχική περίοδο διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, στο τέλος της οποίας πραγµατοποιείται διαπραγµάτευση του επιτοκίου χορηγήσεων
ώστε να συµφωνηθεί νέο σταθερό επιτόκιο για νέα χρονική περίοδο, για την οποία προβλέπεται στο ESIS πρόσθετο, ενδεικτικό ΣΕΠΠΕ.
7. Κατά περίπτωση, για τον υπολογισµό του ΣΕΠΠΕ
χρησιµοποιούνται οι πρόσθετες παραδοχές που καθορίζονται στο Παράρτηµα I.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 17
Υποχρέωση αξιολόγησης της πιστοληπτικής
ικανότητας του καταναλωτή
(άρθρο 18 της Οδηγίας)
1. Ο πιστωτικός φορέας, πριν από την παροχή δεσµευτικής προσφοράς, πραγµατοποιεί ενδελεχή αξιολόγηση
της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή. Η αξιολόγηση αυτή λαµβάνει δεόντως υπόψη παράγοντες που
επιτρέπουν την επαλήθευση της προοπτικής του καταναλωτή να τηρήσει τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της
σύµβασης πίστωσης.
2. Ο πιστωτικός φορέας υποχρεούται να διαθέτει καταγεγραµµένες και τεκµηριωµένες εσωτερικές διαδικασίες, σύµφωνα µε τις οποίες διενεργείται η αξιολόγηση
της παραγράφου 1, στις οποίες, µεταξύ άλλων, προβλέπονται ρητά οι πληροφορίες στις οποίες βασίζεται η εν
λόγω αξιολόγηση.
3. Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας δεν
βασίζεται κατά κύριο λόγο στην παραδοχή ότι η αξία του
ακινήτου που προορίζεται για κατοικία υπερβαίνει το ποσό της πίστωσης ή στην παραδοχή ότι η αξία του εν λόγω ακινήτου θα αυξηθεί, εκτός αν ο σκοπός της σύµβασης πίστωσης είναι η κατασκευή ή ανακαίνιση ακινήτου
που προορίζεται για κατοικία.
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4. Μετά τη σύναψη της σύµβασης πίστωσης µε καταναλωτή, ο πιστωτικός φορέας δεν καταγγέλλει ούτε
τροποποιεί τη σύµβαση εις βάρος του καταναλωτή µε
την αιτιολογία ότι η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας δεν διενεργήθηκε σωστά, εκτός αν αποδείξει ότι ο καταναλωτής εν γνώσει του απέκρυψε ή παραποίησε πληροφορίες κατά την έννοια του άρθρου 19.
5. Ο πιστωτικός φορέας:
α) δύναται να χορηγεί την πίστωση στον καταναλωτή
µόνο όταν το αποτέλεσµα της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας δείχνει ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση πίστωσης είναι πιθανόν να τηρηθούν µε τον τρόπο που προβλέπεται από την εν λόγω
σύµβαση,
β) υποχρεούται να ενηµερώνει εκ των προτέρων τον
καταναλωτή, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 2472/1997
(Α΄ 50), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ.
4 του άρθρου 34 του ν. 2915/2001 (Α΄ 109) και την παρ. 8
του άρθρου 39 του ν. 4024/2011 (Α΄226), ότι πρόκειται
να γίνει έρευνα σε βάση δεδοµένων,
γ) όταν απορρίπτεται η αίτηση πίστωσης, ο πιστωτικός
φορέας ενηµερώνει αµελλητί τον καταναλωτή για την απόρριψη και, κατά περίπτωση, ότι η απόφαση βασίζεται
σε αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία δεδοµένων. Εάν η απόρριψη βασίζεται στο αποτέλεσµα της έρευνας σε βάση δεδοµένων, ο πιστωτικός φορέας ενηµερώνει επίσης
τον καταναλωτή σχετικά µε το αποτέλεσµα της έρευνας
και σχετικά µε τα στοιχεία της συγκεκριµένης βάσης δεδοµένων.
6. Η πιστοληπτική ικανότητα του καταναλωτή επαναξιολογείται µε βάση επικαιροποιηµένες πληροφορίες
πριν εγκριθεί οποιαδήποτε σηµαντική αύξηση του συνολικού ποσού της πίστωσης µετά τη σύναψη της σύµβασης πίστωσης, εκτός εάν αυτή η συµπληρωµατική πίστωση προβλεπόταν και περιλαµβανόταν στην αρχική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας.
7. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του ν. 2472/1997.
8. Η αρµόδια αρχή µπορεί να ρυθµίζει περαιτέρω λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου πλην αυτών της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5
και της παραγράφου 7, µε βάση τις κατευθυντήριες
γραµµές της ΕΑΤ.
Άρθρο 18
Εκτίµηση της αξίας του ακινήτου
(άρθρο 19 της Οδηγίας)
1. Η εκτίµηση της αξίας ακινήτων που προορίζονται
για κατοικία µε σκοπό τη χορήγηση ενυπόθηκων πιστώσεων διενεργείται µε αξιόπιστα πρότυπα εκτίµησης,
σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Γ7 της παρ. Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107).
2. Oι εσωτερικοί και εξωτερικοί εκτιµητές που διενεργούν εκτιµήσεις ακινήτων, εκ µέρους των πιστωτικών φορέων, είναι επαγγελµατικά επαρκείς, εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών του
ν. 4152/2013 και είναι ανεξάρτητοι από τη διαδικασία έγκρισης της πίστωσης, ώστε να µπορούν να παρέχουν α-

µερόληπτη και αντικειµενική εκτίµηση. Η εκτίµηση που
παρέχουν καταχωρίζεται σε αρχείο το οποίο τηρείται από τον πιστωτικό φορέα.
Άρθρο 19
Διαβίβαση και επαλήθευση των πληροφοριών
που παρέχει ο καταναλωτής
(άρθρο 20 της Οδηγίας)
1. Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας που αναφέρεται στο άρθρο 17 διενεργείται µε βάση αναγκαίες, επαρκείς και αναλογικές πληροφορίες για το εισόδηµα και τις δαπάνες του καταναλωτή, καθώς και για άλλες
χρηµατοοικονοµικές και οικονοµικές συνθήκες που τον
αφορούν. Ο πιστωτικός φορέας αντλεί τις πληροφορίες
αυτές από κατάλληλες εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές,
συµπεριλαµβανοµένου του καταναλωτή, και συµπεριλαµβάνουν πληροφορίες που παρέχονται στο µεσίτη πιστώσεων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αίτησης για
τη χορήγηση πίστωσης. Οι πληροφορίες επαληθεύονται
καταλλήλως, µεταξύ άλλων, µέσω χρήσης δικαιολογητικών που παρέχονται από ανεξάρτητα εξακριβώσιµες πηγές, εφόσον είναι αναγκαίο.
2. Ο µεσίτης πιστώσεων διαβιβάζει, µε ακρίβεια, στον
ενδιαφερόµενο πιστωτικό φορέα τις απαραίτητες πληροφορίες που λαµβάνει από τον καταναλωτή, προκειµένου να καταστεί εφικτή η αξιολόγηση της πιστοληπτικής
του ικανότητας.
3. Πριν από τη σύναψη της σύµβασης πίστωσης, ο πιστωτικός φορέας προσδιορίζει µε σαφή και κατανοητό
τρόπο τις αναγκαίες πληροφορίες και τα δικαιολογητικά
από ανεξάρτητα εξακριβώσιµες πηγές που οφείλει να
παράσχει ο καταναλωτής, καθώς και το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου ο καταναλωτής οφείλει να παράσχει τα στοιχεία αυτά. Το αίτηµα αυτό του πιστωτικού
φορέα για παροχή πληροφοριών από τον καταναλωτή
πρέπει να είναι αναλογικό και να περιορίζεται σε ό,τι είναι απαραίτητο για τη διενέργεια άρτιας αξιολόγησης
της πιστοληπτικής του ικανότητας. Ο πιστωτικός φορέας
µπορεί να ζητά διευκρινίσεις από τον καταναλωτή όσον
αφορά στις πληροφορίες που λαµβάνει σε απάντηση του
εν λόγω αιτήµατός του, όταν αυτό είναι αναγκαίο για
την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητάς του.
Ο πιστωτικός φορέας δεν επιτρέπεται να καταγγείλει
τη σύµβαση πίστωσης, µε τη δικαιολογία ότι οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον καταναλωτή πριν από
τη σύναψη της σύµβασης πίστωσης ήταν ελλιπείς, εκτός
αν αποδείξει ότι ο καταναλωτής εν γνώσει του απέκρυψε ή παραποίησε πληροφορίες.
4. Ο πιστωτικός φορέας ή ο µεσίτης πιστώσεων ενηµερώνουν, εγγράφως ή µε άλλο σταθερό µέσο τον καταναλωτή για την υποχρέωσή του να παρέχει ορθές πληροφορίες, κατόπιν του αιτήµατος που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3, και για το γεγονός ότι οι
πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερες, µε σκοπό τη διεξαγωγή της αξιολόγησης της
πιστοληπτικής του ικανότητας. Ο πιστωτικός φορέας ή ο
µεσίτης πιστώσεων οφείλουν να προειδοποιούν τον καταναλωτή ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο πιστωτικός
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φορέας δεν είναι σε θέση να προβεί σε αξιολόγηση της
πιστοληπτικής του ικανότητας, επειδή ο καταναλωτής επέλεξε να µην παράσχει τις πληροφορίες ή την επαλήθευση που είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής του ικανότητας, η πίστωση δεν µπορεί να
χορηγηθεί. Η προειδοποίηση αυτή µπορεί να παρέχεται
από τον πιστωτικό φορέα σε τυποποιηµένη µορφή.
5. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη του
ν. 2472/1997 και ιδίως του άρθρου 4 αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 20
Πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων
(άρθρο 21 της Οδηγίας)
1. Επιτρέπεται η πρόσβαση των πιστωτικών φορέων µε
καταστατική έδρα σε άλλα κράτη - µέλη της ΕΕ στο διατραπεζικό αρχείο δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς που λειτουργεί στο πλαίσιο του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και, κατά περίπτωση, σε όµοιου
περιεχοµένου βάσεις δεδοµένων που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής
ικανότητας των καταναλωτών στους οποίους έχουν χορηγήσει ή πρόκειται να χορηγήσουν δάνεια και µε µοναδικό σκοπό την παρακολούθηση της συµµόρφωσης των
τελευταίων προς τις πιστωτικές τους υποχρεώσεις καθ’
όλη τη διάρκεια της σύµβασης πίστωσης, µε τους ίδιους
όρους πρόσβασης που προβλέπονται για τους εθνικούς
πιστωτικούς φορείς.
2. Το παρόν άρθρο ισχύει µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 21
Πρότυπα συµβουλευτικών υπηρεσιών
(άρθρο 22 της Οδηγίας)
1. Ο πιστωτικός φορέας ή ο µεσίτης πιστώσεων ενηµερώνει ρητώς τον καταναλωτή, στο πλαίσιο συγκεκριµένης συναλλαγής, για το αν παρέχονται ή µπορεί να παρασχεθούν συµβουλευτικές υπηρεσίες εκ µέρους τους
στον καταναλωτή.
2. Πριν από την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών ή,
κατά περίπτωση, πριν από τη σύναψη σύµβασης για την
παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, ο πιστωτικός φορέας ή ο µεσίτης πιστώσεων παρέχει στον καταναλωτή τις
ακόλουθες πληροφορίες εγγράφως ή επί άλλου σταθερού µέσου:
α) κατά πόσον η σύσταση θα βασιστεί σε εξέταση µόνον του δικού τους φάσµατος προϊόντων, σύµφωνα µε
την περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3, ή ενός ευρέος
φάσµατος προϊόντων από ολόκληρη την αγορά, σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3, ούτως ώστε να µπορέσει ο καταναλωτής να καταλάβει τη βάση
πάνω στην οποία γίνεται η σύσταση,
β) εφόσον συντρέχει περίπτωση, το ποσό της αµοιβής
που πρέπει να καταβάλει ο καταναλωτής για την παροχή

