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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 917
23 Ιουνίου 2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Ζ1−699
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη−
γία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμ−
βάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση
της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου που δημο−
σιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ, αριθμ. L
133 της 22.5.2008.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως το άρθρο
αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984
«Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα Αποθε−
ματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακα και Χάλυβα και του οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄
70) καθώς και του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτωση (η) του
ν. 1338/83 (Α΄ 34).
β) του άρθρου 3 του Ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοι−
νοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως το άρθρο αυτό αντικα−
ταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 101).
γ) του δεύτερου άρθρου του Ν.2077/1992 «Κύρωση της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών
πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην
Τελική Πράξη» (Α΄136).
δ) του ν. 2251/1994 «Προστασία των Καταναλωτών» (Α΄
191) και ειδικότερα του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 2251/1994,
όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε το πρώτο άρθρο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα», β) του π.δ/τος 185/2009 «Ανα−
σύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία

Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτι−
κής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία
Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτε−
ρικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και
της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι−
κής» (Α΄ 213), γ) του π.δ./τος 187/2009 «Διορισμός Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α΄ 214), δ) του π.δ./τος 189/2009 «Καθο−
ρισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων» (Α΄ 221), ε) του π.δ/τος 397/88 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εμπορίου» (Α΄ 185), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, στ) του π.δ/τος 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Τουρισμού, Βιομηχανίας − Ενέργειας και Τεχνολογίας και
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (Α΄ 19) και ζ) του
π.δ/τος 197/1997 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Κατα−
ναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (Α΄156),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 22ης Μάιου 2008 για τις
συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση
της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου που δημοσι−
εύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ, αριθμ. Ε 133
της 22.5.2008, προς εναρμόνιση με την οποία εκδίδεται
η παρούσα απόφαση.
4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της απόφασης είναι η ενσωμάτωση στην ελ−
ληνική νομοθεσία των διατάξεων της Οδηγίας 2008/48/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 23ης Απριλίου 2008 για την προστασία των κατα−
ναλωτών στις συμβάσεις πίστωσης και την κατάργηση
της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Ε.Ε.Ε.Ε. αριθμ.
Ε 133, 22.5.08 σελ. 66−92).
Άρθρο
Πεδίο Εφαρμογής
1 .Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται
στις συμβάσεις πίστωσης.
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2. Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης
εξαιρούνται:
α) οι συμβάσεις πίστωσης που εξασφαλίζονται με
εμπράγματη ασφάλεια επί ακινήτου,
β) οι συμβάσεις πίστωσης σκοπός των οποίων είναι η
απόκτηση ή διατήρηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί
εγγείου ιδιοκτησίας ή επί υπάρχοντος ή υπό κατασκευή
κτιρίου,
γ) οι συμβάσεις πίστωσης που αφορούν συνολικό
ποσό πίστωσης μικρότερο των 200 ευρώ ή μεγαλύτε−
ρο των 75.000 ευρώ,
δ) οι συμβάσεις μίσθωσης ή χρηματοδοτικής μίσθω−
σης στις οποίες ούτε η ίδια η σύμβαση ούτε τυχόν
άλλη αυτοτελής σύμβαση ορίζουν υποχρέωση αγοράς
του αντικειμένου της σύμβασης. Η ύπαρξη υποχρέωσης
θεωρείται ότι υφίσταται όταν αποφασίζεται μονομερώς
από τον πιστωτικό φορέα,
ε) οι συμβάσεις πίστωσης με τη μορφή δυνατότητας
υπερανάληψης, σύμφωνα με τους όρους των οποίων η πί−
στωση πρέπει να εξοφληθεί σε διάστημα ενός μηνός,
στ) οι συμβάσεις πίστωσης με τις οποίες η πίστωση
χορηγείται άτοκα και χωρίς άλλες επιβαρύνσεις καθώς
και οι συμβάσεις πίστωσης σύμφωνα με τους όρους των
οποίων η πίστωση πρέπει να εξοφληθεί σε διάστημα
τριών μηνών και η καταβλητέα για την πίστωση επιβά−
ρυνση είναι ασήμαντη,
ζ) οι συμβάσεις πίστωσης, με τις οποίες η πίστωση
χορηγείται από εργοδότη στους εργαζομένους του ως
δευτερεύουσα δραστηριότητα άτοκα ή με συνολικό ετή−
σιο πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης χαμηλότερο από
εκείνα που επικρατούν στην αγορά, και τα οποία δεν
προσφέρονται γενικά στο κοινό,
η) οι συμβάσεις πίστωσης, οι οποίες συνάπτονται με
επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ )
ή ανώνυμες εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
(ΑΕΠΕΥ) όπως ορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 και
2 αντίστοιχα του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτι−
κών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 195 Α΄/17−8−2007)
ή με πιστωτικά ιδρύματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
παρ.Ια του ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστη−
ριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων
κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχει−
ρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α 71−8−2007), με σκοπό την παροχή
της δυνατότητας στον επενδυτή να διενεργήσει συναλ−
λαγή σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα,
όπως ορίζονται στο άρθρο 5 του ν. 3606/2007 εφόσον η
ΕΠΕΥ, η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυμα που χορηγεί την
πίστωση συμμετέχουν στην εν λόγω συναλλαγή,
θ) οι συμβάσεις πίστωσης οι οποίες απορρέουν από
διακανονισμό που επιτεύχθηκε ενώπιον δικαστηρίου ή
άλλης δημόσιας αρχής,
ι) οι συμβάσεις πίστωσης οι οποίες αφορούν την
προθεσμιακή εξόφληση υπάρχουσας οφειλής χωρίς
επιβαρύνσεις,
ια) οι συμβάσεις πίστωσης κατά τη σύναψη των οποί−
ων ο καταναλωτής καλείται να καταθέσει εμπράγματη
ασφάλεια στον πιστωτικό φορέα ως ενέχυρο και στις
οποίες η ευθύνη του καταναλωτή περιορίζεται αυστηρά
στο εν λόγω ενέχυρο, και
ιβ) οι συμβάσεις πίστωσης που σχετίζονται με δάνεια
χορηγούμενα σε περιορισμένο κοινό δυνάμει νομοθετι−
κής διάταξης γενικού συμφέροντος, με επιτόκιο χαμη−