συµβουλευτικών υπηρεσιών ή, αν το ποσό δεν µπορεί να
καθοριστεί τη στιγµή της παροχής των πληροφοριών,
τον τρόπο υπολογισµού του.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄
και β΄ µπορεί να παρασχεθούν στον καταναλωτή µε τη
µορφή πρόσθετων προσυµβατικών πληροφοριών.
3. Όταν παρέχονται στους καταναλωτές συµβουλευτικές υπηρεσίες, εκτός των απαιτήσεων που ορίζονται στα
άρθρα 6 και 8, προβλέπονται οι ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) οι πιστωτικοί φορείς ή οι µεσίτες πιστώσεων αποκτούν τις αναγκαίες πληροφορίες όσον αφορά την προσωπική και χρηµατοοικονοµική κατάσταση του καταναλωτή, καθώς και τις προτιµήσεις και τους στόχους του,
προκειµένου να είναι σε θέση να προτείνουν κατάλληλες συµβάσεις πίστωσης. Η αξιολόγηση αυτή βασίζεται
σε πληροφορίες που είναι επικαιροποιηµένες κατά τη
συγκεκριµένη χρονική στιγµή και λαµβάνει υπόψη εύλογες παραδοχές ως προς τους κινδύνους που αφορούν
την κατάσταση του καταναλωτή καθ’ όλη τη διάρκεια της
προτεινόµενης σύµβασης πίστωσης,
β) οι πιστωτικοί φορείς ή οι συνδεδεµένοι µεσίτες πιστώσεων εξετάζουν ικανό αριθµό συµβάσεων πίστωσης
από το φάσµα των προϊόντων τους που ανταποκρίνονται
στις ανάγκες και στην χρηµατοοικονοµική και προσωπική κατάσταση του καταναλωτή και του προτείνουν µία ή
περισσότερες κατάλληλες συµβάσεις πίστωσης,
γ) οι µη συνδεδεµένοι µεσίτες πιστώσεων εξετάζουν ικανό αριθµό συµβάσεων πίστωσης από αυτές που διατίθενται στην αγορά οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στην χρηµατοοικονοµική και προσωπική κατάσταση του καταναλωτή και του προτείνουν µία ή περισσότερες κατάλληλες συµβάσεις πίστωσης,
δ) οι πιστωτικοί φορείς και οι µεσίτες πιστώσεων ενεργούν προς το συµφέρον του καταναλωτή µε τους εξής
τρόπους:
αα) λαµβάνοντας ενηµέρωση για τις ανάγκες και την
κατάσταση του καταναλωτή και
ββ) συστήνοντας κατάλληλες συµβάσεις πίστωσης,
σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄,
ε) οι πιστωτικοί φορείς ή οι µεσίτες πιστώσεων χορηγούν στον καταναλωτή εγγράφως ή επί άλλου σταθερού
µέσου το περιεχόµενο των συµβουλών που του παρέχουν.
4. Οι πιστωτικοί φορείς ή οι µεσίτες πιστώσεων που
παρέχουν συµβουλευτικές υπηρεσίες µπορούν να κάνουν χρήση των όρων «ανεξάρτητες συµβουλές» ή «ανεξάρτητος σύµβουλος» µε την προϋπόθεση ότι:
α) εξετάζουν ικανό αριθµό συµβάσεων πίστωσης από
αυτές που διατίθενται στην αγορά,
β) δεν αµείβονται για τις εν λόγω συµβουλευτικές υπηρεσίες από έναν ή περισσότερους πιστωτικούς φορείς.
5. Οι πιστωτικοί φορείς και οι µεσίτες πιστώσεων προειδοποιούν τον καταναλωτή, εφόσον λαµβάνοντας υπόψη την χρηµατοοικονοµική του κατάσταση, κρίνουν ότι
µια σύµβαση πίστωσης ενδεχοµένως ενέχει συγκεκριµένο κίνδυνο για αυτόν.
6. Συµβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται µόνον από
πιστωτικούς φορείς και µεσίτες πιστώσεων.
7. Κατ’ εξαίρεση, συµβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της υποστήριξης των καταναλωτών σε θέµατα δια-
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χείρισης χρέους µπορεί να παρέχουν και οι πιστοποιηµένες προς τούτο ενώσεις καταναλωτών. Στην περίπτωση
αυτή, οι ενώσεις καταναλωτών δεν έχουν το δικαίωµα
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 30 να
παρέχουν υπηρεσίες στο σύνολο της επικράτειας της Ένωσης.
8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Τράπεζας της
Ελλάδος, καθορίζονται οι περαιτέρω προϋποθέσεις που
πρέπει να πληρούνται για την παροχή συµβουλευτικών
υπηρεσιών από ενώσεις καταναλωτών.
9. Το παρόν άρθρο δεν θίγει το άρθρο 15 και διατάξεις
οι οποίες αποσκοπούν στη διασφάλιση παροχής προς
τους καταναλωτές υπηρεσιών, που τους βοηθούν να κατανοούν τις χρηµατοοικονοµικές τους ανάγκες και το είδος των προϊόντων που είναι πιθανό να ανταποκρίνεται
στις ανάγκες αυτές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
Άρθρο 22
Συµβάσεις πίστωσης σε ξένο νόµισµα
(άρθρο 23 της Οδηγίας)
1. Σε περίπτωση συµβάσεων πίστωσης σε ξένο νόµισµα, ο πιστωτικός φορέας:
α) είτε συµπεριλαµβάνει στη σύµβαση πίστωσης όρο,
σύµφωνα µε τον οποίο, ο καταναλωτής δικαιούται να
µετατρέψει, κατόπιν σχετικού αιτήµατός του, τη σύµβαση πίστωσης σε εναλλακτικό νόµισµα, τουλάχιστον όταν
η διακύµανση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας υπερβαίνει
το 20% σε σχέση µε αυτή που ίσχυε κατά το χρόνο σύναψης της σύµβασης,
β) είτε διασφαλίζει ότι η σύµβαση πίστωσης συνοδεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής µε χρηµατοπιστωτικό µέσο αντιστάθµισης του συναλλαγµατικού κινδύνου.
2. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1, ο σχετικός
όρος της σύµβασης ορίζει υποχρεωτικά ως εναλλακτικό
νόµισµα:
α) το νόµισµα στο οποίο ο καταναλωτής λαµβάνει κατά κύριο λόγο το εισόδηµά του ή διατηρεί τα περιουσιακά του στοιχεία από τα οποία πρόκειται να εξοφληθεί η
πίστωση, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την τελευταία αξιολόγηση της πιστοληπτικής του ικανότητας,
πριν από τη σύναψη της σύµβασης πίστωσης, ή/και
β) το νόµισµα του κράτους - µέλους στο οποίο ο καταναλωτής είτε κατοικούσε τη στιγµή της σύναψης της
σύµβασης πίστωσης είτε κατοικεί κατά το χρόνο ενεργοποίησης του σχετικού συµβατικού όρου.
3. Κατά την εφαρµογή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, η µετατροπή διενεργείται µε βάση την ισχύουσα κατά το χρόνο µετατροπής συναλλαγµατική ισοτιµία, όπως αυτή προκύπτει από τις επίσηµες δηµοσιεύσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή της Τράπεζας της Ελλάδος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά
στη σύµβαση πίστωσης.
4. Όταν ένας καταναλωτής έχει συνάψει σύµβαση πίστωσης σε ξένο νόµισµα και το ύψος του οφειλόµενου
συνολικού ποσού ή των οφειλόµενων δόσεων που πρέπει να καταβάλει παρουσιάζει διακύµανση µεγαλύτερη

από 20% σε σχέση µε αυτό που θα ήταν αν ίσχυε η συναλλαγµατική ισοτιµία µεταξύ του νοµίσµατος της σύµβασης και του εναλλακτικού νοµίσµατος που ίσχυε κατά
το χρόνο σύναψης της σύµβασης πίστωσης, ο πιστωτικός φορέας ειδοποιεί αµέσως τον καταναλωτή, εγγράφως ή µε άλλο σταθερό µέσο. Η ειδοποίηση αυτή επέχει
θέση ενηµέρωσης του καταναλωτή προκειµένου αυτός
να ενεργοποιήσει το συµβατικό όρο της παραγράφου 1.
Στην περιοδική ενηµέρωση περιλαµβάνεται αναφορά
του ύψους της µεταβολής της συναλλαγµατικής ισοτιµίας.
Οι ρυθµίσεις που εφαρµόζονται δυνάµει του παρόντος
άρθρου κοινοποιούνται στον καταναλωτή στο πλαίσιο
του ESIS και της σύµβασης πίστωσης. ΄Οταν στη σύµβαση πίστωσης δεν υπάρχει όρος που να περιορίζει το συναλλαγµατικό κίνδυνο, στον οποίον εκτίθεται ο καταναλωτής σε διακύµανση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας µικρότερης του 20%, το ESIS περιλαµβάνει ενδεικτικό παράδειγµα που αφορά τον αντίκτυπο της διακύµανσης της
συναλλαγµατικής ισοτιµίας σε ποσοστό 20%.
Άρθρο 23
Πιστώσεις κυµαινόµενου επιτοκίου
(άρθρο 24 της Οδηγίας)
Όταν σε µία σύµβαση πίστωσης ορίζεται κυµαινόµενο
επιτόκιο:
α) οι δείκτες ή τα επιτόκια αναφοράς που χρησιµοποιούνται από τον πιστωτικό φορέα για τον υπολογισµό του
επιτοκίου χορήγησης πρέπει να είναι σαφείς, προσιτοί,
αντικειµενικοί και επαληθεύσιµοι από τα συµβαλλόµενα
µέρη στη σύµβαση πίστωσης και την αρµόδια αρχή,
β) τηρούνται αρχεία των ανωτέρω δεικτών ή επιτοκίων
αναφοράς από τον πιστωτικό φορέα, εκτός αν ο πάροχος των δεικτών ή επιτοκίων αναφοράς υπόκειται σε ισοδύναµη υποχρέωση τήρησης αρχείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I΄
ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Άρθρο 24
Πρόωρη αποπληρωµή
(άρθρο 25 της Οδηγίας)
1. Ο καταναλωτής έχει δικαίωµα να εκπληρώσει πλήρως ή εν µέρει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από
τη σύµβαση πίστωσης πριν από τη λήξη της. Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής δικαιούται µείωση του συνολικού κόστους της πίστωσης. H µείωση συνίσταται
στους τόκους και τις επιβαρύνσεις για το εναποµένον
χρονικό διάστηµα µέχρι τη λήξη της σύµβασης.
2. Αν η άσκηση του δικαιώµατος πρόωρης εξόφλησης
εκ µέρους του καταναλωτή λαµβάνει χώρα εντός χρονικού διαστήµατος για το οποίο έχει συµφωνηθεί σταθερό
επιτόκιο χορηγήσεων, ο πιστωτικός φορέας δικαιούται
εύλογη και αντικειµενικά αιτιολογηµένη αποζηµίωση
προς αποκατάσταση των ενδεχόµενων εξόδων που υφίσταται και έχουν άµεση σχέση µε την πρόωρη εξόφληση
και, ιδίως, του κόστους που συνεπάγεται για τον πιστωτικό φορέα η επανατοποθέτηση στη διατραπεζική αγορά
κεφαλαίου ίσου προς το ποσό που αποπληρώνεται πρό-
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ωρα. Η εν λόγω αποζηµίωση δεν µπορεί να υπερβαίνει
το ποσό των τόκων που θα κατέβαλλε ο καταναλωτής
για το χρονικό διάστηµα µεταξύ της πρόωρης εξόφλησης και της συµφωνηθείσας ηµεροµηνίας λήξης του σταθερού επιτοκίου.
Η αποζηµίωση του πιστωτικού φορέα υπολογίζεται βάσει του µαθηµατικού τύπου που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ.
3. Αν ο καταναλωτής επιθυµεί να εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις πριν από τη λήξη της σύµβασης πίστωσης, ο πιστωτικός φορέας παρέχει σε αυτόν
χωρίς καθυστέρηση, µετά την παραλαβή σχετικού αιτήµατος, εγγράφως ή επί άλλου σταθερού µέσου, τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειµένου ο καταναλωτής να είναι σε θέση να αξιολογήσει την εν λόγω δυνατότητα. Οι πληροφορίες αυτές προσδιορίζουν τις συνέπειες που θα έχει για τον καταναλωτή η εκπλήρωση
των υποχρεώσεών του πριν από τη λήξη της σύµβασης,
τουλάχιστον ως προς την προβλεπόµενη για αυτόν επιβάρυνση, και αναφέρουν σαφώς τις παραδοχές που χρησιµοποιούνται, οι οποίες πρέπει να είναι λογικές και αιτιολογηµένες.
Άρθρο 25
Ευέλικτες και αξιόπιστες αγορές
(άρθρο 26 της Οδηγίας)
Οι πιστωτικοί φορείς υποχρεούνται να τηρούν αρχεία
σχετικά µε τα είδη της ακίνητης περιουσίας που γίνονται
δεκτά ως εµπράγµατη εξασφάλιση, καθώς και τις γενικές πολιτικές που διέπουν την εκ µέρους τους χορήγηση
πιστώσεων µε εµπράγµατη εξασφάλιση.

Άρθρο 26
Πληροφορίες για τις αλλαγές του επιτοκίου
χορηγήσεων
(άρθρο 27 της Οδηγίας)
1. Ο πιστωτικός φορέας ενηµερώνει τον καταναλωτή
για οποιαδήποτε µεταβολή του επιτοκίου χορηγήσεων,
εγγράφως ή επί άλλου σταθερού µέσου, πριν από την έναρξη ισχύος του νέου επιτοκίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα Κεφάλαια Α΄ και Γ΄ της πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας 2501/2002 (Α΄277). Η ενηµέρωση περιλαµβάνει τουλάχιστον το ποσό των οφειλόµενων καταβολών µετά την έναρξη ισχύος του νέου επιτοκίου χορηγήσεων και, στις περιπτώσεις που µεταβάλλεται ο αριθµός ή η περιοδικότητα των πληρωµών,
λεπτοµέρειες σχετικά µε τη µεταβολή αυτή.
2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα µέρη µπορούν να συµφωνήσουν στη σύµβαση πίστωσης ότι οι
προβλεπόµενες στην παράγραφο 1 πληροφορίες παρέχονται στον καταναλωτή σε περιοδική βάση, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η µεταβολή του επιτοκίου χορηγήσεων συνδέεται
µε µεταβολή του επιτοκίου αναφοράς,
β) το νέο επιτόκιο αναφοράς δηµοσιοποιείται µε κατάλληλα µέσα, και
γ) οι σχετικές µε το νέο επιτόκιο αναφοράς πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιµες στις εγκαταστάσεις του πι-

στωτικού φορέα και κοινοποιούνται στον καταναλωτή
µαζί µε το ύψος των νέων περιοδικών καταβολών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα Κεφάλαια Α΄ και Γ΄ της
πράξης 2501/2002.
3. Αν οι µεταβολές στο επιτόκιο χορηγήσεων καθορίζονται µέσω δηµοπρασίας στις κεφαλαιαγορές και συνεπώς είναι αδύνατον ο πιστωτικός φορέας να πληροφορήσει τον καταναλωτή εκ των προτέρων για οποιαδήποτε µεταβολή πριν αυτή επέλθει, ο πιστωτικός φορέας σε
εύλογο χρόνο πριν από τη δηµοπρασία γνωστοποιεί εγγράφως ή µε άλλο σταθερό µέσο στον καταναλωτή την
επικείµενη διαδικασία και παρέχει ενδείξεις για το πώς
µπορεί να επηρεαστεί το επιτόκιο χορηγήσεων.
Άρθρο 27
Τόκοι υπερηµερίας και κατάσχεση
(άρθρο 28 της Οδηγίας)
1. Οι πιστωτικοί φορείς συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας της παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 4224/2013 (Α΄288) που εκδόθηκε µε την απόφαση
ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος 195/1/2016 (Β΄ 2376).
2. Σε περίπτωση υπερηµερίας του καταναλωτή δεν επιτρέπεται η επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων πέραν:
α) του προβλεπόµενου ανώτατου ορίου για το επιτόκιο
υπερηµερίας, όπως εκάστοτε ισχύει µε απόφαση της
Τράπεζας της Ελλάδος, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 3259/2004 (Α΄149), και β) της
αποκατάστασης των αναγκαίων δαπανών που έγιναν από τον πιστωτικό φορέα ως επισπεύδοντα προς το γενικό συµφέρον όλων των δανειστών οι οποίοι αναγγέλθηκαν στη διαδικασία του πλειστηριασµού.
3. Τα συµβαλλόµενα στη σύµβαση πίστωσης µέρη µπορεί να προβλέπουν ρητώς ότι η επιστροφή ή µεταβίβαση
της εξασφάλισης ή των εσόδων από την πώληση της εξασφάλισης αρκεί για την αποπληρωµή της πίστωσης.
4. Αν δεν υπάρχει συµφωνία της παραγράφου 3, και
µετά τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης παραµένει
ανεξόφλητο χρέος, ο πιστωτικός φορέας διευκολύνει
την αποπληρωµή του, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται από το ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ., σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), καθώς και την ύπαρξη
τυχόν άλλων περιουσιακών στοιχείων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Άρθρο 28
Άδεια λειτουργίας µεσιτών πιστώσεων
(άρθρο 29 της Οδηγίας)
1. Για την άσκηση µίας ή περισσότερων από τις δραστηριότητες πιστωτικής διαµεσολάβησης των περιπτώσεων α΄ έως γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3, την
παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών της παραγράφου 20
του άρθρου 3 από, συνδεδεµένο ή µη, µεσίτη πιστώσεων, εγκατεστηµένο στην Ελλάδα, απαιτείται η λήψη άδειας λειτουργίας ως «µεσίτη στεγαστικής πίστης» από
την αρµόδια αρχή (ΤτΕ).
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2. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας απαιτείται
οι µεσίτες πιστώσεων να πληρούν κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) να διαθέτουν ασφάλιση επαγγελµατικής αστικής
ευθύνης µε εδαφικό εύρος που καλύπτει τα κράτη - µέλη
ή τις περιοχές όπου προσφέρουν υπηρεσίες ή άλλη ανάλογη εγγύηση έναντι της ευθύνης που προκύπτει από επαγγελµατική αµέλεια, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον
κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό (ΕΕ) 1125/2014 της Επιτροπής της 19ης Σεπτεµβρίου 2014 (EE L 305). Σε ό,τι αφορά τους συνδεδεµένους µεσίτες πιστώσεων, η εν λόγω ασφάλιση ή ανάλογη εγγύηση µπορεί να παρέχεται
από τον πιστωτικό φορέα για λογαριασµό του οποίου ενεργεί ο µεσίτης πιστώσεων,
β) να διαθέτουν τα απαιτούµενα εχέγγυα εντιµότητας,
τα οποία συνίστανται στο να διαθέτουν λευκό ποινικό
µητρώο και στο να µην έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση στο
παρελθόν, εκτός εάν έχουν αποκατασταθεί, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία. Τα ανωτέρω εχέγγυα πρέπει
να συντρέχουν στο πρόσωπο του µεσίτη πιστώσεων, αν
αυτός είναι φυσικό πρόσωπο, στο πρόσωπο των µελών
του διοικητικού συµβουλίου του µεσίτη πιστώσεων, αν
αυτός είναι νοµικό πρόσωπο και στα φυσικά πρόσωπα
που ασκούν ισοδύναµα καθήκοντα σε µεσίτη πιστώσεων
που αποτελεί νοµικό πρόσωπο αλλά δεν διαθέτει διοικητικό συµβούλιο,
γ) να διαθέτουν κατάλληλο επίπεδο γνώσεων και επάρκειας όσον αφορά τις συµβάσεις πίστωσης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την αρµόδια
αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την αρµόδια αρχή, για τις περιπτώσεις β΄, γ΄, ε΄ και στ΄ του Παραρτήµατος IV. Η προϋπόθεση αυτή πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο του µεσίτη
πιστώσεων, αν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο, στο πρόσωπο των µελών του διοικητικού συµβουλίου του µεσίτη πιστώσεων, αν αυτός είναι νοµικό πρόσωπο και στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ισοδύναµα καθήκοντα σε µεσίτη πιστώσεων που αποτελεί νοµικό πρόσωπο αλλά δεν
διαθέτει διοικητικό συµβούλιο.
3. Η αρµόδια αρχή µεριµνά ώστε να δηµοσιοποιούνται
τα κριτήρια επαγγελµατικών απαιτήσεων που απαιτείται
να πληροί το προσωπικό των µεσιτών πιστώσεων ή των
πιστωτικών φορέων.
4. Η αρµόδια αρχή τηρεί και ενηµερώνει ανά τακτά
χρονικά διαστήµατα δηµόσιο µητρώο µεσιτών πιστώσεων (µεσιτών στεγαστικής πίστης), στο οποίο εγγράφονται όλοι οι µεσίτες πιστώσεων, οι οποίοι έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως «µεσίτες στεγαστικής πίστης». Το
Μητρώο αυτό αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της αρµόδιας αρχής και επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά
διαστήµατα. Το ανωτέρω δηµόσιο µητρώο µεσιτών πιστώσεων περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) τα ονόµατα των µελών της διοίκησης της επιχείρησης που είναι υπεύθυνα για την άσκηση των δραστηριοτήτων πιστωτικής διαµεσολάβησης,
β) όλα τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν για λογαριασµό της επιχείρησης λειτουργίες που τους φέρνουν
σε προσωπική επαφή (client facing functions) µε τους πελάτες στο πλαίσιο άσκησης δραστηριοτήτων πιστωτικής
διαµεσολάβησης,

γ) τα κράτη - µέλη στα οποία ο µεσίτης πιστώσεων ασκεί τις δραστηριότητές του, σύµφωνα µε την αρχή της
ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου
30 και για τα οποία έχει ενηµερώσει την αρµόδια αρχή
του κράτους - µέλους καταγωγής,
δ) κατά πόσον ο µεσίτης είναι συνδεδεµένος ή όχι,
ε) εφόσον πρόκειται για συνδεδεµένο µεσίτη πιστώσεων, την επωνυµία του πιστωτικού φορέα για λογαριασµό
του οποίου ενεργεί.
5. Μεσίτες πιστώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των
συνδεδεµένων, που λαµβάνουν άδεια λειτουργίας από
την αρµόδια αρχή, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 εφόσον είναι νοµικά πρόσωπα µε καταστατική έδρα στην Ελλάδα, υποχρεούνται να έχουν την κεντρική τους διοίκηση στην Ελλάδα.
Εφόσον η άδεια λειτουργίας µεσιτών πιστώσεων έχει
ληφθεί από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο λόγω
του εταιρικού του τύπου δεν διαθέτει καταστατική έδρα
και ασκεί τις κύριες επιχειρηµατικές του δραστηριότητες
στην Ελλάδα, το εν λόγω πρόσωπο υποχρεούται επίσης
να έχει την κεντρική του διοίκηση στην Ελλάδα.
6. Η αρµόδια αρχή για την τήρηση του αρχείου της παραγράφου 4 δηµιουργεί ένα ενιαίο σηµείο πληροφόρησης για τη διασφάλιση ταχείας και εύκολης πρόσβασης
του κοινού στις πληροφορίες του δηµόσιου µητρώου της
παραγράφου 4, οι οποίες συγκεντρώνονται ηλεκτρονικά
και επικαιροποιούνται. Το εν λόγω σηµείο πληροφόρησης περιλαµβάνει και τα στοιχεία των αρµόδιων αρχών
για την παροχή της άδειας λειτουργίας και την τήρηση
αρχείων µεσιτών πιστώσεων κάθε κράτους - µέλους.
7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για
πιστωτικά ιδρύµατα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4261/2014.
8. Η αρµόδια αρχή παρακολουθεί την τήρηση εκ µέρους των µεσιτών πιστώσεων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της παραγράφου 2. Για το
σκοπό αυτό η αρµόδια αρχή µπορεί να θεσπίζει κανόνες,
περιλαµβανοµένης της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων, να ζητά γραπτές εξηγήσεις και να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου δεν θίγει
τις διατάξεις του άρθρου 29.
9. Με απόφαση της αρµόδιας αρχής ορίζονται τυχόν επιπλέον απαιτήσεις για την χορήγηση της άδειας της παραγράφου 1 και οι κατ’ελάχιστον προβλεπόµενες απαιτήσεις γνώσεων και επάρκειας για τα αναφερόµενα
στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 πρόσωπα, καθώς
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια, σύµφωνα µε το Παράρτηµα IV.
Άρθρο 29
Μεσίτες πιστώσεων συνδεδεµένοι µε ένα
µόνο πιστωτικό φορέα
(άρθρο 30 της Οδηγίας)
1. Ο συνδεδεµένος µεσίτης πιστώσεων λαµβάνει άδεια λειτουργίας από την αρµόδια αρχή µέσω του πιστωτικού φορέα για λογαριασµό του οποίου ενεργεί αποκλειστικώς.
Σε αυτήν την περίπτωση, ο πιστωτικός φορέας ευθύνεται πλήρως και άνευ όρων για κάθε πράξη ή παράλειψη
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του συνδεδεµένου µεσίτη πιστώσεων που ενεργεί για
λογαριασµό του σε τοµείς που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου και εξασφαλίζει ότι οι συνδεδεµένοι µε αυτόν µεσίτες πιστώσεων συµµορφώνονται
τουλάχιστον µε τις επαγγελµατικές απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 28 και παρέχει
την απαιτούµενη τεκµηρίωση προς την αρµόδια αρχή.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 33, ο πιστωτικός φορέας παρακολουθεί τις δραστηριότητες των συνδεδεµένων µε αυτόν µεσιτών πιστώσεων, προκειµένου να εξασφαλίσει ότι αυτοί εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις περί γνώσεων και επάρκειας του συνδεδεµένου
µεσίτη πιστώσεων και του προσωπικού του και παρέχει
την απαιτούµενη τεκµηρίωση προς την αρµόδια αρχή.
Άρθρο 30
Ελευθερία εγκατάστασης και ελευθερία παροχής
υπηρεσιών των µεσιτών πιστώσεων
(άρθρο 32 της Οδηγίας)
1. Η άδεια λειτουργίας που χορηγείται σε µεσίτη πιστώσεων από τις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών - µελών
αναγνωρίζεται και στην Ελλάδα, χωρίς να απαιτείται άλλη άδεια από τις αρµόδιες αρχές στην Ελλάδα ως κράτους - µέλους υποδοχής για την άσκηση των δραστηριοτήτων και την παροχή των υπηρεσιών που καλύπτονται
από την άδεια λειτουργίας στο κράτος - µέλος καταγωγής. Απαγορεύεται όµως στους µεσίτες πιστώσεων να
παρέχουν στην Ελλάδα τις υπηρεσίες τους σχετικά µε
συµβάσεις πίστωσης που προσφέρονται σε καταναλωτές από µη πιστωτικά ιδρύµατα.
2. Κάθε µεσίτης πιστώσεων ο οποίος έχει λάβει άδεια
λειτουργίας στην Ελλάδα και προτίθεται να ασκήσει επιχειρηµατική δραστηριότητα για πρώτη φορά σε ένα ή περισσότερα από τα άλλα κράτη - µέλη, σύµφωνα µε την
αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή ιδρύοντας υποκατάστηµα, κοινοποιεί την πρόθεσή του αυτή στην αρµόδια αρχή της παραγράφου 1 του άρθρου 28.
Εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την ανωτέρω
κοινοποίηση, η αρµόδια αρχή στην Ελλάδα, ως αρχή
κράτους - µέλους καταγωγής, κοινοποιεί στις αρµόδιες
αρχές των κρατών - µελών υποδοχής την πρόθεση του
µεσίτη πιστώσεων που έχει λάβει άδεια από εκείνη να
παρέχει υπηρεσίες στο έδαφός τους και ενηµερώνει
ταυτοχρόνως τον ενδιαφερόµενο µεσίτη πιστώσεων για
τη διενέργεια της κοινοποίησης αυτής. Η ενηµέρωση αναφέρεται και στους πιστωτικούς φορείς, µε τους οποίους είναι συνδεδεµένος ο µεσίτης πιστώσεων και το κατά πόσον αυτοί αναλαµβάνουν πλήρως και άνευ όρων
την ευθύνη για τις δραστηριότητες του µεσίτη πιστώσεων. Η αρµόδια αρχή στην Ελλάδα, όταν λαµβάνει κοινοποίηση υπό την ιδιότητά της ως αρµόδιας αρχής κράτους
- µέλους υποδοχής, χρησιµοποιεί τις πληροφορίες που
έλαβε από την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής, ώστε να ενηµερώσει δεόντως το µητρώο που
τηρεί.
Ο µεσίτης πιστώσεων που έχει λάβει άδεια σε άλλο
κράτος - µέλος µπορεί να αρχίσει να ασκεί την επιχειρηµατική του δραστηριότητα στην Ελλάδα έναν (1) µήνα
µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία ενηµερώθηκε από
την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής για