λότερο από το συνήθως προτεινόμενο στην αγορά, ή
άτοκα ή με άλλους όρους οι οποίοι είναι πιο ευνοϊκοί
για τον καταναλωτή από αυτούς που επικρατούν στην
αγορά και με επιτόκιο όχι υψηλότερο από αυτό που
επικρατεί στην αγορά.
3. Στις συμβάσεις πίστωσης με τη μορφή δυνατότητας
υπερανάληψης και όταν η πίστωση εξοφλείται όταν
ζητηθεί ή εντός τριμήνου, εφαρμόζονται μόνον τα άρ−
θρα 1 έως 3, το άρθρο 4 παράγραφος 1, παράγραφος 2
στοιχεία α) έως γ) και παράγραφος 4, τα άρθρα 6 έως
9, το άρθρο 10 παράγραφοι 1, 4 και 5, τα άρθρα 12, 15, 17
και τα άρθρα 19 έως 23 της παρούσας απόφασης.
4. Στις συμβάσεις πίστωσης με τη μορφή υπέρβασης,
εφαρμόζονται μόνο τα άρθρα 1 έως 3, 18 και 20 έως 23
της παρούσας απόφασης.
5. Στις συμβάσεις πίστωσης που προβλέπουν ότι ο
πιστωτικός φορέας και ο καταναλωτής μπορούν να συ−
νάψουν συμφωνία για προθεσμιακή καταβολή ή για τις
μεθόδους εξόφλησης της πίστωσης, σε περιπτώσεις
στις οποίες ο καταναλωτής έχει ήδη καθυστερήσει την
εξόφληση βάσει της αρχικής σύμβασης πίστωσης, εφαρ−
μόζονται μόνον τα άρθρα 1 έως 4, 6, 7, 9, το άρθρο 10
παράγραφος 1, παράγραφος 2 στοιχεία α) έως θ), ιβ) και
ιη) και παράγραφος 4, τα άρθρα 11, 13, 16 και τα άρθρα
18 έως 23 της παρούσας απόφασης όταν:
α) τέτοιες ρυθμίσεις θα ήταν πιθανόν να αποτρέψουν
την ενδεχόμενη κίνηση νομικών διαδικασιών για την
καθυστέρηση αυτή, και
β) ο καταναλωτής δεν υπόκειται, με τις ρυθμίσεις
αυτές, σε λιγότερο ευνοϊκούς όρους από εκείνους της
αρχικής σύμβασης πίστωσης.
Εφόσον η ως άνω σύμβαση πίστωσης υπόκειται στο
πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου, εφαρμόζονται μόνον οι διατάξεις της παρα−
γράφου αυτής.
Άρθρο 3
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν
οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, με
τις δικαιοπραξίες που καλύπτει η παρούσα απόφαση,
επιδιώκει σκοπούς που δεν σχετίζονται με την εμπορική,
επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του,
β) «πιστωτικός φορέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρό−
σωπο που χορηγεί ή υπόσχεται να χορηγήσει πίστωση
στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελ−
ματικής του δραστηριότητας,
γ) «σύμβαση πίστωσης»: σύμβαση δυνάμει της οποίας
πιστωτικός φορέας χορηγεί ή υπόσχεται να χορηγήσει
σε καταναλωτή πίστωση με τη μορφή προθεσμιακής
καταβολής, δανείου ή οποιασδήποτε άλλης παρόμοιας
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, με εξαίρεση τις συμβά−
σεις που συνάπτονται για τη συνεχή παροχή υπηρεσιών
ή για την προμήθεια αγαθών του ίδιου είδους, δυνάμει
των οποίων ο καταναλωτής καταβάλλει με δόσεις το
τίμημα για τις εν λόγω υπηρεσίες ή αγαθά κατά τη
διάρκεια της παροχής τους,
δ) «δυνατότητα υπερανάληψης»: έγγραφη ή επί άλ−
λου σταθερού μέσου σύμβαση πίστωσης με την οποία
πιστωτικός φορέας καθιστά διαθέσιμα σε καταναλωτή
κεφάλαια που υπερβαίνουν το τρέχον υπόλοιπο του
τρεχούμενου λογαριασμού του καταναλωτή,
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ε) «υπέρβαση»: σιωπηρή αποδοχή υπερανάληψης στο
πλαίσιο της οποίας ο πιστωτικός φορέας καθιστά διαθέσι−
μα σε καταναλωτή κεφάλαια που υπερβαίνουν το τρέχον
υπόλοιπο του τρεχούμενου λογαριασμού του καταναλωτή
ή τη συμφωνημένη δυνατότητα υπερανάληψης,
στ) «μεσίτης πιστώσεων»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο το
οποίο δεν ενεργεί ως πιστωτικός φορέας και το οποίο,
στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελ−
ματικής του δραστηριότητας, έναντι αμοιβής, η οποία
μπορεί να είναι χρηματική ή να έχει οποιαδήποτε άλλη
συμφωνηθείσα μορφή οικονομικού ανταλλάγματος:
i) παρουσιάζει ή προσφέρει συμβάσεις πίστωσης
στους καταναλωτές, ή
ii) βοηθά τους καταναλωτές για τη σύναψη συμβάσεων
πίστωσης αναλαμβάνοντας προπαρασκευαστικές εργα−
σίες διαφορετικές από αυτές του σημείου i).
ζ) «συνολικό κόστος της πίστωσης για τον κατανα−
λωτή»: το σύνολο των επιβαρύνσεων, συμπεριλαμβα−
νομένων των τόκων, των προμηθειών, των φόρων, των
αμοιβών και των κάθε άλλου είδους επιβαρύνσεων, που
καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής για τη σύμβαση
πίστωσης και τα οποία γνωρίζει ο πιστωτικός φορέας,
εκτός των συμβολαιογραφικών δαπανών. Το κόστος
που αφορά συμπληρωματικές υπηρεσίες σχετικές με
τη σύμβαση πίστωσης, ιδίως τα ασφάλιστρα, περιλαμ−
βάνεται επίσης αν, επιπλέον, η σύναψη της σύμβασης
συμπληρωματικής υπηρεσίας είναι υποχρεωτική για τη
χορήγηση της πίστωσης ή για τη χορήγηση της υπό
τους όρους και τις προϋποθέσεις που διαφημίζονται,
η) «συνολικό ποσό πληρωτέο από τον καταναλωτή»: το
άθροισμα του συνολικού ύψους της πίστωσης και του
συνολικού κόστους αυτής για τον καταναλωτή,
θ) «Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυν−
σης (ΣΕΠΠΕ)»: το συνολικό κόστος της πίστωσης για
τον καταναλωτή, εκφραζόμενο ως ετήσιο ποσοστό του
συνολικού ποσού της πίστωσης συμπεριλαμβανομένου,
εφόσον συντρέχει περίπτωση, του κόστους σύμφωνα με
το άρθρο 19 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης,
ι) «επιτόκιο χορηγήσεων»: το επιτόκιο, εκφραζόμενο ως
σταθερό ή μεταβλητό ποσοστό, το οποίο εφαρμόζεται
σε ετήσια βάση στο ποσό της πίστωσης που αναλαμ−
βάνεται (drawn down),
ια) «σταθερό επιτόκιο χορηγήσεων»: το επιτόκιο χο−
ρηγήσεων το οποίο, στη σύμβαση πίστωσης μεταξύ του
πιστωτικού φορέα και του καταναλωτή, συμφωνείται να
είναι το ίδιο για όλη τη διάρκεια της σύμβασης πίστω−
σης ή για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Αν η σύμ−
βαση πίστωσης δεν ορίζει όλα τα επιτόκια χορηγήσεων,
σταθερό επιτόκιο χορηγήσεων τεκμαίρεται ότι ορίζεται
μόνο για τις χρονικές περιόδους για τις οποίες ορίζεται
αποκλειστικά σταθερό ποσοστό, που συμφωνείται κατά
τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης,
ιβ) «συνολικό ποσό της πίστωσης»: το ανώτατο όριο ή
το σύνολο των ποσών που καθίστανται διαθέσιμα βάσει
σύμβασης πίστωσης,
ιγ) «σταθερό μέσο»: κάθε μέσο που επιτρέπει στον κα−
ταναλωτή 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 ανα−
παραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών,
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ιδ) «συνδεδεμένη σύμβαση πίστωσης»: σύμβαση πί−
στωσης στην οποία:
i) η χορηγούμενη πίστωση εξυπηρετεί αποκλειστικά
την εξ ολοκλήρου ή εν μέρει χρηματοδότηση σύμβα−
σης που αφορά την παροχή συγκεκριμένων αγαθών ή
συγκεκριμένης υπηρεσίας και
ii) οι δύο αυτές συμβάσεις συνιστούν αντικειμενικά μια
οικονομική ενότητα. Θεωρείται ότι υφίσταται οικονομική
ενότητα όταν ο προμηθευτής του αγαθού ή ο παρέ−
χων την υπηρεσία χρηματοδοτεί ο ίδιος την πίστωση
του καταναλωτή ή, σε περίπτωση χρηματοδότησης της
πίστωσης από τρίτο πρόσωπο, εφόσον ο πιστωτικός
φορέας χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του προμηθευτή
του αγαθού ή του παρέχοντος την υπηρεσία για τη
σύναψη ή την προετοιμασία της σύμβασης πίστωσης,
ή αν τα συγκεκριμένα αγαθά ή η παροχή της συγκεκρι−
μένης υπηρεσίας προσδιορίζονται ρητά στη σύμβαση
πίστωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ
ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΓΣΤΩΣΗΣ
Άρθρο 4
Τυποποιημένες πληροφορίες που πρέπει να
περιλαμβάνονται στη διαφήμιση
1. Κάθε διαφήμιση σχετικά με συμβάσεις πίστωσης που
αναφέρει συγκεκριμένο επιτόκιο ή οποιαδήποτε άλλα
αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το κόστος της πίστω−
σης για τον καταναλωτή περιλαμβάνει τυποποιημένες
πληροφορίες σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
2. Οι τυποποιημένες πληροφορίες προσδιορίζουν κατά
την εξής σειρά και κατά τρόπο σαφή, συνοπτικό και εμ−
φανή, με χρήση αντιπροσωπευτικού παραδείγματος:
α) το επιτόκιο χορηγήσεων, σταθερό ή κυμαινόμενο,
ή αμφότερα, καθώς και πληροφορίες για τυχόν επιβα−
ρύνσεις που περιλαμβάνονται στο συνολικό κόστος της
πίστωσης για τον καταναλωτή,
β) το συνολικό ποσό της πίστωσης,
γ) το συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιβά−
ρυνσης,
δ) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τη διάρκεια της σύμ−
βασης πίστωσης,
ε) σε περίπτωση πίστωσης με τη μορφή προθεσμιακής
καταβολής για την προμήθεια συγκεκριμένου αγαθού
ή την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας, την τιμή τοις
μετρητοίς και το ποσό της τυχόν προκαταβολής και
στ) εφόσον συντρέχει περίπτωση, το συνολικό ποσό
που πρέπει να καταβάλει ο καταναλωτής και το ποσό
των δόσεων.
3. Αν για τη χορήγηση της πίστωσης ή για τη χορή−
γηση της υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που
διαφημίζονται είναι υποχρεωτική η σύναψη σύμβασης,
που αφορά συμπληρωματική υπηρεσία σχετική με τη
σύμβαση πίστωσης, και ιδίως ασφάλιση, το δε κόστος
της συμπληρωματικής αυτής υπηρεσίας δεν μπορεί να
καθορισθεί εκ των προτέρων, η υποχρεωτική σύναψη
της εν λόγω σύμβασης αναφέρεται επίσης κατά τρόπο
σαφή, συνοπτικό και εμφανή, μαζί με το ΣΕΠΠΕ.
4. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των
διατάξεων των άρθρων 9 έως 9θ του ν. 2251/94 «περί
προστασίας καταναλωτή» (ΦΕΚ 191 Α/94), όπως ισχύει.
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Άρθρο 5
Υποχρέωση παροχής πληροφοριών πριν από τη
σύναψη της σύμβασης πίστωσης
1. Σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν δεσμευθεί ο κα−
ταναλωτής από σύμβαση πίστωσης ή προσφορά σχε−
τική με σύμβαση πίστωσης, ο πιστωτικός φορέας και,
εφόσον συντρέχει περίπτωση, ο μεσίτης πιστώσεων
παρέχουν στον καταναλωτή, βάσει των πιστωτικών
όρων και προϋποθέσεων που προσφέρει ο πιστωτικός
φορέας και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των προτιμή−
σεων που έχει εκφράσει και των πληροφοριών που έχει
παράσχει ο καταναλωτής, τις πληροφορίες που είναι
απαραίτητες για τη σύγκριση διαφορετικών προσφορών
προκειμένου ο καταναλωτής να λάβει τεκμηριωμένη
απόφαση σχετικά με τη σύναψη σύμβασης πίστωσης.
Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται, εγγράφως ή επί
άλλου σταθερού μέσου, μέσω των «τυποποιημένων ευ−
ρωπαϊκών πληροφοριών καταναλωτικής πίστης» σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα Π, το οποίο
προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας απόφασης. Ο πιστωτικός φορέας θεωρείται
ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις παροχής πληρο−
φοριών της παρούσας παραγράφου και του άρθρου 4α
παράγραφος 3 του ν. 2251/1994, όπως ισχύει, εφόσον έχει
παράσχει τις «τυποποιημένες ευρωπαϊκές πληροφορίες
καταναλωτικής πίστης».
Οι πληροφορίες αυτές προσδιορίζουν:
α) τον τύπο πίστωσης,
β) τα στοιχεία ταυτότητας και την έδρα ή κατοικία
του πιστωτικού φορέα καθώς και, κατά περίπτωση, τα
στοιχεία ταυτότητας και την έδρα ή κατοικία του δια−
μεσολαβούντος μεσίτη πιστώσεων,
γ) το συνολικό ποσό της πίστωσης και τους όρους
που διέπουν τις αναλήψεις,
δ) τη διάρκεια της σύμβασης πίστωσης,
ε) σε περίπτωση πίστωσης με τη μορφή προθεσμιακής
καταβολής για την αγορά συγκεκριμένου αγαθού ή την
παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας και συνδεδεμένων
συμβάσεων πίστωσης, το αγαθό ή την υπηρεσία και
την τιμή του τοις μετρητοίς,
στ) το επιτόκιο χορηγήσεων, τους όρους που διέ−
πουν την εφαρμογή του και, εφόσον είναι διαθέσιμα,
κάθε δείκτη ή επιτόκιο αναφοράς που εφαρμόζεται στο
αρχικό επιτόκιο χορηγήσεων, καθώς επίσης και τις πε−
ριόδους, τους όρους και τη διαδικασία τροποποίησης
του. Αν ισχύουν διαφορετικά επιτόκια χορηγήσεων υπό
διαφορετικές συνθήκες, τις προαναφερθείσες πληρο−
φορίες σχετικά με όλα τα εφαρμοζόμενα στη σύμβαση
πίστωσης επιτόκια,
ζ) το ΣΕΠΠΕ και το συνολικό ποσό που πρέπει να
καταβάλει ο καταναλωτής, με αντιπροσωπευτικό πα−
ράδειγμα που αναφέρει όλες τις παραδοχές που χρη−
σιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ΣΕΠΠΕ. Εφό−
σον ο καταναλωτής έχει πληροφορήσει τον πιστωτικό
φορέα για ένα ή περισσότερα στοιχεία της πίστωσης
που προτιμά, όπως η διάρκεια της σύμβασης πίστω−
σης και το συνολικό ποσό της πίστωσης, ο πιστωτικός
φορέας πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία αυτά
κατά τον υπολογισμό του ΣΕΠΠΕ. Αν η σύμβαση πί−
στωσης προβλέπει διαφορετικούς τρόπους ανάληψης
με διαφορετικές επιβαρύνσεις ή επιτόκια χορηγήσεων
και ο πιστωτικός φορέας χρησιμοποιεί την παραδοχή
του στοιχείου β) του μέρους II του Παραρτήματος Ι, το