την ανωτέρω κοινοποίηση προς την αρµόδια αρχή στην
Ελλάδα.
3. Πριν ξεκινήσει η επιχειρηµατική δραστηριότητα του
υποκαταστήµατος του µεσίτη πιστώσεων στην Ελλάδα ή
εντός δύο (2) µηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, η αρµόδια αρχή στην Ελλάδα υπό την ιδιότητά
της ως αρµόδιας αρχής του κράτους - µέλους υποδοχής
προετοιµάζεται για την εποπτεία του µεσίτη πιστώσεων
και, αν είναι απαραίτητο, υποδεικνύει στο µεσίτη πιστώσεων τους όρους, σύµφωνα µε τους οποίους, σε τοµείς
που δεν έχουν εναρµονιστεί στο δίκαιο της ΕΕ, οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να διεξάγονται στην Ελλάδα.
4. Η αρµόδια αρχή στην Ελλάδα µπορεί µε απόφασή
της να ρυθµίζει τη µορφή, το περιεχόµενο και τη διαδικασία των προβλεπόµενων στο παρόν άρθρο κοινοποιήσεων και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 31
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας
µεσιτών πιστώσεων
(άρθρο 33 της Οδηγίας)
1. Η άδεια λειτουργίας του µεσίτη πιστώσεων ανακαλείται αν ο µεσίτης πιστώσεων:
α) παραιτήθηκε ρητώς από την άδεια ή δεν άσκησε κατά τους προηγούµενους έξι (6) µήνες καµία από τις δραστηριότητες για τις οποίες αδειοδοτήθηκε,
β) απέκτησε την άδεια λειτουργίας µε ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις ή µε οποιονδήποτε άλλο µη σύννοµο τρόπο,
γ) δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις βάσει των οποίων
χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας,
δ) εµπίπτει σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις ανάκλησης που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία,
µε την οποία ρυθµίζονται θέµατα εκτός του πεδίου εφαρµογής του παρόντος νόµου, ή
ε) έχει υποπέσει σε σοβαρές ή επανειληµµένες παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόµου που αφορούν τη λειτουργία των µεσιτών πιστώσεων.
2. Αν η άδεια λειτουργίας µεσίτη πιστώσεων, ανακληθεί από την αρµόδια αρχή, η εν λόγω αρχή ενηµερώνει
όσο το δυνατόν συντοµότερα και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών, τις αρµόδιες αρχές των κρατών - µελών υποδοχής µε οποιοδήποτε κατάλληλο µέσο.
3. Η αρµόδια αρχή (ΤτΕ) διαγράφει από το µητρώο της
παραγράφου 4 του άρθρου 28, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τους µεσίτες πιστώσεων, των οποίων έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας.
Άρθρο 32
Εποπτεία των µεσιτών πιστώσεων
(άρθρο 34 της Οδηγίας)
1. Οι µεσίτες πιστώσεων, που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την αρµόδια αρχή (ΤτΕ), υπόκεινται στην
εποπτεία αυτής, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.
Οι συνδεδεµένοι µεσίτες πιστώσεων υπόκεινται σε άµεση εποπτεία από την αρµόδια αρχή.
Κατ’ εξαίρεση, αν:
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α) ο συνδεδεµένος µεσίτης πιστώσεων δεν παρέχει υπηρεσίες εκτός Ελλάδος, και
β) ο πιστωτικός φορέας για λογαριασµό του οποίου ενεργεί είναι πιστωτικό ίδρυµα, κατά την έννοια της παραγράφου 8 του άρθρου 3, το οποίο έχει λάβει άδεια
λειτουργίας στην Ελλάδα, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του
ν. 4261/2014, τότε ο συνδεδεµένος µεσίτης πιστώσεων
υπόκειται σε εποπτεία µέσω του εν λόγω πιστωτικού ιδρύµατος (έµµεση εποπτεία).
2. Αν µεσίτης πιστώσεων εγκατεστηµένος σε άλλο
κράτος - µέλος της ΕΕ παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα
µέσω εγκατάστασης υποκαταστήµατος, σύµφωνα µε
την παραγράφου 2 του άρθρου 30, η, κατά περίπτωση
αρµόδια αρχή του άρθρου 4 παρακολουθεί την εφαρµογή και µεριµνά για τη συµµόρφωση εκ µέρους του υποκαταστήµατος προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στις
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και των άρθρων 7 έως και 10, 12 έως και 16, 19, 21 και 37, καθώς επίσης και στα κατ’ εξουσιοδότηση αυτών θεσπιζόµενα
µέτρα.
Αν διαπιστωθεί ότι µεσίτης πιστώσεων, ο οποίος είναι
εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος - µέλος της ΕΕ και παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα µέσω υποκαταστήµατος,
παραβιάζει τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2, η Τράπεζα της Ελλάδας απαιτεί από το συγκεκριµένο µεσίτη πιστώσεων να τερµατίσει τη παραβίαση των ανωτέρω διατάξεων.
Αν ο εν λόγω µεσίτης πιστώσεων δεν προβεί στις αιτούµενες ενέργειες, η Τράπεζα της Ελλάδας προβαίνει
αµελλητί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για να εξασφαλίσει ότι ο εν λόγω µεσίτης πιστώσεων θα τερµατίσει την παραβίαση των ανωτέρω µέτρων. Το είδος των
ενεργειών αυτών γνωστοποιείται άµεσα στην αρµόδια
αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής.
Αν, παρά τις ανωτέρω ενέργειες, ο µεσίτης πιστώσεων
συνεχίζει να παραβιάζει τις διατάξεις που αναφέρονται
στο πρώτο εδάφιο, η Τράπεζα της Ελλάδας µπορεί, αφού ενηµερώσει την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους
καταγωγής, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για
να εµποδίσει τη συνέχιση της παραβίασης των ανωτέρω
διατάξεων ή να επιβάλει τις σχετικές κυρώσεις και, εφόσον είναι απαραίτητο, να εµποδίσει το µεσίτη πιστώσεων
να διενεργήσει νέες συναλλαγές στην Ελλάδα. Η Τράπεζα της Ελλάδας ενηµερώνει αµελλητί την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για τις εν λόγω ενέργειες.
Αν αρµόδια αρχή άλλου κράτους - µέλους της ΕΕ προβεί σε αντίστοιχες µε τις ανωτέρω ενέργειες αναφορικά
µε υποκατάστηµα µεσίτη πιστώσεων, ο οποίος έχει λάβει
άδεια λειτουργίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 28 και παρέχει υπηρεσίες στο εν λόγω κράτοςµέλος µέσω εγκατάστασης υποκαταστήµατος, και η Τράπεζα της Ελλάδας διαφωνεί µε τις ενέργειες αυτές, τότε
η τελευταία µπορεί να παραπέµψει το ζήτηµα στην ΕΑΤ
και να ζητήσει τη συνδροµή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισµού (ΕΕ) 1093/2010.
3. Η αρµόδια αρχή µπορεί να ελέγχει τον τρόπο λειτουργίας του υποκαταστήµατος και να επιβάλλει τις αλλαγές που κρίνει απολύτως απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του δυνάµει της παραγράφου 2, καθώς και να εξουσιοδοτεί την αρµόδια αρχή του κράτους -