οποίο προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας απόφασης, υποχρεούται να επισημαίνει
στον καταναλωτή ότι άλλοι μηχανισμοί ανάληψης για
τον εν λόγω τύπο σύμβασης πίστωσης ενδέχεται να
έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερο ΣΕΠΠΕ,
η) το ποσό, τον αριθμό και την περιοδικότητα των
καταβολών που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον
καταναλωτή και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τη σει−
ρά με την οποία θα κατανεμηθούν οι δόσεις σε δι−
άφορα τρέχοντα υπόλοιπα στα οποία εφαρμόζονται
διαφορετικά επιτόκια χορηγήσεων για τους σκοπούς
της εξόφλησης,
θ) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τις επιβαρύνσεις
για την τήρηση ενός ή περισσότερων λογαριασμών
στους οποίους εγγράφονται τόσο οι καταβολές όσο
και οι αναλήψεις, εκτός αν το άνοιγμα λογαριασμού
είναι προαιρετικό, τις επιβαρύνσεις για τη χρήση μέ−
σου πληρωμών τόσο για τις καταβολές όσο και για τις
αναλήψεις, καθώς επίσης και τυχόν άλλες επιβαρύνσεις
που προκύπτουν από τη σύμβαση πίστωσης και τους
όρους υπό τους οποίους οι επιβαρύνσεις αυτές μπορούν
να τροποποιηθούν,
ι) εφόσον συντρέχει περίπτωση, την ύπαρξη εξόδων τα
οποία καταβάλλει ο καταναλωτής σε συμβολαιογράφο
κατά τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης,
ια) την τυχόν υποχρέωση επιλογής συμπληρωματικής
υπηρεσίας σχετικής με τη σύμβαση πίστωσης, ιδίως
ασφάλισης, όταν η σύναψη σύμβασης για την υπηρεσία
αυτή είναι υποχρεωτική για τη χορήγηση της πίστωσης
ή για τη χορήγηση της υπό τους όρους και τις προϋπο−
θέσεις που διαφημίζονται,
ιβ) το εφαρμοζόμενο επιτόκιο υπερημερίας και τον
τρόπο προσαρμογής του και, εφόσον συντρέχει πε−
ρίπτωση, τις επιβαρύνσεις σε περίπτωση αθέτησης
καταβολής,
ιγ) προειδοποίηση για τις συνέπειες της παράλειψης
καταβολής πληρωμών,
ιδ) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τις απαιτούμενες
εγγυήσεις,
ιε) την ύπαρξη ή τη μη ύπαρξη του δικαιώματος υπα−
ναχώρησης.
ιστ) το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης και, εφόσον
συντρέχει περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με το δι−
καίωμα αποζημίωσης του πιστωτικού φορέα και τον
τρόπο καθορισμού της αποζημίωσης αυτής, σύμφωνα
με το άρθρο 16 της παρούσας απόφασης,
ιζ) το δικαίωμα του καταναλωτή να λαμβάνει άμεση
και δωρεάν ενημέρωση για το αποτέλεσμα της έρευ−
νας σε βάση δεδομένων για σκοπούς αξιολόγησης της
πιστοληπτικής του ικανότητας, σύμφωνα με το άρθρο
9 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης,
ιη) το δικαίωμα του καταναλωτή να λαμβάνει δωρεάν
αντίγραφο σχεδίου της σύμβασης πίστωσης, κατόπιν
αιτήσεως. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται αν ο
πιστωτικός φορέας, κατά τη στιγμή της αίτησης, δεν
επιθυμεί να προβεί στη σύναψη σύμβασης πίστωσης με
τον καταναλωτή, και
ιθ) εφόσον συντρέχει περίπτωση, το χρονικό διάστημα
κατά το οποίο δεσμεύεται ο πιστωτικός φορέας από
τις πληροφορίες τις οποίες έχει παράσχει πριν από τη
σύναψη της σύμβασης.
Κάθε πρόσθετη πληροφορία που επιθυμεί να παρά−
σχει στον καταναλωτή ο πιστωτικός φορέας, παρέχεται
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σε χωριστό έγγραφο που μπορεί να επισυνάπτεται στις
«τυποποιημένες ευρωπαϊκές πληροφορίες καταναλωτι−
κής πίστης».
2. Στις περιπτώσεις τηλεφωνικών επικοινωνιών κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 4α παράγραφος 3 του ν. 2251/1994,
όπως ισχύει, η περιγραφή των βασικών χαρακτηριστι−
κών της χρηματοοικονομικής υπηρεσίας που παρέχεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου, περι−
λαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 στοιχεία γ), δ), ε), στ) και η) του
παρόντος άρθρου, το ΣΕΠΠΕ, μέσω αντιπροσωπευτικού
παραδείγματος, και το συνολικό ποσό που πρέπει να
καταβάλει ο καταναλωτής.
3. Αν η σύμβαση έχει συναφθεί κατόπιν αιτήματος του
καταναλωτή με χρήση μέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως,
το οποίο δεν επιτρέπει την παροχή των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παράγραφο 1, ιδίως στην περίπτωση
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ο πιστωτικός
φορέας παρέχει στον καταναλωτή πλήρη προσυμβατική
πληροφόρηση σύμφωνα με το έντυπο για τις «τυποποιη−
μένες ευρωπαϊκές πληροφορίες καταναλωτικής πίστης»
αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης.
4. Πέραν των «τυποποιημένων ευρωπαϊκών πληροφο−
ριών καταναλωτικής πίστης», ο καταναλωτής λαμβάνει
δωρεάν αντίγραφο σχεδίου της σύμβασης πίστωσης,
κατόπιν αιτήσεως. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται
αν κατά τη στιγμή της αίτησης ο πιστωτικός φορέας
δεν επιθυμεί να προβεί στη σύναψη σύμβασης πίστωσης
με τον καταναλωτή.
5. Στην περίπτωση σύμβασης πίστωσης στο πλαίσιο
της οποίας τα ποσά που καταβάλλει ο καταναλωτής δεν
οδηγούν σε άμεση αντίστοιχη απόσβεση του συνολικού
ποσού της πίστωσης, αλλά χρησιμοποιούνται για την
ανασύσταση του κεφαλαίου κατά τις περιόδους και υπό
τους όρους που προβλέπονται στη σύμβαση πίστωσης
ή σε συμπληρωματική σύμβαση, οι πληροφορίες που
παρέχονται πριν από τη σύναψη της σύμβασης σύμφω−
να με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πρέπει
να περιλαμβάνουν σαφή και συνοπτική επισήμανση ότι
αυτές οι συμβάσεις πίστωσης δεν παρέχουν εγγύηση
εξόφλησης του συνολικού ποσού της πίστωσης που
χορηγείται, εκτός αν δοθεί τέτοια εγγύηση.
6. Οι πιστωτικοί φορείς και, εφόσον συντρέχει πε−
ρίπτωση, οι μεσίτες πιστώσεων παρέχουν επαρκείς
εξηγήσεις στον καταναλωτή, ώστε να μπορεί ο κατα−
ναλωτής να αξιολογήσει αν η προτεινόμενη σύμβαση
πίστωσης προσαρμόζεται στις ανάγκες του και στην
οικονομική κατάσταση του, με επεξήγηση, όπου απαι−
τείται, των πληροφοριών που παρέχονται πριν από τη
σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου και με επισήμανση των βασικών
χαρακτηριστικών των προτεινόμενων προϊόντων και των
συγκεκριμένων επιπτώσεων που μπορεί να έχουν για
τον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών
τυχόν υπερημερίας του καταναλωτή.
Άρθρο 6
Υποχρέωση παροχής πληροφοριών πριν από τη
σύναψη ορισμένων συμβάσεων πίστωσης με τη μορφή
δυνατότητας υπερανάληψης και ορισμένων ειδικών
τύπων συμβάσεων πίστωσης
1. Εγκαίρως, και πριν δεσμευθεί ο καταναλωτής από
σύμβαση πίστωσης ή προσφορά σχετική με σύμβαση

13265

πίστωσης κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγρα−
φος 3 ή παράγραφος 5 της παρούσας απόφασης, ο
πιστωτικός φορέας και, εφόσον συντρέχει περίπτω−
ση, ο μεσίτης πιστώσεων παρέχουν στον καταναλωτή,
βάσει των πιστωτικών όρων και προϋποθέσεων που
προσφέρει ο πιστωτικός φορέας και, εφόσον συντρέχει
περίπτωση, των προτιμήσεων που έχει εκφράσει και των
πληροφοριών που έχει παράσχει ο καταναλωτής, τις
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη σύγκριση
διαφορετικών προσφορών προκειμένου ο καταναλωτής
να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με τη σύναψη
σύμβασης πίστωσης.
Οι πληροφορίες αυτές προσδιορίζουν:
α) τον τύπο πίστωσης,
β) τα στοιχεία ταυτότητας και την έδρα ή κατοικία
του πιστωτικού φορέα καθώς και, κατά περίπτωση, τα
στοιχεία ταυτότητας και την έδρα ή κατοικία του δια−
μεσολαβούντος μεσίτη πιστώσεων,
γ) το συνολικό ποσό της πίστωσης,
δ) τη διάρκεια της σύμβασης πίστωσης,
ε) το επιτόκιο χορηγήσεων, τους όρους που διέπουν
την εφαρμογή του και κάθε δείκτη ή επιτόκιο αναφοράς
που τυχόν εφαρμόζεται στο αρχικό επιτόκιο χορηγήσεων,
τις επιβαρύνσεις που εφαρμόζονται από τη στιγμή της
σύναψης της σύμβασης πίστωσης και, εφόσον συντρέχει
περίπτωση, τους όρους σύμφωνα με τους οποίους ενδέ−
χεται να μεταβάλλονται οι επιβαρύνσεις αυτές,
στ) το ΣΕΠΠΕ, με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα που
αναφέρει όλες τις παραδοχές που χρησιμοποιούνται
για τον υπολογισμό του,
ζ) τους όρους και τη διαδικασία καταγγελίας της σύμ−
βασης πίστωσης,
η) σε σχέση με τις συμβάσεις πίστωσης κατά τα ανα−
φερόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της παρούσας
απόφασης, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ένδειξη ότι ο
καταναλωτής μπορεί να κληθεί να εξοφλήσει πλήρως
το ποσό της πίστωσης ανά πάσα στιγμή,
θ) το εφαρμοζόμενο επιτόκιο υπερημερίας και τον
τρόπο προσαρμογής του, και, εφόσον συντρέχει πε−
ρίπτωση, τις επιβαρύνσεις σε περίπτωση αθέτησης
καταβολής,
ι) το δικαίωμα του καταναλωτή να λαμβάνει άμεση
και δωρεάν ενημέρωση για το αποτέλεσμα της έρευ−
νας σε βάση δεδομένων για σκοπούς αξιολόγησης της
πιστοληπτικής του ικανότητας, σύμφωνα με το άρθρο
9 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης,
ια) σε σχέση με τις συμβάσεις πίστωσης κατά τα
αναφερόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της παρού−
σας απόφασης, πληροφορίες για τα έξοδα που ισχύουν
από τη χρονική στιγμή σύναψης τέτοιων συμβάσεων
πίστωσης καθώς και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για
τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα έξοδα αυτά μπορεί
να τροποποιηθούν,
ιβ) εφόσον συντρέχει περίπτωση, το χρονικό διάστημα
κατά το οποίο δεσμεύεται ο πιστωτικός φορέας από
τις πληροφορίες τις οποίες έχει παράσχει πριν από τη
σύναψη της σύμβασης.
Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται εγγράφως ή επί
άλλου σταθερού μέσου και είναι εξίσου ευδιάκριτες.
Δύνανται να παρέχονται και μέσω των «ευρωπαϊκών
πληροφοριών καταναλωτικής πίστης» που περιλαμβάνο−
νται στο παράρτημα III, το οποίο προσαρτάται και απο−
τελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
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Ο πιστωτικός φορέας τεκμαίρεται ότι έχει εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών της παρούσας
παραγράφου και του άρθρου 4α παράγραφος 3 του ν.
2251/1994, όπως ισχύει, εφόσον έχει παράσχει τις «ευ−
ρωπαϊκές πληροφορίες καταναλωτικής πίστης».
2. Στην περίπτωση σύμβασης πίστωσης κατά τα ανα−
φερόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 5 της παρούσας
απόφασης, οι πληροφορίες που παρέχονται στον κα−
ταναλωτή σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου, περιλαμβάνουν επίσης :
α) το ποσό, τον αριθμό και την περιοδικότητα των
καταβολών που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον
καταναλωτή και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τη σειρά
με την οποία θα κατανεμηθούν οι δόσεις σε διάφορα
τρέχοντα υπόλοιπα στα οποία εφαρμόζονται διαφο−
ρετικά επιτόκια χορηγήσεων για τους σκοπούς της
εξόφλησης και
β) το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης, και εφόσον συ−
ντρέχει περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με το δικαί−
ωμα αποζημίωσης του πιστωτικού φορέα και τον τρόπο
καθορισμού της αποζημίωσης αυτής.
Αν η ως άνω σύμβαση πίστωσης εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 3 της παρού−
σας απόφασης, εφαρμόζονται μόνον οι διατάξεις της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
3. Στις περιπτώσεις τηλεφωνικών επικοινωνιών και
με την προϋπόθεση ότι ο καταναλωτής έχει ζητήσει να
είναι αμέσως διαθέσιμη η δυνατότητα υπερανάληψης, η
περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της χρημα−
τοοικονομικής υπηρεσίας περιλαμβάνει τουλάχιστον τα
στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία
γ), ε), στ) και η) του παρόντος άρθρου.
4. Στις συμβάσεις πίστωσης, που χορηγούνται με τη
μορφή δυνατότητας υπερανάληψης και οι οποίες πρέπει
να εξοφλούνται σε διάστημα ενός μηνός, η περιγραφή
των βασικών χαρακτηριστικών της χρηματοοικονομικής
υπηρεσίας περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία γ), ε), στ) και
η) του παρόντος άρθρου.
5. Πέραν των πληροφοριών που προβλέπουν οι παρά−
γραφοι 1 έως 3 του παρόντος άρθρου, ο καταναλωτής
λαμβάνει, κατόπιν αιτήσεως, δωρεάν αντίγραφο σχεδίου
της σύμβασης πίστωσης που περιλαμβάνει τις πληρο−
φορίες που ορίζονται στο άρθρο 10 της παρούσας από−
φασης, εφόσον εφαρμόζεται το άρθρο αυτό. Η διάταξη
αυτή δεν εφαρμόζεται αν, κατά τη στιγμή της αίτησης, ο
πιστωτικός φορέας δεν επιθυμεί να προβεί στη σύναψη
σύμβασης πίστωσης με τον καταναλωτή.
6. Αν η σύμβαση έχει συναφθεί κατόπιν αιτήματος του
καταναλωτή με χρήση μέσου επικοινωνίας εξ αποστάσε−
ως, το οποίο δεν επιτρέπει την παροχή των πληροφοριών
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, συμπεριλαμβανομέ−
νων των περιπτώσεων της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου, ο πιστωτικός φορέας αμέσως μετά τη σύναψη
της σύμβασης πίστωσης εκπληρώνει τις υποχρεώσεις
του δυνάμει των παραγράφων 1 και 2, παρέχοντας τις
σχετικές με τη σύμβαση πληροφορίες σύμφωνα με το
άρθρο 10, εφόσον εφαρμόζεται το άρθρο αυτό.
Άρθρο 7
Εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις παροχής
προσυμβατικών πληροφοριών
Οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 της παρούσας από−