µέλους καταγωγής να επιβάλει την τήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 6 και των
κατ’ εξουσιοδότηση αυτών θεσπιζόµενων µέτρων όσον
αφορά τις υπηρεσίες που παρέχει το υποκατάστηµα.
4. Αν η αρµόδια αρχή κρίνει ότι ένας µεσίτης πιστώσεων που ασκεί δραστηριότητες στην Ελλάδα υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών παραβαίνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα διατάξεις του παρόντος νόµου ή ότι ένας µεσίτης πιστώσεων που έχει υποκατάστηµα στην Ελλάδα παραβιάζει τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος νόµου
πέραν όσων ορίζονται στην παράγραφο 2, ενηµερώνει
σχετικά την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής προκειµένου η τελευταία να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες.
Αν η αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής
δεν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια εντός ενός (1) µηνός από την προαναφερθείσα ενηµέρωση ή εάν, παρά τις
ενέργειες στις οποίες προέβη η τελευταία, ο µεσίτης πιστώσεων εξακολουθεί να ενεργεί µε τρόπο σαφώς επιζήµιο για τα συµφέροντα των καταναλωτών της Ελλάδας ή για την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς:
α) αφού ενηµερώσει την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, προβαίνει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες που είναι αναγκαίες προκειµένου να προστατεύσει τους καταναλωτές και να διασφαλίσει την εύρυθµη λειτουργία των αγορών, συµπεριλαµβανοµένης της
δυνατότητας να εµποδίζει το µεσίτη πιστώσεων που παρανοµεί να προβεί σε νέες συναλλαγές στην Ελλάδα και
ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΑΤ για τις
ενέργειες αυτές αµελλητί,
β) µπορεί να παραπέµψει το θέµα στην ΕΑΤ και να ζητήσει τη συνδροµή της, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του
Κανονισµού (ΕΕ) 1093/2010.
5. Στην περίπτωση εγκατάστασης στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 30, υποκαταστήµατος µεσίτη πιστώσεων που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - µέλος, η αρµόδια αρχή του
κράτους - µέλους καταγωγής µπορεί, αφού ενηµερώσει
την Τράπεζα της Ελλάδας, να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στο ως άνω υποκατάστηµα.
6. Η κατανοµή των καθηκόντων µεταξύ των κρατών µελών που ορίζεται στο παρόν άρθρο δεν θίγει τις αρµοδιότητες των κρατών - µελών σε τοµείς που δεν καλύπτονται από τον παρόντα νόµο, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις τους δυνάµει του δικαίου της Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 33
Άδεια λειτουργίας και εποπτεία
µη πιστωτικών ιδρυµάτων
(άρθρο 35 της Οδηγίας)
Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν θίγουν τις διατάξεις των άρθρων 9,41 και 43 του ν. 4261/2014.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΓ΄
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ - ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 34
Υποχρέωση συνεργασίας
(άρθρο 36 της Οδηγίας)
1. Οι αρµόδιες ελληνικές αρχές του άρθρου 4 συνεργάζονται µε τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές των άλλων
κρατών - µελών, παρέχοντάς τους την αναγκαία για την
εφαρµογή του παρόντος νόµου συνδροµή, ιδίως µέσω
της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας κατά
τη διενέργεια ελέγχων και την άσκηση εποπτείας. Ως
σηµείο επαφής ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος.
2. Για τους σκοπούς της εφαρµογής της παραγράφου
1, οι αρµόδιες αρχές του άρθρου 4 συνάπτουν µνηµόνιο
συνεργασίας, το οποίο αναρτάται στους οικείους διαδικτυακούς τόπους και επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά
διαστήµατα.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος και οι αρµόδιες αρχές των
άλλων κρατών - µελών, που έχουν ορισθεί αντιστοίχως
ως σηµείο επαφής ανταλλάσσουν χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες
για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
Κατά την ανταλλαγή των ως άνω πληροφοριών, οι αρµόδιες αρχές µπορεί να ορίζουν ότι οι εν λόγω πληροφορίες δεν πρέπει να αποκαλυφθούν χωρίς τη ρητή συναίνεσή τους. Στην περίπτωση αυτή οι πληροφορίες αποτελούν αντικείµενο ανταλλαγής µόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχει δοθεί η σχετική συναίνεση.
Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να διαβιβάζει τις ληφθείσες πληροφορίες στις λοιπές αρµόδιες, σύµφωνα
µε τον παρόντα νόµο, αρχές στην Ελλάδα ή σε άλλα
κράτη - µέλη. Η διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών σε
άλλους φορείς ή φυσικά ή νοµικά πρόσωπα προϋποθέτει
τη ρητή συναίνεση των αρµόδιων αρχών που τις κοινοποίησαν και λαµβάνει χώρα µόνο για τους σκοπούς για
τους οποίους έχει δοθεί η σχετική συναίνεση πλην δεόντως αιτιολογηµένων περιστάσεων. Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερώνει αµέσως την αρµόδια αρχή, η οποία παρείχε τις πληροφορίες.
4. Μία από τις αρµόδιες ελληνικές αρχές µπορεί, κατόπιν αιτήµατος συνεργασίας στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχου, να αρνηθεί την παροχή συνεργασίας για δραστηριότητα έρευνας ή εποπτείας κατόπιν σχετικού αιτήµατος ή την ανταλλαγή πληροφοριών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 µόνον εάν:
α) ο σχετικός έλεγχος, επιτόπιος ή µη, ή η µη άσκηση
συγκεκριµένου εποπτικού καθήκοντος ή η ανταλλαγή
πληροφοριών ενδέχεται να προσβάλει την εθνική κυριαρχία, την ασφάλεια ή τη δηµόσια τάξη ή
β) έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία ενώπιον των
ελληνικών δικαστηρίων για τα ίδια πραγµατικά περιστατικά και κατά των ιδίων προσώπων ή έχει ήδη εκδοθεί
σχετική τελεσίδικη απόφαση για τις ίδιες πράξεις.
Στην περίπτωση τέτοιας άρνησης, η αρµόδια αρχή, µέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, ενηµερώνει σχετικά την
αρµόδια αρχή που υπέβαλε το αίτηµα και της παρέχει όσο το δυνατόν λεπτοµερέστερες πληροφορίες.

Άρθρο 35
Επίλυση διαφορών µεταξύ αρµόδιων αρχών
διαφορετικών κρατών - µελών
(άρθρο 37 της Οδηγίας)
Αν αίτηµα για συνεργασία, ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, απορρίφθηκε ή δεν ικανοποιήθηκε µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, η Τράπεζα της
Ελλάδος ή άλλη αρµόδια αρχή του άρθρου 4, µέσω της
Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί να παραπέµπει το ζήτηµα
στην ΕΑΤ και να ζητεί τη συνδροµή της, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισµού (ΕΕ)
1093/2010. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κάθε απόφαση που
λαµβάνει η ΕΑΤ, σύµφωνα µε αυτό το άρθρο είναι δεσµευτική για την ελληνική αρµόδια αρχή ανεξαρτήτως
του αν είναι ή όχι µέλος της ΕΑΤ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 36
Κυρώσεις
(άρθρο 38 της Οδηγίας)
1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόµου οι οριζόµενες στο άρθρο 4 αρµόδιες αρχές
επιβάλλουν κυρώσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
παραγράφων 2 και 3.
2. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων 9 και 10
επιβάλλονται κυρώσεις κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
13α του ν. 2251/1994. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 37 εφαρµόζεται το άρθρο 19 της
70330 οικ/30.6.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (Β΄
1421).
3. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόµου, πλην αυτών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 2, η Τράπεζα της Ελλάδος, µπορεί να λαµβάνει διοικητικά µέτρα και να επιβάλλει τις κυρώσεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4261/2014. Για
τη δηµοσιοποίηση διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 60 του
ν. 4261/ 2014.

Άρθρο 37
Μηχανισµοί επίλυσης διαφορών
(άρθρο 39 της Οδηγίας)
Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, οι οποίες ανακύπτουν µεταξύ καταναλωτών και πιστωτικών φορέων, µεσιτών πιστώσεων και αφορούν τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις που καθορίζονται µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου, εφαρµόζονται οι διατάξεις της 70330
οικ/30.6.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Οι πιστωτικοί φορείς και οι µεσίτες πιστώσεων οφεί-
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λουν να συνεργάζονται µε τους φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (Ε.Ε.Δ) που είναι αναγνωρισµένοι και
καταχωρισµένοι στο ειδικό µητρώο, σύµφωνα µε το άρθρο 18 της 70330 οικ/30.6.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και καλύπτουν διαφορές στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών (τραπεζικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών) προϊόντων και υπηρεσιών.
Για τις περιπτώσεις διασυνοριακών διαφορών που αφορούν συµβάσεις πίστωσης, εφαρµόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 15 της 70330 οικ/30.6.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας
και Τουρισµού και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Άρθρο 38
Διατάξεις αναγκαστικού δικαίου
(άρθρο 41 της Οδηγίας)
1. Παραίτηση του καταναλωτή από δικαιώµατα που
του αναγνωρίζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου δεν επιτρέπεται.
2. Τα µέτρα που θεσπίζονται µε τον παρόντα νόµο δεν
µπορεί να καταστρατηγούνται µέσω του τρόπου διατύπωσης των συµβατικών όρων µε συνέπεια να κινδυνεύουν οι καταναλωτές να χάσουν την προστασία που τους
παρέχει ο παρών νόµος.
Άρθρο 39
Μεταβατικές διατάξεις
(άρθρο 43 της Οδηγίας)
1. Οι πιστωτικοί φορείς και οι µεσίτες πιστώσεων που
ασκούν δραστηριότητες οι οποίες ρυθµίζονται από τις
διατάξεις του παρόντος νόµου συµµορφώνονται µε τις
διατάξεις των άρθρων 10, 12 έως και 14, 16 και 26 εντός
προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος.
2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την εφαρµογή του κώδικα δεοντολογίας της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013 που εκδόθηκε µε την απόφαση

ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος 195/1/2016.
3. Οι µεσίτες πιστώσεων που ασκούν δραστηριότητες
πιστωτικής διαµεσολάβησης που καθορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 πριν από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, µπορούν να συνεχίσουν να ασκούν
αυτές τις δραστηριότητες, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου διατάξεις
έως τις 21 Μαρτίου 2017. Όταν ένας µεσίτης πιστώσεων
βασίζεται στην ανωτέρω παρέκκλιση µπορεί να ασκεί τις
δραστηριότητές του µόνον εντός της Ελλάδος, εκτός εάν πληροί τις αναγκαίες νόµιµες απαιτήσεις του κράτους
- µέλους υποδοχής.
4. Οι πιστωτικοί φορείς και οι µεσίτες πιστώσεων οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες που ρυθµίζονται από τις
διατάξεις του παρόντος νόµου πριν από τις 20 Μαρτίου
2014 συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του άρθρου 8 έως τις 21 Μαρτίου 2017.
Άρθρο 40
Τροποποίηση της κ.υ.α. Ζ1-699/2010 (Β΄ 917)
(Τροποποίηση του άρθρου 2 της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ)
Μετά την παρ. 2 του άρθρου 2 της Ζ1-699/2010 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, προστίθεται παράγραφος 2α, ως εξής:
«2α. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2, η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται σε µη εξασφαλισµένες συµβάσεις πίστωσης, σκοπός των οποίων
είναι η ανακαίνιση ακινήτου που προορίζεται για κατοικία, και οι οποίες συνεπάγονται συνολικό ποσό πίστωσης ανώτερο των εβδοµήντα πέντε χιλιάδων (75.000)
ευρώ.»
Άρθρο 41
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του
παρόντος νόµου τα Παραρτήµατα I, II, III και IV, τα οποία έχουν ως ακολούθως:
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 42
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 2778/1999
Όπου στη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 6 του
ν. 2778/1999 (Α΄ 295), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε τη
διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 3581/2007 (Α΄
140), καθώς και στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 6,
της παρ. 2 του άρθρου 16 και της παρ. 2 του άρθρου 17
του ν. 2778/1999 γίνεται αναφορά σε εκτίµηση ή έκθεση
εκτιµητή του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών, νοείται, εφεξής, εκτίµηση ή έκθεση από ανεξάρτητο εκτιµητή.
Άρθρο 43
Κατάργηση διατάξεων των άρθρων δεύτερου
και τρίτου του ν. 3755/2009
Καταργούνται αναδροµικά από 23.3.2015 οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6, 8 και 9 του άρθρου δεύτερου, καθώς και
το άρθρο τρίτο του ν. 3755/2009 «Κύρωση της Σύµβασης
παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των προβλητών II και III του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της
ανώνυµης εταιρείας Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(ΟΛΠ Α.Ε.) και ρύθµιση συναφών θεµάτων» (Α΄ 52).
Άρθρο 44
Προσθήκη υποπαραγράφου Β.11 στην παράγραφο Β΄
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
Στην παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
(Α΄107), όπως ισχύει, προστίθεται υποπαράγραφος Β.11
και η υποπαράγραφος Β.11 αναριθµείται σε Β.12, ως εξής:
«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.11: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
1. Για τη διασφάλιση της υποχρέωσης διαφάνειας, όπου τίθεται από τους ενωσιακούς κανόνες, σχετικά µε τη
χορήγηση κρατικών ενισχύσεων, αναρτώνται σε δηµόσια
προσβάσιµο διαδικτυακό ιστότοπο συνοπτικές πληροφορίες για χορηγηθείσες µεµονωµένες κρατικές ενισχύσεις µετά την 1η Ιουλίου 2016. Οι πληροφορίες που δηµοσιεύονται περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων την επωνυµία και τον ΑΦΜ του δικαιούχου, το είδος και τον τοµέα
δραστηριότητας της επιχείρησης, το ποσό ενίσχυσης και
το µέσο ενίσχυσης, καθώς και όποιο άλλο στοιχείο προβλέπει η ενωσιακή νοµική βάση χορήγησης της ενίσχυσης. Η συναίνεση του δικαιούχου για την εν λόγω δηµοσίευση τεκµαίρεται µε τη λήψη της ενίσχυσης.
2. Τα ως άνω απαιτούµενα στοιχεία καταχωρούνται
στο σχετικό ηλεκτρονικό σύστηµα από τις Αποκεντρωµένες Μονάδες Κρατικών Ενισχύσεων, µε βάση τα στοιχεία που τους παρέχονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες
και επικυρώνονται από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών
Ενισχύσεων. Οι χρήστες του συστήµατος ορίζονται από
την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, µετά από
αίτηση της Αποκεντρωµένης Μονάδας.»