φασης δεν εφαρμόζονται για τους προμηθευτές αγαθών
ή υπηρεσιών που διαμεσολαβούν ως μεσίτες πιστώσεων
στο πλαίσιο συμπληρωματικής δραστηριότητας. Τούτο
ισχύει με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του πιστωτι−
κού φορέα να μεριμνά για την παροχή στον καταναλωτή
πριν από τη σύναψη της σύμβασης των πληροφοριών
που προβλέπονται στα εν λόγω άρθρα.
Άρθρο 8
Υποχρέωση αξιολόγησης της πιστοληπτικής
ικανότητας του καταναλωτή
1. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης, ο πι−
στωτικός φορέας, ερευνά και αξιολογεί την πιστοληπτι−
κή ικανότητα και φερεγγυότητα του καταναλωτή, βάσει
επαρκών στοιχείων που λαμβάνονται κατά περίπτωση
από τον καταναλωτή κατά το προσυμβατικό στάδιο
αλλά και εκείνων που έχει παράσχει κατά τη διάρκεια
μακροχρόνιας συναλλακτικής σχέσης, και κατόπιν έρευ−
νας στην κατάλληλη βάση δεδομένων, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις για την εποπτεία των πιστωτικών
και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.
2. Εάν τα μέρη συμφωνήσουν να μεταβάλουν το συ−
νολικό ποσό της πίστωσης μετά τη σύναψη της σύμβα−
σης πίστωσης, ο πιστωτικός φορέας επικαιροποιεί τα
χρηματοπιστωτικά στοιχεία που έχει στη διάθεση του
σχετικά με τον καταναλωτή και αξιολογεί την πιστο−
ληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα του καταναλωτή
πριν από οποιαδήποτε σημαντική αύξηση του συνολικού
ποσού της πίστωσης.
3. Εάν ο πιστωτικός φορέας παραβιάσει υπαίτια τις
υποχρεώσεις του κατά τις παραγράφους 1 και 2 του
παρόντος άρθρου, ο καταναλωτής απαλλάσσεται από
το συνολικό κόστος της πίστωσης, περιλαμβανομένων
των τόκων, και έχει υποχρέωση να καταβάλει μόνο το
ποσό του κεφαλαίου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες
στη σύμβαση πίστωσης δόσεις.
Άρθρο 9
Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων
1. Σε περίπτωση διασυνοριακής πίστωσης, επιτρέπεται
η πρόσβαση των πιστωτικών φορέων των άλλων κρατών
μελών, εφόσον λειτουργούν με τη μορφή πιστωτικού ή
χρηματοδοτικού ιδρύματος στο διατραπεζικό αρχείο
δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που λειτουργεί
στο πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού συστήματος της
χώρας και, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, σε όμοιου
περιεχομένου βάσεις δεδομένων που λειτουργούν νό−
μιμα στην Ελλάδα για την εκτίμηση της πιστοληπτικής
ικανότητας και φερεγγυότητας των καταναλωτών, με
τους ίδιους όρους πρόσβασης που προβλέπονται για
τους εθνικούς πιστωτικούς φορείς.
2. Εάν η απόρριψη της αίτησης για χορήγηση πίστω−
σης βασίζεται σε έρευνα βάσης δεδομένων, ο πιστωτι−
κός φορέας πληροφορεί τον καταναλωτή, αμέσως και
δωρεάν, σχετικά με το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας
και τα στοιχεία της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων.
3. Η πληροφόρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα−
ράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν παρέχεται μόνον
αν η παροχή της απαγορεύεται από άλλες νομοθετικές
πράξεις που ενσωματώνουν κοινοτική νομοθεσία ή αντί−
κειται στη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια.
4. Το παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρ−
μογής των διατάξεων του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α΄ 50/10−
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4−97), όπως ισχύει, για την προστασία των φυσικών
προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπι−
κού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Άρθρο 10
Υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών στις
συμβάσεις πίστωσης
1. Οι συμβάσεις πίστωσης καταρτίζονται εγγράφως ή
επί άλλου σταθερού μέσου.
Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν από ένα αντί−
τυπο της σύμβασης πίστωσης. Για το κύρος της σύνα−
ψης συμβάσεων πίστωσης εφαρμόζονται οι ισχύουσες
περί συμβάσεων διατάξεις.
2. Η σύμβαση πίστωσης πρέπει να προσδιορίζει, με
τρόπο σαφή και συνοπτικό:
α) τον τύπο πίστωσης,
β) τα στοιχεία ταυτότητας και την έδρα ή κατοικία
των συμβαλλομένων μερών καθώς και, εφόσον συντρέ−
χει περίπτωση, τα στοιχεία ταυτότητας και την έδρα ή
κατοικία του διαμεσολαβούντος μεσίτη πιστώσεων,
γ) τη διάρκεια της σύμβασης πίστωσης,
δ) το συνολικό ποσό της πίστωσης και τους όρους
που διέπουν τις αναλήψεις,
ε) σε περίπτωση πίστωσης με τη μορφή προθεσμιακής
καταβολής για την αγορά συγκεκριμένου αγαθού ή την
παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας ή στην περίπτωση
συνδεδεμένων συμβάσεων πίστωσης, το αγαθό ή την
υπηρεσία και την τιμή του τοις μετρητοίς,
στ) το επιτόκιο χορηγήσεων, τους όρους που διέπουν
την εφαρμογή του και, εφόσον είναι διαθέσιμα, κάθε δεί−
κτη ή επιτόκιο αναφοράς που εφαρμόζεται στο αρχικό
επιτόκιο χορηγήσεων, καθώς επίσης και τις περιόδους,
τους όρους και τη διαδικασία τροποποίησης του. Αν
ισχύουν διαφορετικά επιτόκια χορηγήσεων υπό διαφο−
ρετικές συνθήκες, τις προαναφερθείσες πληροφορίες
σχετικά με όλα τα εφαρμοζόμενα επιτόκια,
ζ) το ΣΕΠΠΕ και το συνολικό ποσό που καλείται να
καταβάλει ο καταναλωτής, υπολογιζόμενα κατά τη στιγ−
μή της σύναψης της σύμβασης πίστωσης και αναφορά
όλων των παραδοχών που χρησιμοποιούνται για τον
υπολογισμό του ΣΕΠΠΕ αυτής,
η) το ποσό, τον αριθμό και την περιοδικότητα των
καταβολών που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον
καταναλωτή και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τη σει−
ρά με την οποία θα κατανεμηθούν οι δόσεις σε δι−
άφορα τρέχοντα υπόλοιπα στα οποία εφαρμόζονται
διαφορετικά επιτόκια χορηγήσεων για τους σκοπούς
της εξόφλησης,
θ) σε περίπτωση εξόφλησης του κεφαλαίου σύμβασης
πίστωσης που έχει σταθερή διάρκεια, το δικαίωμα του
καταναλωτή να παραλαμβάνει, κατόπιν αιτήσεως και
δωρεάν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της σύμβασης
πίστωσης, κατάσταση λογαριασμού με τη μορφή πίνακα
χρεολυσίων.
Ο πίνακας χρεολυσίων περιλαμβάνει τις οφειλόμενες
καταβολές, καθώς και τις περιόδους και τους όρους
βάσει των οποίων πρέπει να καταβάλλονται τα ποσά
αυτά. Ο πίνακας περιλαμβάνει ανάλυση κάθε περιοδικής
εξόφλησης, ούτως ώστε να εμφαίνονται: το αποσβεσθέν
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κεφάλαιο, ο τόκος που υπολογίζεται βάσει του επιτο−
κίου χορηγήσεων και, εφόσον συντρέχει περίπτωση,
οι τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις. Αν το επιτόκιο δεν
είναι σταθερό ή αν οι πρόσθετες επιβαρύνσεις, βάσει
της σύμβασης πίστωσης, είναι μεταβλητές στον πίνακα
χρεολυσίων επισημαίνεται με σαφή και συνοπτικό τρό−
πο ότι τα δεδομένα του πίνακα αυτού ισχύουν μόνον
έως ότου επέλθει η επόμενη μεταβολή του επιτοκίου ή
των πρόσθετων επιβαρύνσεων κατά τα οριζόμενα στη
σύμβαση πίστωσης.
ι) εάν υπάρχει καταβολή εξόδων και τόκων χωρίς εξό−
φληση κεφαλαίου, κατάσταση των περιόδων και των
όρων καταβολής των τόκων και τυχόν σχετικών περιο−
δικών και μη περιοδικών επιβαρύνσεων,
ια) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τις επιβαρύνσεις για
την τήρηση ενός ή περισσότερων λογαριασμών στους
οποίους εγγράφονται τόσο οι καταβολές όσο και οι
αναλήψεις, εκτός αν το άνοιγμα λογαριασμού είναι προ−
αιρετικό, τις επιβαρύνσεις για τη χρήση μέσου πληρω−
μής τόσο για τις καταβολές όσο και για τις αναλήψεις,
καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση που προκύπτει από τη
σύμβαση πίστωσης και τους όρους υπό τους οποίους
μπορούν να τροποποιηθούν οι επιβαρύνσεις αυτές,
ιβ) το εφαρμοζόμενο επιτόκιο υπερημερίας, όπως
ισχύει τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης πίστωσης,
και τον τρόπο προσαρμογής του και, εφόσον συντρέχει
περίπτωση, τις επιβαρύνσεις σε περίπτωση αθέτησης
καταβολής,
ιγ) προειδοποίηση για τις συνέπειες της παράλειψης
καταβολής πληρωμών,
ιδ) εφόσον συντρέχει περίπτωση, ενημέρωση σχετικά
με την επιβολή συμβολαιογραφικών τελών,
ιε) τις τυχόν απαιτούμενες εγγυήσεις και ασφάλειες,
ιστ) την ύπαρξη ή τη μη ύπαρξη του δικαιώματος υπα−
ναχώρησης, την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας
μπορεί να ασκηθεί και άλλους όρους που διέπουν την
άσκηση του, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχε−
τικά με την υποχρέωση του καταναλωτή να καταβάλει
το αναληφθέν κεφάλαιο και τους τόκους σύμφωνα με
το άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο β) της παρούσας
απόφασης, καθώς και το ποσό των καταβλητέων τόκων
σε ημερήσια βάση,
ιζ) πληροφορίες για τα δικαιώματα που απορρέουν
από το άρθρο 15 της παρούσας απόφασης, καθώς και
για τους όρους άσκησης των δικαιωμάτων αυτών,
ιη) το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης, τη διαδικασία
πρόωρης εξόφλησης καθώς και, εφόσον συντρέχει πε−
ρίπτωση, πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα αποζημί−
ωσης του πιστωτικού φορέα και τον τρόπο καθορισμού
της αποζημίωσης αυτής,
ιθ) τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την
άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης
πίστωσης,
κ) την ύπαρξη ή μη εξωδικαστικών μηχανισμών επί−
λυσης διαφορών του καταναλωτή και τις μεθόδους
πρόσβασης σε αυτές,
κα) εφόσον συντρέχει περίπτωση, άλλους συμβατι−
κούς όρους και προϋποθέσεις,
κβ) εφόσον συντρέχει περίπτωση, την επωνυμία και
τη διεύθυνση της αρμόδιας εποπτικής αρχής.
3. Σε περίπτωση εξόφλησης του κεφαλαίου της σύμ−
βασης πίστωσης που έχει σταθερή διάρκεια ο πιστωτι−
κός φορέας θέτει στη διάθεση του καταναλωτή, δωρεάν
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και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της σύμβασης πί−
στωσης, κατάσταση λογαριασμού με τη μορφή πίνακα
χρεολυσίων.
4. Σε περίπτωση σύμβασης πίστωσης στο πλαίσιο της
οποίας τα ποσά που καταβάλλει ο καταναλωτής δεν
οδηγούν σε άμεση αντίστοιχη απόσβεση του συνολικού
ποσού της πίστωσης, αλλά χρησιμοποιούνται για την
ανασύσταση του κεφαλαίου κατά τις περιόδους και υπό
τους όρους που προβλέπονται στη σύμβαση πίστωσης ή
σε συμπληρωματική σύμβαση, οι πληροφορίες που πα−
ρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 της παρούσας
απόφασης περιλαμβάνουν σαφή και συνοπτική επισή−
μανση ότι αυτές οι συμβάσεις πίστωσης δεν παρέχουν
εγγύηση εξόφλησης του συνολικού ποσού της πίστωσης
που χορηγείται, εκτός αν δοθεί τέτοια εγγύηση.
5. Σε περίπτωση συμβάσεων πίστωσης με τη μορφή
δυνατότητας υπερανάληψης κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 2 παράγραφος 3 της παρούσας απόφασης, προσ−
διορίζονται με τρόπο σαφή και συνοπτικό τα εξής:
α) ο τύπος της πίστωσης,
β) τα στοιχεία ταυτότητας και η έδρα ή κατοικία των
συμβαλλομένων μερών καθώς και, κατά περίπτωση, τα
στοιχεία ταυτότητας και η έδρα ή κατοικία του διαμε−
σολαβούντος μεσίτη πιστώσεων,
γ) η διάρκεια της σύμβασης πίστωσης,
δ) το συνολικό ποσό του ποσού της πίστωσης και οι
όροι που διέπουν τις αναλήψεις,
ε) το επιτόκιο χορηγήσεων, οι όροι που διέπουν την
εφαρμογή του και, εφόσον είναι διαθέσιμα, κάθε δείκτη
ή επιτόκιο αναφοράς που εφαρμόζεται στο αρχικό επι−
τόκιο χορηγήσεων, καθώς επίσης και οι περίοδοι, οι όροι
και οι διαδικασίες τροποποίησης του επιτοκίου χορηγή−
σεων και, αν ισχύουν διαφορετικά επιτόκια χορηγήσεων
υπό διαφορετικές συνθήκες, οι προαναφερθείσες πληρο−
φορίες σχετικά με όλα τα εφαρμοζόμενα επιτόκια,
στ) το ΣΕΠΠΕ και το συνολικό κόστος της πίστωσης
για τον καταναλωτή, υπολογιζόμενα κατά το χρόνο σύ−
ναψης της σύμβασης πίστωσης με αναφορά όλων των
παραδοχών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό
του ΣΕΠΠΕ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγρα−
φος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 στοιχεία ζ) και θ)
της παρούσας απόφασης,
ζ) ένδειξη ότι ο καταναλωτής μπορεί να κληθεί να
εξοφλήσει στο ακέραιο το ποσό της πίστωσης ανά
πάσα στιγμή,
η) οι όροι που διέπουν την άσκηση του δικαιώματος
υπαναχώρησης από τη σύμβαση πίστωσης, και
θ) πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις που ισχύ−
ουν από τη χρονική στιγμή της σύναψης αυτών των
συμβάσεων πίστωσης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση,
τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι επιβαρύνσεις αυτές
μπορούν να τροποποιηθούν.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρό−
ντος άρθρου, τα μέρη δύνανται να συμφωνήσουν στη
σύμβαση πίστωσης ότι οι προβλεπόμενες στην παρά−
γραφο 1 πληροφορίες παρέχονται στον καταναλωτή
σε περιοδική βάση εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) η μεταβολή του επιτοκίου χορηγήσεων οφείλεται
σε αλλαγή του επιτοκίου αναφοράς,
β) το νέο επιτόκιο αναφοράς είναι δημόσια διαθέσιμο
με κατάλληλα μέσα, και
γ) οι σχετικές με το νέο επιτόκιο αναφοράς πληρο−
φορίες είναι επίσης διαθέσιμες στις εγκαταστάσεις του
πιστωτικού φορέα.