Άρθρο 45
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 2622/1998
Το εδάφιο α΄ του άρθρου 15 του ν. 2622/1998 (Α΄138)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Oι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 976/1979 (Α΄ 236),
που ρυθµίζουν την έκταση της ευθύνης των οδηγών, για
τα τροχαία ατυχήµατα που προκαλούνται από µηχανοκίνητα οχήµατα του Δηµοσίου, εφαρµόζονται ανάλογα και
για τα ατυχήµατα που προκαλούνται από πλωτά µέσα
της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων.»
Άρθρο 46
Τροποποίηση του άρθρου 23Α του ν. 3086/2002
1. Η παρ. 1 του άρθρου 23Α του ν. 3086/2002 (Α΄324),
που προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 49 του
ν. 4170/2013 (Α΄163), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Δαπάνες που αφορούν αµοιβές και έξοδα φυσικών
ή νοµικών προσώπων που ενεργούν για λογαριασµό του
Ελληνικού Δηµοσίου, κατόπιν σχετικών εντολών λειτουργών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, όπως ιδίως δικηγορικών εταιρειών, δικηγόρων, δικαστικών επιµελητών, µεταφραστών, πραγµατογνωµόνων, συµβολαιογράφων, δαπάνες για δηµοσιεύσεις στον τύπο και µετακινήσεις µελών του Ν.Σ.Κ. και γενικότερα δαπάνες
που σχετίζονται µε ενέργειες ενώπιον ηµεδαπών ή αλλοδαπών δικαστηρίων περιλαµβανοµένων των διαιτητικών, υπάγονται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ.
113/2010 (Α΄ 194) και βαρύνουν τους αντίστοιχους
Κ.Α.Ε. των προϋπολογισµών των αρµόδιων Υπουργείων
ή άλλων Αρχών του εκάστοτε οικονοµικού έτους, εντός
του οποίου εκκαθαρίζονται.»
2. Στο άρθρο 23Α του ν. 3086/2002 προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:
«3. Σε περιπτώσεις συµµετοχής του Δηµοσίου ή νοµικών προσώπων και ανεξάρτητων αρχών, που εκπροσωπούνται δικαστικά από το Ν.Σ.Κ., σε εθνικές ή διεθνείς
διαιτητικές δίκες επιτρέπεται, µε απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. µετά από εισήγηση του µέλους του
Ν.Σ.Κ. που χειρίζεται την υπόθεση, η ανάθεση της σύνταξης γνωµοδοτήσεων, ιδίως νοµικών ή τεχνικών, σε
Έλληνες ή και σε αλλοδαπούς ειδικούς εµπειρογνώµονες, χωρίς να είναι απαραίτητη η τήρηση διαδικασιών
που τυχόν προβλέπονται για την ανάθεση συµβάσεων
του Δηµοσίου. Η σχετική σύµβαση υπογράφεται από τον
Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. και ορίζει τον αντισυµβαλλόµενο, το
αντικείµενο της γνωµοδότησης και το χρόνο παράδοσής
της, τους όρους εµπιστευτικότητας που διέπουν τις χορηγούµενες πληροφορίες, την αµοιβή του γνωµοδοτούντος και τον τρόπο και χρόνο καταβολής της, καθώς και
τον τρόπο επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν από
τη σύµβαση. Η σχετική δαπάνη και τα λοιπά έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου ή του φορέα
τον οποίο αφορά η δίκη, στον οποίο και αποστέλλονται
τα σχετικά παραστατικά και δικαιολογητικά πληρωµής
για αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωµή. Για την καταβολή της αµοιβής εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις
της παραγράφου 1.»
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Άρθρο 47
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4350/2015
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου πρώτου
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 4 του
ν. 4350/2015 (Α΄ 161), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Για µια πενταετία από τη έναρξη ισχύος της παρούσας αναστέλλεται η άσκηση ποινικής δίωξης στα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου. Η Διεύθυνση Οικονοµικής
Ανάλυσης και Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί µε αίτησή της να λαµβάνει στοιχεία που υποβάλλονται
στην Επιτροπή προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για τους
σκοπούς των αρµοδιοτήτων της.»
Άρθρο 48
Τροποποιήσεις του ν. 4370/2016
1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 20 της παρ. 1
του άρθρου 3 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Στην έννοια των καταθέσεων δεν εµπίπτουν: (i) οι συµφωνίες πώλησης µε σύµφωνο επαναγοράς (repos), οι απαιτήσεις εκ των οποίων καλύπτονται κατά τα οριζόµενα
στις διατάξεις των άρθρων 16 έως 19 για τις επενδυτικές
υπηρεσίες και (ii) το ηλεκτρονικό χρήµα, όπως ορίζεται
στο άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 4021/2011 (Α΄ 218) και τα ποσά που λαµβάνονται έναντι του ηλεκτρονικού χρήµατος,
σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 4021/2011.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του
ν. 4370/2016 τροποποιείται ως εξής:
«Το όριο αυτό ισχύει για το σύνολο των καταθέσεων
που τηρούνται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυµα, ανεξάρτητα από
τον αριθµό των καταθέσεων, το νόµισµα και τον τόπο κατάθεσης.»
3. Το εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του
ν. 4370/2016 καταργείται.
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του
ν. 4370/2016 τροποποιείται ως εξής:
«3. Το ΤΕΚΕ, αµέσως µόλις του κοινοποιηθεί η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος ή της δικαστικής αρχής,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις υποπεριπτώσεις α΄
και β΄ της περίπτωσης 27 της παραγράφου 1 του άρθρου
3, καταρτίζει κατάλογο καταθετών µε βάση τα στοιχεία
της παραγράφου 3 του άρθρου 41 που του υποβάλλονται
από το πιστωτικό ίδρυµα, στο οποίο αφορούν οι ως άνω αποφάσεις.»
5. Η περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του
ν. 4370/2016 τροποποιείται ως εξής:
«η. Οι απαιτήσεις του Δηµοσίου, όπως αυτό ορίζεται
στην περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως ισχύει, των υπερεθνικών οργανισµών, των οµοσπονδιακών, οµόσπονδων, επαρχιακών
και τοπικών διοικητικών αρχών, καθώς και των Ο.Τ.Α..»
6. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4370/2016 τροποποιείται ως εξής:
«2. Αν το όριο κάλυψης αυξηθεί συνεπεία διάταξης νόµου, το ΔΣ αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία για την ανάλογη αναπροσαρµογή των τακτικών εισφορών στο ΣΚΕ,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 32.»
7. Το εδάφιο γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του

ν. 4370/2016 καταργείται.
8. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 25 του
ν. 4370/2016 τροποποιείται ως εξής:
«Τα εκ των ανωτέρω χρηµατικά διαθέσιµα τηρούνται σε
ειδικούς λογαριασµούς του ΣΚΚ στην Τράπεζα της Ελλάδος και κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 39.»
9. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 27 του
ν. 4370/2016, τροποποιείται ως εξής:
«Έως την 1η Ιουλίου κάθε έτους, αρχής γενοµένης από την 1η Ιουλίου 2016, κάθε πιστωτικό ίδρυµα που συµµετέχει στο ΣΚΚ αποστέλλει στο ΤΕΚΕ τα στοιχεία της
τελευταίας ηµέρας του προηγούµενου έτους, που ορίζει
το ΤΕΚΕ για τον προσδιορισµό του βαθµού κινδύνου που
αναλαµβάνει. Τα εν λόγω στοιχεία υπογράφονται από το
νόµιµο εκπρόσωπο του πιστωτικού ιδρύµατος. Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί τον έλεγχο των υποβαλλόµενων
στοιχείων για τον υπολογισµό της βάσης εισφορών είτε
αυτοβούλως στα πλαίσια της εποπτικής της αρµοδιότητας είτε κατόπιν αιτήµατος του ΤΕΚΕ.»
10. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 32 του
ν. 4370/2016 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Οι συµµετέχοντες στο ΣΚΕ καταβάλλουν εισφορές, οι οποίες αντιστοιχούν στην ετήσια µεταβολή της αξίας περιουσιακών στοιχείων επενδυτών - πελατών των
συµµετεχόντων στο ΣΚΕ.
5.Το ΔΣ αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία για την αναπροσαρµογή του ύψους και του τρόπου υπολογισµού
της ετήσιας τακτικής εισφοράς της παραγράφου 4 του
παρόντος, όταν επιτευχθεί εύλογη σχέση µεταξύ των
διαθεσίµων του ΣΚΕ και της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων επενδυτών - πελατών των συµµετεχόντων, τη διακοπή λόγω επίτευξης ευλόγου σχέσεως και
την εκ νέου καταβολή της ετήσιας εισφοράς, καθώς και
την τυχόν επιστροφή εισφορών που προκύπτουν από λάθος υπολογισµό των εισφορών αυτών, στους συµµετέχοντες στο ΣΚΕ που τις έχουν καταβάλει. Το ΔΣ αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία για την ως άνω εύλογη σχέση.»
11. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 41 του
ν. 4370/2016 τροποποιείται ως εξής:
«3. Τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να λειτουργούν
τα απαραίτητα συστήµατα, σύµφωνα µε τις εκάστοτε επιχειρησιακές και τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει το
ΤΕΚΕ, όπως το ηλεκτρονικό αρχείο πελατοκεντρικού
συστήµατος (ΗΑΠΣ), τα οποία διασφαλίζουν τον εντοπισµό και την παρακολούθηση των λογαριασµών ανά καταθέτη για την υποβολή των στοιχείων τουλάχιστον των
περιπτώσεων α΄, β΄ και ε΄ της παραγράφου 1 και του αποτελέσµατος του συµψηφισµού, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 10 προς το ΤΕΚΕ.»
12. Στο τέλος του άρθρου 47 του ν. 4370/2016 προστίθεται νέο άρθρο 47Α ως εξής:
«Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρµόδια αρχή και αρχή
εξυγίανσης, ο Υπουργός Οικονοµικών, ως ορισθείσα αρχή, το ΤΕΚΕ, καθώς και κάθε άλλη σχετική διοικητική αρχή συνεργάζονται µεταξύ τους κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο. Στα πλαίσια της εν λόγω συνεργασίας δύνανται να συνάπτουν µεταξύ τους έγγραφα µνηµόνια συνεννόησης.»
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Άρθρο 49
Τροποποιήσεις του ν. 4335/2015
1. Η παρ. 6 του εσωτερικού άρθρου 3 του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015 (Α΄87) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενεργώντας κατά περίπτωση µε την ιδιότητα της
αρχής εξυγίανσης ή της αρµόδιας αρχής µπορούν να καθορίζουν κριτήρια, να θεσπίζουν κανόνες, να λαµβάνουν
µέτρα, γενικά ή ειδικά, ανά ίδρυµα ή οντότητα που εµπίπτει στην αρµοδιότητά τους, και να παρακολουθούν
διαρκώς την τήρηση των υποχρεώσεων των ιδρυµάτων ή
οντοτήτων, ιδίως µέσω του καθορισµού υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων και γραπτών επεξηγήσεων και µέσω
της διενέργειας επιτόπιων ελέγχων. Μεταξύ άλλων, η
Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
στο πλαίσιο των ανωτέρω αρµοδιοτήτων τους, µπορούν
να θεσπίζουν κανόνες προς συµµόρφωση µε κατευθυντήριες γραµµές, συστάσεις και πρότυπα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (Ε.Α.Τ.).»
2. Η παρ. 9 του εσωτερικού άρθρου 4 του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Ειδικότερα θέµατα για την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου ρυθµίζονται µε απόφαση της αρµόδιας
αρχής και της αρχής εξυγίανσης, στο πεδίο της αρµοδιότητάς τους κατά τις παραγράφους 1 και 6 του άρθρου 4
του ν. 4261/2014 και την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του
παρόντος νόµου.»
3. Η παρ. 7 του εσωτερικού άρθρου 5 του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6 και 9 εφαρµόζονται και επί των εταιρειών χρηµατοδοτικής µίσθωσης, εταιρειών παροχής πιστώσεων και των εταιρειών πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων που υπόκεινται σε ατοµική βάση στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος,
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.»
4. Η παρ. 4 του εσωτερικού άρθρου 98 του άρθρου 2
του ν. 4335/2015 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4.Τα ιδρύµατα είναι υποχρεωµένα να εξοφλούν αµελλητί και πλήρως τις εισφορές που αναφέρονται στο
παρόν άρθρο, όπως αυτές καθορίζονται από την αρχή εξυγίανσης. Εφόσον παρέχεται η δυνατότητα της παραγράφου 3, οι εισφορές κάθε ιδρύµατος µε δεσµεύσεις
προς πληρωµή αντιστοιχούν κατ’ ανώτατο στο 30% των
εισφορών που συγκεντρώνονται, σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο.
Τα ιδρύµατα υποχρεούνται στην κατάλληλη λογιστική
παρακολούθηση, την υποβολή στοιχείων στην αρχή εξυγίανσης, καθώς και σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειµένου να διασφαλίσουν την πλήρη εξόφληση των οφειλόµενων εισφορών. Υποχρεούνται επίσης να διαθέτουν
διαδικασίες για την ορθή και έγκαιρη εξόφληση των εισφορών και την πρόληψη της διαφυγής, της αποφυγής
και της κατάχρησης, λαµβανοµένων υπόψη των πράξεων
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 103 της Οδηγίας
2014/59/ΕΕ.»
Άρθρο 50
Τροποποιήσεις του ν. 4261/2014
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4261/2014 (Α΄
107) προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής:

«ζ) τους ειδικότερους όρους, προϋποθέσεις και περιορισµούς για την πραγµατοποίηση ειδικών συµµετοχών
των πιστωτικών ιδρυµάτων σε εταιρείες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, όπως ορίζεται στην περίπτωση 27 της
παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, ή σε
εταιρείες που εµπίπτουν στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 89 του ίδιου Κανονισµού για την οποία απαιτείται προηγούµενη έγκριση της Τράπεζας της
Ελλάδος.»
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4261/2014 προστίθεται περίπτωση α΄ ως εξής:
«α) ειδικές διαδικασίες για τη λήψη και την παρακολούθηση καταγγελιών για παραβάσεις,».
3. Στο άρθρο 66 του ν. 4261/2014 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Ειδικότερα θέµατα και τεχνικές λεπτοµέρειες για
την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ρυθµίζονται µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος ή της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»
4.α. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 145α του
ν. 4261/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Απαιτήσεις της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 154 του
Πτωχευτικού Κώδικα.»
β. Η έναρξη ισχύος της περίπτωσης α΄ της παρούσας
παραγράφου αρχίζει µε την έναρξη ισχύος του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94).
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 148 του
ν. 4261/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Προκειµένου περί πιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν µε τη µορφή αµιγούς πιστωτικού συνεταιρισµού του ν. 1667/1986, όπως ισχύει, απαιτείται προηγούµενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος για κάθε τροποποίηση του καταστατικού τους που αφορά το είδος
των δραστηριοτήτων τους, καθώς και σε κάθε περίπτωση
µεταβολής του συνεταιριστικού κεφαλαίου που σχετίζεται µε την έκδοση νέων συνεταιριστικών µερίδων, περιλαµβανοµένων των προαιρετικών, µε τη µεταβολή της ονοµαστικής αξίας αυτών, µε τον καθορισµό των όρων,
προϋποθέσεων και τρόπου εξόφλησης των µερίδων και
µε τη µέθοδο αποτίµησης για την αναπροσαρµογή της αξίας τους κατά την αποχώρηση ή τον αποκλεισµό συνεταίρων, καθώς και µε τη µετατροπή οµολόγων σε συνεταιριστικές µερίδες.»
6. Η παρ. 1 του άρθρου 166 του ν. 4261/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργείται ο ν. 3601/2007 (Α΄ 178) και οποιαδήποτε υφιστάµενη
αναφορά σε αυτόν νοείται στο εξής ως αναφορά στις αντίστοιχες κατά περιεχόµενο διατάξεις του παρόντος
νόµου ή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013.»
Άρθρο 51
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016
1. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4389/2016
(Α΄ 94) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Για τον Πρόεδρο, τα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης
και τον Εµπειρογνώµονα που καλούνται από το εξωτερικό, αναγνωρίζονται έξοδα κίνησης µε κάθε µεταφορικό
µέσο, ηµερήσια αποζηµίωση εξωτερικού και έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού της περίπτωσης β΄ της κατηγορίας I της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Α΄ της Υποπαραγράφου Δ9 της παρ. Δ΄ του Μέρους Β΄ του άρ-

41
θρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄94). Ο Πρόεδρος και τα µέλη
του Συµβουλίου Διοίκησης του προηγούµενου εδαφίου
και ο Εµπειρογνώµονας εξαιρούνται του ανωτάτου ορίου ηµερών εκτός έδρας του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Α΄
της υποπαραγράφου Δ9 της παρ. Δ΄ του Μέρους Β΄ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015.»
2. Στο άρθρο 14 του ν. 4389/2016 προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:
«7. Με απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ο Διοικητής της Αρχής δύναται να
καθορίζει και να ανακαθορίζει το προτυπωµένο σήµα
(λογότυπο), του οποίου µπορεί να κάνει χρήση η Αρχή.»
3. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αρχής, τα µέλη
του Συµβουλίου Διοίκησης και ο Εµπειρογνώµονας συνεδριάζουν ως Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων και για τις
συνεδριάσεις τους εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις
της παραγράφου 6 του άρθρου 8.»
4. Στο άρθρο 41 του ν. 4389/2016 προστίθενται παράγραφοι 12 και 13, ως εξής:
«12. Ο Γενικός Γραµµατέας της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονοµικών µπορεί να συστήσει τις Υπηρεσίες που
συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Αρχής, να καθορίσει τη δοµή, τις αρµοδιότητες και το χρόνο έναρξης λειτουργίας αυτής και
των υπηρεσιών της, µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στις υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης θ΄ της
παραγράφου 4 του άρθρου 14, καθώς και τις οργανικές
θέσεις αυτών, να προκηρύξει τις θέσεις των Προϊσταµένων της Γενικής Διεύθυνσης και των οργανικών µονάδων της, να επιλέξει αυτούς και να τοποθετήσει προσωπικό σε αυτές.
13. Το προτυπωµένο σήµα (λογότυπος) της παραγράφου 7 του άρθρου 14, του οποίου µπορεί να κάνει χρήση
η Αρχή, δύναται να καθοριστεί µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, πριν την έναρξη λειτουργίας της Αρχής.»

ν. 2628/1998 (Α΄ 151) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) τον Γενικό Γραµµατέα Οικονοµικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονοµικών µε αναπληρωτή τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονοµικών.»

Άρθρο 52

Άρθρο 57

Παραχωρείται στο Δήµο Χαλανδρίου Αττικής για σαράντα (40) έτη η αποκλειστική χρήση του δηµοσίου κτήµατος µε ΑΒΚ 1168, εκτάσεως 29.720 τ.µ., µε σκοπό να
λειτουργήσουν σε αυτό χώροι αθλητισµού και κοινόχρηστοι χώροι.
Στο παραπάνω ακίνητο χωροθετούνται οι προβλεπόµενες στο άρθρο 9 του π.δ. της 23.2/6.3.1987 (Δ΄166) χρήσεις, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.
Το παρόν άρθρο έχει αναδροµική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου του έτους 2011.

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4281/2014
(Α΄160) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ειδικότερα, οι Οργανισµοί Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΟΚΑ) δύνανται να επιχορηγούνται εκτάκτως και για την
αποπληρωµή εκκρεµών αιτήσεων συνταξιοδότησης, εφόσον έχουν παρέλθει ενενήντα (90) ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής τους και δεν έχει εκδοθεί οριστική
απόφαση συνταξιοδότησης.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 (Α΄160) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιχορήγησης των φορέων, η διαδικασία και οι προθεσµίες επιστροφής στον Κρατικό Προϋπολογισµό της επιχορήγησης που δεν χρησιµοποιείται για τον ανωτέρω σκοπό,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε την εφαρµογή της
προηγούµενης παραγράφου θέµα. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών καθορίζονται
οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιχορήγησης

Άρθρο 53
Η παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 489/1976 (Α΄ 331), όπως
κωδικοποιήθηκε ως παρ. 4 του άρθρου 25 του π.δ.
237/1986 (Α΄ 110), καταργείται.
Άρθρο 54
H περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του

Άρθρο 55
Ο Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ),
από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι
28.2.2017, απαλλάσσεται της υποχρέωσης προσκόµισης
αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας για όλες τις πράξεις και συναλλαγές στις οποίες αυτά απαιτούνται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
πλην της µεταβίβασης ακινήτου ιδιοκτησίας του. Κατά το
χρονικό διάστηµα που ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο: α) δεν επιτρέπεται η διενέργεια πάσης φύσεως συµψηφισµού σε βάρος του ΟΜΜΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Α΄90) και κάθε άλλη διάταξη της κείµενης νοµοθεσίας που αφορά βεβαιωµένες χρηµατικές απαιτήσεις του Ελληνικού Δηµοσίου ή
ασφαλιστικών οργανισµών κατά του ΟΜΜΑ, β) αναστέλλονται οι κατά του ΟΜΜΑ και κάθε άλλου συνυπόχρεου
µε αυτόν προσώπου, πάσης φύσεως, κατά τον ΚΕΔΕ ή
κάθε άλλη διάταξη της κείµενης νοµοθεσίας, πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η λήψη
οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή διασφαλιστικού µέτρου.
Άρθρο 56
Δαπάνες µισθωµάτων κτιρίων, όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης, ετών 2014 και 2015, για
τις οποίες δεν έχουν τηρηθεί οι περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεις, δύνανται να πληρωθούν σε βάρος
των πιστώσεων του προϋπολογισµού των οικείων φορέων του τρέχοντος και του επόµενου έτους, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις νοµιµότητας και κανονικότητας αυτών.
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των ΟΚΑ για την αποπληρωµή εκκρεµών αιτήσεων συνταξιοδότησης, η διαδικασία και οι προθεσµίες επιστροφής στον Κρατικό Προϋπολογισµό της επιχορήγησης
που δεν χρησιµοποιείται για τον ανωτέρω σκοπό, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Σε περίπτωση που οι προθεσµίες επιστροφής παρέλθουν άπρακτες, ποσό αντίστοιχου ύψους µε το ποσό της επιστροφής δύναται να παρακρατείται από µεταβιβάσεις προς τους ανωτέρω φορείς.
Με τις ανωτέρω ή µε όµοιες αποφάσεις δύναται να καθορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου.»
Άρθρο 58
Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 24, 25, 66, 69Γ
και 69Δ του ν.4270/2014
1.α. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α΄143) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι προϊστάµενοι Οικονοµικών Υπηρεσιών, µε απόφασή τους, δύνανται να εξουσιοδοτούν ιεραρχικά υφιστάµενά τους όργανα, καθώς και προϊσταµένους γραφείων/αυτοτελών γραφείων, να υπογράφουν µε εντολή
τους πράξεις, βεβαιώσεις και τίτλους πληρωµής, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.»
β. Το πέµπτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 24, όπως αυτή ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:
«Τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των παραγράφων
4 και 5 ασκεί: i. στην Προεδρία της Δηµοκρατίας, ο προϊστάµενος της οικείας οικονοµικής υπηρεσίας, ii. στο Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων, ο Προϊστάµενος
Διοικητικού, iii. στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, ο
Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υποθέσεων
και iv. στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ο Γενικός Συντονιστής
Διοικητικής Υποστήριξης.»
γ. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Μέχρι την ολοκλήρωση εφαρµογής της διαδικασίας ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων του άρθρου
69ΣΤ, για δαπάνες που διενεργούνται από: i) περιφερειακές υπηρεσίες Υπουργείων, Ανεξάρτητων Αρχών, του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους και ii) την Προεδρία της Δηµοκρατίας, δύναται,
είτε µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του οικείου Υπουργού ή της Ανεξάρτητης Αρχής είτε µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών κατόπιν εισήγησης
του αρµόδιου οργάνου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, είτε µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών και του Γενικού Γραµµατέα της
Προεδρίας της Δηµοκρατίας αντίστοιχα, αρµοδιότητες
των παραγράφων 4 και 5, καθώς και των άρθρων 26, 66
και 69Γ, να ασκούνται από τις κατά τόπον αρµόδιες Δηµοσιονοµικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (άρθρο
69Δ παρ. 1).»
δ. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 5 του
άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Είναι υπεύθυνος να πραγµατοποιεί όλες τις δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις και να διασφαλίζει ότι η ΓΔΟΥ τηρεί ορθά το µητρώο δεσµεύσεων που προβλέπεται στο
π.δ. 113/2010 για το Υπουργείο και διαβιβάζει όλες τις
σχετικές πληροφορίες για τις αναληφθείσες υποχρεώσεις στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.»