Άρθρο 11
Πληροφορίες για το επιτόκιο χορηγήσεων

Άρθρο 13
Συμβάσεις πίστωσης αόριστης διάρκειας

1. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, ο καταναλωτής ενη−
μερώνεται για τυχόν μεταβολή του επιτοκίου χορηγή−
σεων εγγράφως ή επί άλλου σταθερού μέσου, πριν από
την έναρξη ισχύος του νέου επιτοκίου. Η ενημέρωση
περιλαμβάνει το ποσό των καταβολών μετά την έναρξη
ισχύος του νέου επιτοκίου χορηγήσεων, και, αν υπάρξει
μεταβολή του αριθμού ή της περιοδικότητας των κατα−
βολών, πληροφορίες σχετικά με τη μεταβολή αυτή.

1. Ο καταναλωτής δύναται να καταγγείλει σύμβαση πί−
στωσης αόριστης διάρκειας ανά πάσα στιγμή και χωρίς
επιβάρυνση, εκτός αν τα μέρη έχουν συμφωνήσει προ−
θεσμία προειδοποίησης. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί
να υπερβαίνει τον ένα μήνα.
Εφόσον έχει συμφωνηθεί στη σύμβαση πίστωσης, ο
πιστωτικός φορέας δύναται να καταγγείλει σύμβαση
πίστωσης αόριστης διάρκειας, εφόσον έχει τηρήσει

Άρθρο 12
Υποχρεώσεις σε περίπτωση συμβάσεων πίστωσης με
τη μορφή δυνατότητας υπερανάληψης
1. Όταν σύμβαση πίστωσης συνάπτεται με τη μορφή
δυνατότητας υπερανάληψης, ο καταναλωτής ενημερώ−
νεται σε περιοδική βάση μέσω ανάλυσης λογαριασμού,
εγγράφως ή επί άλλου σταθερού μέσου, το οποίο πε−
ριλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) την ακριβή περίοδο την οποία αφορά η ανάλυση
λογαριασμού,
β) τα αναληφθέντα ποσά και τις ημερομηνίες των
αναλήψεων,
γ) το υπόλοιπο από την προηγούμενη ανάλυση του
λογαριασμού και την ημερομηνία αυτής,
δ) το νέο υπόλοιπο,
ε) τις ημερομηνίες και τα ποσά των καταβολών που
πραγματοποιήθηκαν από τον καταναλωτή,
στ) το εφαρμοσθέν επιτόκιο χορηγήσεων,
ζ) οιεσδήποτε επιβληθείσες επιβαρύνσεις,
η) εφόσον συντρέχει περίπτωση, το ελάχιστο κατα−
βλητέο ποσό.
2. Επιπλέον, ο καταναλωτής ενημερώνεται εγγράφως
ή επί άλλου σταθερού μέσου για τις αυξήσεις του επι−
τοκίου χορηγήσεων ή των τυχόν επιβαρύνσεων πριν οι
μεταβολές αυτές να αρχίσουν να ισχύουν.
Τα μέρη, κατά παρέκκλιση του ως άνω εδαφίου, δύ−
νανται να συμφωνήσουν στη σύμβαση πίστωσης ότι, οι
πληροφορίες σχετικά με τις μεταβολές του επιτοκίου
χορηγήσεων, παρέχονται κατά τον προβλεπόμενο στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου τρόπο, εφόσον συ−
ντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η μεταβολή του επιτοκίου χορηγήσεων οφείλεται
σε αλλαγή του επιτοκίου αναφοράς,
β) το νέο επιτόκιο αναφοράς είναι δημόσια διαθέσιμο
με κατάλληλα μέσα, και
γ) οι σχετικές με το νέο επιτόκιο αναφοράς πληρο−
φορίες είναι επίσης διαθέσιμες στις εγκαταστάσεις του
πιστωτικού φορέα.
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τουλάχιστον δίμηνη προθεσμία προειδοποίησης και
έχει προβεί σε σχετική δήλωση προς τον καταναλωτή
εγγράφως ή επί άλλου σταθερού μέσου.
2. Εφόσον έχει συμφωνηθεί στη σύμβαση πίστωσης,
ο πιστωτικός φορέας δύναται αιτιολογημένα και για
σπουδαίο λόγο να αρνείται στον καταναλωτή το δι−
καίωμα να προβαίνει σε μελλοντικές αναλήψεις πιστώ−
σεων από σύμβαση πίστωσης αόριστης διάρκειας. Ο
πιστωτικός φορέας ενημερώνει τον καταναλωτή για την
άρνηση και τους λόγους αυτής εγγράφως ή επί άλλου
σταθερού μέσου, αν είναι δυνατόν πριν από την άρνηση
και το αργότερο αμέσως μετά, εκτός αν η παροχή των
πληροφοριών αυτών απαγορεύεται από άλλες νομοθε−
τικές πράξεις που ενσωματώνουν κοινοτική νομοθεσία ή
αντίκειται στη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια.
Άρθρο 14
Δικαίωμα υπαναχώρησης
1. Ο καταναλωτής δύναται να υπαναχωρήσει από τη
σύμβαση πίστωσης εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών
ημερών χωρίς να αναφέρει τους λόγους της υπανα−
χώρησης.
Η προθεσμία αυτή υπαναχώρησης αρχίζει:
α) από την ημέρα σύναψης της σύμβασης πίστωσης ή
β) από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής
παραλαμβάνει τους όρους της σύμβασης και τις πλη−
ροφορίες του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης, αν
η ημέρα αυτή είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία
σύναψης της σύμβασης.
2. Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπανα−
χώρησης, οφείλει:
α) για να προβεί στην υπαναχώρηση πριν από τη λήξη
της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου, να ενημερώσει σχετικά τον πιστωτικό
φορέα βάσει των πληροφοριών που του παρέχει ο πι−
στωτικός φορέας σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος
2 στοιχείο ιστ) της παρούσας απόφασης, με κάθε τρόπο
που μπορεί να αποδειχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νο−
μοθεσία. Η προθεσμία των 14 ημερών τεκμαίρεται ότι έχει
τηρηθεί υπό την προϋπόθεση ότι η ως άνω κοινοποίηση,
εφόσον έχει υποβληθεί εγγράφως ή επί άλλου σταθερού
μέσου, που τίθεται στη διάθεση του πιστωτικού φορέα
και στο οποίο τελευταίος έχει πρόσβαση, έχει αποσταλεί
πριν από τη λήξη της προθεσμίας, και
β) να καταβάλει στον πιστωτικό φορέα το κεφάλαιο
και τους δεδουλευμένους τόκους επί του κεφαλαίου
αυτού από την ημερομηνία ανάληψης της πίστωσης
μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης του κεφαλαίου στον
πιστωτικό φορέα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και
το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την
αποστολή της κοινοποίησης της υπαναχώρησης στον
πιστωτικό φορέα. Οι τόκοι υπολογίζονται βάσει του
συμφωνηθέντος επιτοκίου χορηγήσεων. Ο πιστωτικός
φορέας δεν δικαιούται άλλης αποζημίωσης από τον
καταναλωτή στην περίπτωση υπαναχώρησης, εκτός της
αποζημίωσης για μη επιστρεφόμενα τέλη τα οποία κα−
τέβαλε ο πιστωτικός φορέας σε οποιαδήποτε δημόσια
διοικητική υπηρεσία.
3. Εάν ο πιστωτικός φορέας ή τρίτος παρέχει συμπλη−
ρωματική υπηρεσία σχετική με τη σύμβαση πίστωσης
βάσει συμφωνίας μεταξύ του τρίτου και του πιστωτικού
φορέα, ο καταναλωτής δεν δεσμεύεται από τη σύμβα−
ση της συμπληρωματικής υπηρεσίας εφόσον ασκήσει
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δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πίστωσης
σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
4. Εφόσον ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα υπα−
ναχώρησης σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3
του παρόντος άρθρου, δεν εφαρμόζονται το άρθρο 3
παράγραφος 4 και το άρθρο 4α παράγραφοι 6 και 7
του ν. 2251/1994, όπως ισχύει, για την προστασία των
καταναλωτών κατά τη σύναψη συμβάσεων εκτός εμπο−
ρικού καταστήματος και κατά τη σύναψη συμβάσεων
εξ αποστάσεως.
5. Το παρόν άρθρο ισχύει υπό την επιφύλαξη τυχόν
ισχυουσών περί συμβάσεων διατάξεων που ορίζουν
προθεσμία κατά τη διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να
αρχίσει η εκτέλεση της σύμβασης.
Άρθρο 15
Συνδεδεμένες συμβάσεις πίστωσης
1. Εάν ο καταναλωτής έχει ασκήσει δικαίωμα υπανα−
χώρησης με βάση διάταξη που ενσωματώνει κανόνα
κοινοτικού δικαίου αναφορικά με σύμβαση παροχής
αγαθών ή υπηρεσιών, δεν δεσμεύεται εφεξής από τυ−
χόν συνδεδεμένη σύμβαση πίστωσης.
2. Σε περίπτωση συνδεδεμένης σύμβασης πίστωσης,
και με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου νομίμου ή
συμβατικού δικαιώματος του καταναλωτή, ο κατανα−
λωτής δικαιούται να στραφεί και κατά του πιστωτικού
φορέα, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που καλύπτονται από
τη συνδεδεμένη σύμβαση πίστωσης δεν παρασχεθούν
ή παρασχεθούν μόνο εν μέρει ή δεν ανταποκρίνονται
κατά οποιονδήποτε τρόπο στους όρους της σύμβασης
παροχής τους, και
β) ο καταναλωτής έχει ασκήσει δικαίωμα του κατά
του προμηθευτή και δεν έχει ικανοποιηθεί.
Άρθρο 16
Πρόωρη εξόφληση
1. Ο καταναλωτής δικαιούται ανά πάσα στιγμή να εκ−
πληρώσει το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεων του που
απορρέουν από τη σύμβαση πίστωσης. Στις περιπτώσεις
αυτές, δικαιούται μείωση του συνολικού κόστους της
πίστωσης που συνίσταται στους τόκους και τις επιβα−
ρύνσεις για το εναπομένον διάστημα της σύμβασης.
2. Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης της πίστωσης, ο
πιστωτικός φορέας δικαιούται εύλογης και αντικειμενικά
αιτιολογημένης αποζημίωσης για ενδεχόμενα έξοδα που
έχουν άμεση σχέση με την πρόωρη εξόφληση της πίστω−
σης, υπό την προϋπόθεση ότι η πρόωρη εξόφληση πραγ−
ματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος για το οποίο
έχει συμφωνηθεί σταθερό επιτόκιο χορηγήσεων.
Η εν λόγω αποζημίωση δεν δύναται να υπερβαίνει τα
ακόλουθα ποσά:
α) το 1% του ποσού της πίστωσης που εξοφλείται
πρόωρα, εφόσον το χρονικό διάστημα μεταξύ της πρό−
ωρης εξόφλησης και της συμφωνηθείσας λήξης της
σύμβασης πίστωσης υπερβαίνει το ένα έτος. Εάν το
χρονικό αυτό διάστημα δεν υπερβαίνει το ένα έτος,
η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,5 % του
ποσού της πίστωσης που εξοφλείται πρόωρα,
β) το ποσό των τόκων που θα είχε καταβάλει ο κα−
ταναλωτής κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της πρό−
ωρης εξόφλησης και της συμφωνηθείσας ημερομηνίας
λήξης της σύμβασης πίστωσης.
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3. Δεν χωρεί αξίωση αποζημίωσης για πρόωρη εξό−
φληση:
α) εφόσον η εξόφληση πραγματοποιείται δυνάμει
ασφαλιστικού συμβολαίου, το οποίο προβλέπει παροχή
εγγύησης για την εξόφληση της πίστωσης,
β) σε περιπτώσεις διευκολύνσεων υπερανάληψης,
γ) εφόσον η εξόφληση πραγματοποιείται εντός χρο−
νικού διαστήματος για το οποίο δεν έχει συμφωνηθεί
σταθερό επιτόκιο χορηγήσεων, ή
δ) εφόσον οι περιλαμβανόμενες στη σύμβαση πίστω−
σης πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια της σύμβασης
κατά το στοιχείο γ) της παραγράφου 2 του άρθρου
10 και το στοιχείο γ) της παραγράφου 5 του άρθρου
10, το δικαίωμα καταγγελίας του καταναλωτή κατά το
στοιχείο ιθ) της παραγράφου 2 του άρθρου 10 ή το
δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης κατά το στοιχείο ιη) της
παραγράφου 2 του άρθρου 10 δεν είναι πλήρεις.
4. Ο πιστωτικός φορέας μπορεί να αξιώνει την εν
λόγω αποζημίωση μόνον ως προς το ποσό της πρόωρης
εξόφλησης που υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ
σε οποιοδήποτε διάστημα 12 μηνών.
Άρθρο 17
Εκχώρηση δικαιωμάτων
1. Όταν τα δικαιώματα του πιστωτικού φορέα από σύμβα−
ση πίστωσης ή η ίδια η σύμβαση εκχωρούνται σε τρίτο, ο
καταναλωτής δικαιούται να αντιτάσσει κατά του εκδοχέα
τα ίδια μέσα άμυνας που είχε κατά του αρχικού πιστωτι−
κού φορέα, συμπεριλαμβανομένου του συμψηφισμού.
2. Ο καταναλωτής ενημερώνεται για την προβλεπόμε−
νη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εκχώρηση,
εκτός αν ο αρχικός πιστωτικός φορέας, σε συμφωνία με
τον εκδοχέα, εξακολουθεί να διαχειρίζεται την πίστωση
έναντι του καταναλωτή.
Άρθρο 18
Υπέρβαση
1. Σε περίπτωση σύμβασης ανοίγματος τρεχούμενου
λογαριασμού, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα να επιτρα−
πεί υπέρβαση στον καταναλωτή, η σύμβαση περιέχει
επιπλέον τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 6
παράγραφος 1 στοιχείο ε) της παρούσας απόφασης.
Ο πιστωτικός φορέας παρέχει, σε κάθε περίπτωση,
τακτικά τις πληροφορίες αυτές εγγράφως ή επί άλλου
σταθερού μέσου.
2. Σε περίπτωση σημαντικής υπέρβασης η οποία διαρ−
κεί πάνω από ένα μήνα, ο πιστωτικός φορέας πρέπει να
ενημερώνει χωρίς υπαίτια βραδύτητα τον καταναλωτή,
εγγράφως ή επί άλλου σταθερού μέσου:
α) για το γεγονός της υπέρβασης,
β) για το ποσό της υπέρβασης,
γ) για το επιτόκιο χορηγήσεων,
δ) για τις εφαρμοζόμενες ποινές, επιβαρύνσεις ή τό−
κους υπερημερίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
Άρθρο 19
Υπολογισμός του Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού
Ποσοστού Επιβάρυνσης
1. Το ΣΕΠΠΕ που εξισώνει, σε ετήσια βάση, την πα−
ρούσα αξία του συνόλου των τρεχουσών ή μελλοντικών