ε. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 7 του
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Για τους φορείς του προτελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α΄, καθώς και τους φορείς της περίπτωσης β΄
της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου στο οποίο
εντάσσονται ως ειδικοί φορείς, ορίζεται ως Κύρια Κεντρική Οικονοµική Υπηρεσία και έχει τις ευθύνες που καθορίζονται στην προηγούµενη περίπτωση της παρούσας παραγράφου.»
2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 25 του
ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι προϊστάµενοι Οικονοµικών Υπηρεσιών, µε απόφασή τους, δύνανται να εξουσιοδοτούν ιεραρχικά υφιστάµενά τους όργανα, καθώς και προϊσταµένους γραφείων/αυτοτελών γραφείων, να υπογράφουν µε εντολή τους πράξεις, βεβαιώσεις και τίτλους πληρωµής, σύµφωναµε τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.»
3.α. Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 66 του
ν. 4270/2014, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Μετά την υπογραφή από τον διατάκτη επιστρέφεται
το ένα (1) αντίτυπο στον προϊστάµενο οικονοµικών υπηρεσιών του φορέα.»
3.β. Η παρ. 9 του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, καθώς και
η παρ. 5 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 «ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145) καταργούνται.
Η ισχύς των παραγράφων 1, 2 και 3α αρχίζει από την
1.1.2017 ενώ η ισχύς της παρ. 3β αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 αποτελούν την παράγραφο 1 αυτού, στο τέλος της οποίας προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής:
«2. α. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
άρθρου, µε κοινή απόφαση του οικείου Υπουργού ή του
οικείου οργάνου διοίκησης και των Υπουργών Οικονοµικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι ανωτέρω αρµοδιότητες µεταφέρονται και κατανέµονται στις υφιστάµενες οργανικές µονάδες µε δυνατότητα µετονοµασίας
τους, που συγκροτούν:
i. Τις Γενικές Διευθύνσεις Οικονοµικών Υπηρεσιών ή Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ή αντίστοιχης ονοµασίας Γενικές Διευθύνσεις των Υπουργείων, τη Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και τη Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
ii. Τις υπηρεσίες των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης,
οι προϊστάµενοι των οποίων κατά τις διατάξεις της παραραγράφου 3 του άρθρου 24 εξοµοιώνονται µε προϊσταµένους Οικονοµικών Υπηρεσιών Υπουργείων.
iii. Τις υπηρεσίες των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πλην οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.), οι προϊστάµενοι των οποίων, σύµφωνα µε τον οικείο Οργανισµό, είναι οι προϊστάµενοι οικονοµικών υπηρεσιών.
β. Με την ίδια ως άνω απόφαση, και όπου αυτό απαιτείται, δύναται στις υπηρεσίες των ανωτέρω περιπτώσεων:
i. να ανακατανέµονται οι αρµοδιότητες οικονοµικού
ενδιαφέροντος µεταξύ των οργανικών µονάδων που τις
συγκροτούν µε δυνατότητα µετονοµασίας των µονάδων,
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ii. να καταργείται, λόγω περιορισµένου αντικειµένου,
οργανική µονάδα επιπέδου Διεύθυνσης µετά του συνόλου των τµηµάτων της ή επιπέδου τµήµατος, µε µεταφορά του συνόλου των ασκούµενων αρµοδιοτήτων σε άλλη/ες οργανική/ές µονάδα/ες και παράλληλα να συνιστώνται νέες ισάριθµες οργανικές µονάδες αντίστοιχου
επιπέδου, µε σκοπό την άσκηση οικονοµικών αρµοδιοτήτων. Σε περίπτωση κατάργησης οργανικής µονάδας επιπέδου Διεύθυνσης δύναται τµήµα ή τµήµατα αυτής να
µην καταργηθούν και να υπαχθούν σε άλλη Διεύθυνση
µε αντίστοιχη αποµείωση των τµηµάτων της συνιστώµενης Διεύθυνσης. Σε κάθε περίπτωση οι προϊστάµενοι
των οργανικών µονάδων που καταργούνται δύνανται µε
απόφαση του Υπουργού ή του οικείου οργάνου διοίκησης, εφόσον δεν ασκούσαν καθήκοντα προϊσταµένου µε
τις διατάξεις περί αναπλήρωσης, να οριστεί ότι συνεχίζουν να ασκούν καθήκοντα προϊσταµένου αντίστοιχου επιπέδου στις οργανικές µονάδες που συνιστώνται, υπό
την προϋπόθεση ότι ο κλάδος/ειδικότητά τους προβλέπεται µεταξύ των κλάδων/ειδικοτήτων προσωπικού από
τους οποίους µπορεί να επιλέγεται ο οικείος προϊστάµενος,
iii. να συνιστώνται γραφεία (αυτοτελή ή µη),
iv. να µεταφέρονται σε αυτές οικονοµικές οργανικές
µονάδες ή οργανικές µονάδες οικονοµικού ενδιαφέροντος του Υπουργείου/φορέα, που δεν έχουν ήδη υπαχθεί,
v. να µεταφέρονται και να κατανέµονται σε αυτές λοιπές αρµοδιότητες οικονοµικού ενδιαφέροντος του Υπουργείου/φορέα και
vi. να ορίζονται στην περίπτωση σύστασης νέων οργανικών µονάδων ή και να επαναπροσδιορίζονται στην περίπτωση µεταφοράς ή ανακατανοµής αρµοδιοτήτων οι
κλάδοι/ειδικότητες προσωπικού από τους οποίους µπορούν να επιλέγονται οι οικείοι προϊστάµενοι, καθώς και
να ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.
γ. Οι αυτοτελείς Δηµόσιες Υπηρεσίες που υπάγονται
στον Πρωθυπουργό, εξυπηρετούνται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, στον
προϋπολογισµό του οποίου αποτελούν ειδικό φορέα.
Στην περίπτωση αυτή, ο Γενικός Διευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών του οικείου Υπουργείου έχει όλες τις
αρµοδιότητες, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24 επί των οικονοµικών
τους θεµάτων.
Στις Ανεξάρτητες Αρχές που ανήκουν στην Κεντρική
Διοίκηση, σύµφωνα µε την παρ. 1στ του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014, δύναται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου οργάνου της Ανεξάρτητης Αρχής, να:
i. συνιστάται, εφόσον δεν λειτουργεί οργανική µονάδα
τουλάχιστον επιπέδου τµήµατος, µε αρµοδιότητες αµιγώς οικονοµικού ενδιαφέροντος, τµήµα µε αµιγώς οικονοµικές αρµοδιότητες και γραφεία (αυτοτελή ή µη) για
την άσκηση των µεταφερόµενων αρµοδιοτήτων,
ii. συνιστώνται, εφόσον λειτουργεί οργανική µονάδα,
τουλάχιστον επιπέδου τµήµατος, µε αρµοδιότητες αµιγώς οικονοµικού ενδιαφέροντος, γραφεία (αυτοτελή ή
µη) για την άσκηση των µεταφερόµενων αρµοδιοτήτων.
δ. Οι επικεφαλής των γραφείων/αυτοτελών γραφείων,
που συνιστώνται για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της
παραγράφου 1 του παρόντος, ορίζονται µε απόφαση του
προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών.

ε. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. εφαρµόζονται οι οικείες
περί οργάνωσης υπηρεσιών και τροποποίησης οργανισµών διατάξεις.»
5. Η παρ. 2 του άρθρου 69Δ του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να
εξειδικεύονται περαιτέρω οι ως άνω αρµοδιότητες, να κατανέµονται στα οικεία τµήµατα/γραφεία, µε δυνατότητα
µετονοµασίας τους, να καθορίζονται τυχόν µεταβατικά
στάδια για την ανάθεσή τους, οι ακριβείς ηµεροµηνίες ανάθεσης, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.»
Άρθρο 59
Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
1. Στο Κεφάλαιο Ενδέκατο του ν. 4174/2013 (Α΄170) ο
τίτλος «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ» αντικαθίσταται ως εξής: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ».
2. Προστίθεται άρθρο 63Α στο ν. 4174/2013, ως εξής:
«Άρθρο 63Α
Διαδικασία Αµοιβαίου Διακανονισµού
1. Η Διαδικασία Αµοιβαίου Διακανονισµού κατ’ εφαρµογή των Συµβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεµένων επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ) (Σύµβαση Διαιτησίας), που κυρώθηκε µε το ν. 2216/1994 (Α΄83), διεξάγεται από τη Φορολογική Διοίκηση και τα αποτελέσµατά της
επέρχονται µε την έκδοση Απόφασης Αµοιβαίου Διακανονισµού του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων.
2. Μετά την ολοκλήρωση της Διαδικασίας Αµοιβαίου
Διακανονισµού, το αποτέλεσµα αυτής κοινοποιείται στον
φορολογούµενο τον οποίο αφορά και ο οποίος δύναται να
αποδεχθεί αυτήν εντός εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίησή της. Σε περίπτωση αποδοχής της Διαδικασίας Αµοιβαίου Διακανονισµού εντός της ανωτέρω προθεσµίας,
εκδίδεται Απόφαση Αµοιβαίου Διακανονισµού η οποία δεν
υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή ή οποιοδήποτε ένδικο βοήθηµα.
3. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία υποβολής του αιτήµατος για
έναρξη Διαδικασίας Αµοιβαίου Διακανονισµού και το περιεχόµενο αυτού, οι αρµόδιες υπηρεσίες για την εξέτασή
του, η διαδικασία επίτευξης Συµφωνίας Αµοιβαίου Διακανονισµού, κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε την κοινοποίηση
του αποτελέσµατος της Διαδικασίας Αµοιβαίου Διακανονισµού στον φορολογούµενο και τη διαδικασία αποδοχής
αυτής, το περιεχόµενο της Απόφασης Αµοιβαίου Διακανονισµού και κάθε άλλο σχετικό µε τη Διαδικασία Αµοιβαίου Διακανονισµού θέµα.»
3. Στην παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4174/2013 προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής:
«Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και για την καταβολή του
φόρου βάσει απόφασης Αµοιβαίου Διακανονισµού.»
4. Στην παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4174/2013 προστίθεται περίπτωση θ΄, ως εξής:
«θ) σε περίπτωση Διαδικασίας Αµοιβαίου Διακανονισµού, η απόφαση Αµοιβαίου Διακανονισµού.»
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Άρθρο 60
Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
1. Στο τέλος του άρθρου 53 του ν. 4172/2013 (Α΄167)
προστίθεται νέα παράγραφος 8, ως εξής:
«8. Η Φορολογική Διοίκηση, προκειµένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου αυτού, δύναται να επιβάλει προϋποθέσεις για την εφαρµογή του.»
2. Στην παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «της λογιστικής αξίας» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «της φορολογητέας αξίας».
3. Στο τέλος του άρθρου 54 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 18, ως εξής:
«18. Η Φορολογική Διοίκηση, προκειµένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου αυτού, δύναται να επιβάλει προϋποθέσεις για την εφαρµογή του.»
Άρθρο 61
Κίνητρα για µετασχηµατισµούς επιχειρήσεων
µε το ν. 4172/2013
Για µετασχηµατισµούς κατά τα άρθρα 52 έως και 55
του ν. 4172/2013 (Α΄167), η σύµβαση, η εισφορά και η
µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των µετασχη-

µατιζόµενων επιχειρήσεων, κάθε σχετική πράξη ή συµφωνία που αφορά την εισφορά ή µεταβίβαση στοιχείων
ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων και κάθε εµπράγµατου ή ενοχικού δικαιώµατος, οι αποφάσεις των κατά νόµο οργάνων των µετασχηµατιζόµενων εταιριών, η σχέση συµµετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρίας, καθώς και κάθε άλλη συµφωνία ή
πράξη που απαιτείται για το µετασχηµατισµό ή τη σύσταση νέας εταιρίας, η δηµοσίευση αυτών στο ΓΕΜΗ και
η µεταγραφή των σχετικών πράξεων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήµου ή οποιοδήποτε άλλο
τέλος υπέρ του Δηµοσίου, καθώς και από κάθε τέλος, εισφορά ή δικαίωµα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, µε την επιφύλαξη του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων. Αναφορικά µε το ΦΠΑ και το φόρο εισοδήµατος, εφαρµόζονται
οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013), όπως ισχύουν, αντίστοιχα.
Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν για µετασχηµατισµούς των οποίων η διαδικασία αρχίζει µετά τη δηµοσίευση του παρόντος.
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Άρθρο 62
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από
τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις
του.

Αθήνα,

2016
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