υποχρεώσεων (αναλήψεων, εξοφλήσεων και επιβαρύν−
σεων) που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του πιστωτικού
φορέα και του καταναλωτή, υπολογίζεται σύμφωνα με
τον μαθηματικό τύπο που αποτυπώνεται στο μέρος Ι
του παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης.
2. Για τους σκοπούς υπολογισμού του ΣΕΠΠΕ, προσ−
διορίζεται το συνολικό κόστος της πίστωσης για τον
καταναλωτή, με την εξαίρεση των εξόδων με τα οποία
επιβαρύνεται ο καταναλωτής, εφόσον παραβεί οποια−
δήποτε από τις υποχρεώσεις του βάσει της σύμβασης
πίστωσης, και των επιπλέον της τιμής αγοράς επιβα−
ρύνσεων που οφείλει να πληρώσει κατά την αγορά
αγαθών ή υπηρεσιών, είτε αγοράζει επί πιστώσει είτε
τοις μετρητοίς.
Τα έξοδα για την τήρηση λογαριασμού στον οποίο
εγγράφονται ταυτόχρονα καταβολές και αναλήψεις, τα
έξοδα για τη χρήση μέσου πληρωμής που επιτρέπει
ταυτόχρονα τη διενέργεια καταβολών και αναλήψεων
καθώς και τα λοιπά έξοδα τα σχετικά με καταβολές, πε−
ριλαμβάνονται στο συνολικό κόστος της πίστωσης εκτός
αν το άνοιγμα του λογαριασμού είναι προαιρετικό και
τα έξοδα του λογαριασμού έχουν προσδιορισθεί σαφώς
και αυτοτελώς στη σύμβαση πίστωσης ή οιαδήποτε άλλη
σύμβαση η οποία συνάπτεται με τον καταναλωτή.
3. Ο υπολογισμός του ΣΕΠΠΕ γίνεται σύμφωνα με την
παραδοχή ότι η σύμβαση πίστωσης εξακολουθεί να
ισχύει για όλη τη συμφωνηθείσα διάρκεια της και ότι ο
πιστωτικός φορέας και ο καταναλωτής 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
του επιτοκίου χορηγήσεων και, εφόσον συντρέχει περί−
πτωση, επιβαρύνσεις που περιλαμβάνονται στο ΣΕΠΠΕ,
των οποίων όμως το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί
επακριβώς κατά τη στιγμή του υπολογισμού του, το
ΣΕΠΠΕ υπολογίζεται σύμφωνα με την παραδοχή ότι το
επιτόκιο χορηγήσεων και οι λοιπές επιβαρύνσεις παρα−
μένουν σταθερά σε σχέση με το αρχικό τους επίπεδο
και ισχύουν μέχρι τη λήξη της σύμβασης πίστωσης.
5. Εφόσον απαιτείται, το ΣΕΠΠΕ μπορεί να υπολογίζε−
ται με τη χρήση των προσθέτων παραδοχών που καθο−
ρίζονται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Άρθρο 20
Ορισμένες υποχρεώσεις των μεσιτών πιστώσεων
έναντι των καταναλωτών
1. Ο μεσίτης πιστώσεων αναφέρει, τόσο στις διαφη−
μίσεις του όσο και στα έγγραφα που προορίζονται για
τους καταναλωτές, την έκταση των αρμοδιοτήτων του,
και ιδίως το αν συνεργάζεται αποκλειστικά με έναν ή
περισσότερους πιστωτικούς φορείς ή αν εργάζεται ως
ανεξάρτητος μεσίτης.
2. Το ποσό της αμοιβής που τυχόν πρέπει να κα−
ταβάλει ο καταναλωτής στον μεσίτη πιστώσεων για
τις υπηρεσίες του κοινοποιείται στον καταναλωτή και
συμφωνείται μεταξύ του καταναλωτή και του μεσίτη
πιστώσεων εγγράφως ή επί άλλου σταθερού μέσου πριν
από τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης.
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3. Το ποσό της αμοιβής που τυχόν πρέπει να καταβάλει
ο καταναλωτής στο μεσίτη πιστώσεων για τις υπηρεσίες
του κοινοποιείται από τον μεσίτη πιστώσεων στον πιστω−
τικό φορέα, προς το σκοπό υπολογισμού του ΣΕΠΠΕ.

νονται υπόψη οι τροποποιήσεις που επέρχονται κατ’
εφαρμογή των παραγράφων 4 έως 6 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Τα πρόσωπα που προσφέρονται να συνάψουν ή
να μεσολαβήσουν για τη σύναψη σύμβασης πίστωσης,
σύμφωνα με το με το άρθρο 3, πρέπει να είναι εγγε−
γραμμένα στα κατά τόπους εμπορικά και βιομηχανικά
επιμελητήρια στα οποία και γνωστοποιούν την άσκηση
τέτοιου είδους εργασιών. Με μέριμνα των εμπορικών και
βιομηχανικών επιμελητηρίων συντάσσονται κατάλογοι
των προσώπων αυτών, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι σε
κάθε ενδιαφερόμενο.
2. Η παραπάνω αναφερόμενη υποχρέωση δεν ισχύει
προκειμένου περί πιστωτικών ιδρυμάτων ή επιχειρήσε−
ων και οργανισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα που
υπόκεινται στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
3. Την ευθύνη τήρησης των διατάξεων της παρούσας
απόφασης έχει ο Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας.
4. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, σε περί−
πτωση παράβασης διατάξεων της παρούσας απόφασης
εφαρμόζεται το άρθρο 13α «Κυρώσεις» του ν. 2251/1994
για την «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει.
5. Κατά την επιμέτρηση των κυρώσεων λαμβάνονται
ενδεικτικά υπόψη η βαρύτητα της παράβασης, ο κίνδυ−
νος πρόκλησης βλάβης στα συμφέροντα των καταναλω−
τών, το ύψος της προκληθείσας ζημίας σε καταναλωτές
και η τυχόν ανόρθωση της, η λήψη μέτρων για την άρση
της παράβασης στο μέλλον, ο βαθμός συνεργασίας
με το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι
ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης και η τυχόν
καθ’ υποτροπήν τέλεση παραβάσεων της παρούσας
απόφασης και της νομοθεσίας περί προστασίας του
καταναλωτή εν γένει.
6. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας μπορεί να διενεργεί γενικούς ή ειδικούς,
επιτόπιους ή μη, ελέγχους σε πιστωτικούς φορείς και
μεσίτες πιστώσεων αναφορικά με τα ζητήματα που
ρυθμίζονται από την παρούσα υπουργική απόφαση,
ιδίως στις περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις παρα−
βατικής συμπεριφοράς. Οι παραπάνω έλεγχοι μπορεί
να είναι δειγματοληπτικοί. Στα πλαίσια άσκησης των
αρμοδιοτήτων τους για την εποπτεία των θεμάτων
που ρυθμίζονται στην παρούσα υπουργική απόφαση,
τα εντεταλμένα όργανα του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν:
α) να έχουν πρόσβαση και να λαμβάνουν αντίγραφα
ή αποσπάσματα από έγγραφα, βιβλία και άλλα στοι−
χεία που τηρούνται σε οποιαδήποτε μορφή (έγγραφη,
ηλεκτρονική, μαγνητική ή άλλη) στην επαγγελματική
εγκατάσταση των πιστωτικών φορέων και μεσιτών πι−
στώσεων, οι οποίοι δεν δικαιούνται να επικαλεσθούν
επαγγελματικό ή άλλο απόρρητο,
β) να ζητούν πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο,
γ) να έχουν πρόσβαση σε κάθε υπάρχουσα καταγραφή
τηλεφωνικής συνδιάλεξης ή ανταλλαγής δεδομένων και
να λαμβάνουν αντίγραφο αυτής.
7. Η λήψη των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου
μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους εντεταλμένους
υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστι−

Άρθρο 21
Αναγκαστικός χαρακτήρας −
Έννομες Συνέπειες Ιδιωτικού Δικαίου
1. Παραίτηση του καταναλωτή από δικαιώματα που
του αναγνωρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης δεν επιτρέπεται.
2. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας απόφασης
δεν αναιρείται από τροποποιημένες διατυπώσεις ή
συμβατικούς όρους που σκοπό έχουν την αποφυγή
της εφαρμογής της. Απαγορεύεται η διατύπωση των
συμβάσεων πίστωσης με τέτοιο τρόπο ώστε να κατα−
στρατηγούνται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης,
ιδίως με την ενσωμάτωση αναλήψεων ή συμβάσεων
πίστωσης, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
παρούσας, σε συμβάσεις πίστωσης ο χαρακτήρας ή
ο σκοπός των οποίων θα επέτρεπε την αποφυγή της
εφαρμογής της.
3. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζο−
νται σε κάθε περίπτωση σε συμβάσεις πίστωσης στις
οποίες τα μέρη έχουν επιλέξει ως εφαρμοστέο δίκαιο,
δίκαιο χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Κοινότητας εφόσον η
σύμβαση πίστωσης συνδέεται στενά με την Ελλάδα ή
άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
4. Εάν στη σύμβαση προσδιορίζεται το ΣΕΠΠΕ σε ύψος
κατώτερο από το πραγματικά εφαρμοζόμενο, τότε μει−
ώνεται το επιτόκιο χορηγήσεων της σύμβασης κατά
το ποσοστό της διαφοράς μεταξύ του εφαρμοζόμενου
ΣΕΠΠΕ και του προσδιοριζόμενου στη σύμβαση.
5. Επιβαρύνσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στη
σύμβαση κατά τα στοιχεία ια) και
ιβ) της παραγράφου 2 του άρθρου 10 και το στοιχείο
θ) της παραγράφου 5 του άρθρου 10, ή προβλέπονται σε
όρους που προσκρούουν στο άρθρο 2 του ν. 2251/1994
(Α΄ 191), όπως ισχύει, δεν επιβάλλονται στον καταναλωτή.
Εάν δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση πληροφορίες
σχετικά με τους όρους τροποποίησης των επιβαρύν−
σεων ή του επιτοκίου χορηγήσεων και υπερημερίας
κατά τα στοιχεία στ), ια) και ιβ) της παραγράφου 2 του
άρθρου 10 καν τα στοιχεία ε) και θ) της παραγράφου
5 του άρθρου 10 ή εάν δεν ενημερωθεί ο καταναλωτής
για τυχόν μεταβολή του επιτοκίου χορηγήσεων ή των
επιβαρύνσεων κατά το άρθρο 11 και την παράγραφο 2
του άρθρου 12, ο πιστωτικός φορέας δεν έχει το δικαί−
ωμα να τροποποιεί το επιτόκιο ή τις επιβαρύνσεις εις
βάρος του καταναλωτή.
6. Εάν δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση πίστωσης
πληροφορίες σχετικές με τη διάρκεια της σύμβασης
κατά το στοιχείο γ) της παραγράφου 2 του άρθρου
10 και το στοιχείο γ) της παραγράφου 5 του άρθρου
10 ή το δικαίωμα καταγγελίας κατά το στοιχείο ιθ)
της παραγράφου 2 του άρθρου 10, ο καταναλωτής έχει
δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση πίστωσης οποια−
δήποτε χρονική στιγμή.
7. Ο πιστωτικός φορέας θέτει στη διάθεση του κα−
ταναλωτή αντίγραφο της σύμβασης στο οποίο λαμβά−

Άρθρο 22
Διοικητικές Κυρώσεις − Μέτρα Εφαρμογής
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κότητας και Ναυτιλίας ζητώντας την παροχή σχετικής
συνδρομής από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλή−
ματος του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τα
σχετικώς προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου
30 του ν. 3296/2004, ως ισχύει.
8. Οι κυρώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13α
του Ν. 2251/1994 επιβάλλονται και σε όποιο πιστωτικό
φορέα ή μεσίτη πιστώσεων αλλά και σε όποιο φυσικό
πρόσωπο απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασί−
ας ή άλλως παρέχει υπηρεσίες σε πιστωτικούς φορείς
ή μεσίτες πιστώσεων:
α) παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο
που διενεργείται από τα αρμόδια όργανα του Υπουρ−
γείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας
απόφασης, ή
β) αρνείται ή παρακωλύει την παροχή στα αρμόδια όρ−
γανα του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας των κατά την παρούσα απόφαση αιτού−
μενων πληροφοριών ή παρέχει εν γνώσει του ψευδείς
πληροφορίες ή αποκρύπτει αληθείς πληροφορίες.
9. Η Τράπεζα της Ελλάδος συνεργάζεται με το Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της αρμοδιότη−
τας της για την εποπτεία των πιστωτικών φορέων, και
παρέχει στα Υπουργεία κάθε αναγκαία συνδρομή για
την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις της απόφασης αυτής και σύμφω−
να με όσα θα προβλεφθούν σε ειδικό Μνημόνιο Συνερ−
γασίας που θα συνταχθεί εντός έξι (6) μηνών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. Το Μνημόνιο
Συνεργασίας προβλέπει μεταξύ άλλων:
α) τις διαδικασίες με τις οποίες θα διασφαλίζεται η
εν γένει ανταλλαγή πληροφοριών και ο συντονισμός
μεταξύ των Υπουργείων και της Τράπεζας της Ελλάδος,
με σκοπό την, κατά το δυνατόν, αποφυγή επικαλύψεων
ή σύγκρουσης αρμοδιοτήτων στο πεδίο της εποπτείας
και της διενέργειας ελέγχων, καθώς και τη μείωση του
διοικητικού κόστους εποπτείας,
β) την παροχή κάθε αναγκαίας συνδρομής για την
εκτέλεση των καθηκόντων τους,
γ) την αμοιβαία ενημέρωση μεταξύ των Υπουργείων
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οι−
κονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος για επιβλη−
θείσες κυρώσεις ή την προηγούμενη διαβούλευση τους
για την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις σημαντικών
παραβάσεων, που μπορεί να έχουν επίπτωση στην ομα−
λή λειτουργία των εποπτευόμενων ιδρυμάτων,

δ) την ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργείου Οικο−
νομικών από την Τράπεζα της Ελλάδος για τα πιστωτικά
ιδρύματα άλλου κράτους − μέλους που παρέχουν κατά
την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης στην Ελ−
λάδα μέσω υποκαταστήματος ή χωρίς εγκατάσταση
υπηρεσίες που σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογής της
παρούσα απόφασης.
Άρθρο 23
Εξωδικαστική επίλυση διαφορών
1. Οι Πιστωτικοί Φορείς και οι μεσίτες πιστώσεων
οφείλουν να συνεργάζονται με φορείς που είναι επι−
φορτισμένοι για την υποβολή καταγγελιών και παρα−
πόνων από καταναλωτές, με σκοπό την εξωδικαστική
επίλυση των διαφορών που αφορούν τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται με τις διατάξεις
αυτής της απόφασης.
2. Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, οι οποίες
ανακύπτουν μεταξύ καταναλωτή και πιστωτικού φορέα
και αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που
καθορίζονται με τις διατάξεις αυτής της απόφασης,
αρμόδιοι είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο Με−
σολαβητής Τραπεζικών−Επενδυτικών Υπηρεσιών και οι
Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού που προβλέπονται
στο άρθρο 11 του Ν. 2251/1994 (Α΄ 191), όπως ισχύει.
3. Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, οι ανωτέ−
ρω φορείς συνεργάζονται ενεργά με τους αντίστοιχους
φορείς των άλλων κρατών μελών.
Άρθρο 24
Κατάργηση
Από την έναρξη ισχύος της παρούσης η κοινή υπουρ−
γική απόφαση Φ1−983/1991 (ΦΕΚ 172 Β΄) όπως τροποποιή−
θηκε από τις κοινές υπουργικές αποφάσεις Φ1−5353/1994
(ΦΕΚ 947 Β΄) και Ζ1−178/2001 (ΦΕΚ 255 Β΄), καταργείται.
Άρθρο 25
Μεταβατικά μέτρα
1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν εφαρ−
μόζονται σε συμβάσεις πίστωσης που υφίστανται κατά
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της. Κατ’ εξαίρεση, στις
συμβάσεις πίστωσης αόριστης διάρκειας που υφίστα−
νται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρού−
σας απόφασης, εφαρμόζονται μόνο οι διατάξεις των
άρθρων 11, 12, 13, 17 και 18 παρ. 1, δεύτερο εδάφιο, και 2
της παρούσας απόφασης.
2. Οι πιστωτικοί φορείς οφείλουν να έχουν συμμορ−
φωθεί προς τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 6, 10, 12,
18 και 19 μέχρι την 31η Αυγούστου 2010.
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Άρθρο 27
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουνίου 2010
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