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στο σχέδιο vόµου «Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωµών και άλλες διατάξεις»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΝΣΩΜAΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓIΑΣ 2015/2366/ΕΕ

Α. Γενικό Μέρος
Με το Μέρος Α΄ του παρόντος νόµου ενσωµατώνεται
στην ελληνική νοµοθεσία η Οδηγία 2015/2366/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης
Νοεµβρίου 2015 σχετικά µε υπηρεσίες πληρωµών στην
εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των Οδηγιών
2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ (L 337).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογώντας τις ιδιαίτερα σηµαντικές τεχνολογικές καινοτοµίες που έχουν υλοποιηθεί στην αγορά πληρωµών, την ταχεία ανάπτυξη στον αριθµό των ηλεκτρονικών πληρωµών και των πληρωµών
µέσω κινητού τηλεφώνου, την εµφάνιση νέων υπηρεσιών πληρωµών στην αγορά, εκτίµησε ότι αρκετά καινοτόµα προϊόντα ή υπηρεσίες πληρωµών δεν εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής της ισχύουσας νοµοθεσίας. Προκειµένου να εξαλειφθούν τα προβλήµατα αυτά, αναθεωρήθηκε η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωµών, η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 3862/2010 (άρθρα 1
έως 83, Α΄ 113) και θεσπίστηκαν νέοι κανόνες µε την Οδηγία 2015/2366/ΕΕ που θα εφαρµοστούν µε τον παρόντα νόµο.
Σε σχέση µε το υφιστάµενο πλαίσιο του ν. 3862/2010,
ο παρών νόµος το καταργεί και το αντικαθιστά , επιφέροντας σηµαντικές αλλαγές που αφορούν τα εξής σηµεία:
• διευρύνει το φάσµα των υπηρεσιών πληρωµών, ώστε
να λάβει υπόψη τις υπηρεσίες εκκίνησης πράξης πληρωµής και τις υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασµού, οι οποίες µέχρι σήµερα ήταν αρρύθµιστες. Η ένταξή τους
στο νέο θεσµικό πλαίσιο ενισχύει τη διαφάνεια και την ασφάλεια στην ενιαία αγορά και δηµιουργεί ένα ισότιµο
περιβάλλον παροχής υπηρεσιών πληρωµών σε όλους
τους παρόχους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (εφεξής ΕΟΧ),
• διευρύνει το πεδίο εφαρµογής του πλαισίου περιλαµβάνοντας πράξεις πληρωµής µε τρίτες χώρες όταν ο ένας από τους δύο παρόχους βρίσκεται στον ΕΟΧ. Πιο
συγκεκριµένα, αυξάνεται η διαφάνεια των συναλλαγών
καθώς και τα δικαιώµατα των καταναλωτών, όταν πραγµατοποιούν πράξεις πληρωµής εκτός ΕΟΧ (και το αντίστροφο) για το µέρος της πληρωµής που εκτελείται στον
ΕΟΧ και όταν διενεργούν πληρωµές σε νοµίσµατα κρατών που δεν ανήκουν στον ΕΟΧ, καθώς µε το προηγούµενο πλαίσιο ρυθµίζονταν µόνο πληρωµές εντός ΕΟΧ
και νοµίσµατα κρατών-µελών του ΕΟΧ,
• επικαιροποιεί τις εξαιρούµενες υπηρεσίες πληρωµών
µε στόχο τη νοµική σαφήνεια, την ενίσχυση της διαφάνειας και τη δηµιουργία ισότιµων όρων ανταγωνισµού

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου µέχρι σήµερα είχαν υιοθετηθεί διαφορετικές προσεγγίσεις και είχαν πιθανώς
δηµιουργήσει στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό,
• ενισχύει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων αρχών των κρατών-µελών
του ΕΟΧ,
• εισάγει ενισχυµένα µέτρα ασφαλείας για όλους τους
παρόχους υπηρεσιών πληρωµών. Η προστασία του καταναλωτή αυξάνεται ενάντια στην απάτη και σε άλλες παράνοµες πράξεις µε τα νέα µέτρα ασφαλείας,
• καθιερώνει την υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών
πληρωµών να θεσπίζουν διαδικασίες για τη διαχείριση
παραπόνων καθώς και προθεσµίες για την επίλυσή τους.
Η θέσπιση των νέων διατάξεων θα οδηγήσει σε αύξηση του ανταγωνισµού στην αγορά των πληρωµών ενώ οι
πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών θα πρέπει να φροντίσουν
αναπόφευκτα να προβούν σε αντίστοιχες αλλαγές και
προσαρµογές των συστηµάτων που διαθέτουν, καθώς
και σε αλλαγή των εντύπων και αναθεώρηση των διαδικασιών που χρησιµοποιούν.
Ακολουθώντας την αλληλουχία των ρυθµίσεων της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ, ο παρών νόµος διαρθρώνεται σε
έξι (VI) Τίτλους.
Ο Τίτλος Ι «Σκοπός, αντικείµενο, πεδίο εφαρµογής και
ορισµοί» (άρθρα 1 έως 4) αποτυπώνει το σκοπό της παρούσας νοµοθετικής πρωτοβουλίας, που είναι η εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία
2015/2366/ΕΕ. Επιπλέον, αναφέρεται το πεδίο εφαρµογής του σχεδίου νόµου, οι εξαιρούµενες υπηρεσίες πληρωµών από την εφαρµογή του σχεδίου νόµου, αλλά και
οι ορισµοί που χρησιµοποιούνται.
Ο Τίτλος ΙΙ «Πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών» (άρθρα 5
έως 37) αποτελείται από 2 Κεφάλαια. Το Κεφάλαιο 1 «Ιδρύµατα πληρωµών» (άρθρα 5 έως 34), καθορίζει νέους
όρους και προϋποθέσεις, αυστηρότερους σε σχέση µε
το ισχύον και καταργούµενο δίκαιο του ν. 3862/2010, για
τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των ιδρυµάτων πληρωµών καθώς και τις προϋποθέσεις για την ανάκληση της
άδειας λειτουργίας τους, προσθέτει διατάξεις για την απόκτηση, αύξηση ή µείωση ειδικών συµµετοχών, εισάγει
νέους κανόνες για την τήρηση µητρώου από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς επίσης και την υποχρέωση ενηµέρωσης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (εφεξής
ΕΑΤ) η οποία πρόκειται να συστήσει και να διαχειρίζεται
µητρώο για τα αδειοδοτηµένα και εγγεγραµµένα σε εθνικά µητρώα ιδρύµατα πληρωµών, θεσπίζει τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας και διασφάλισης των ιδρυµάτων πληρωµών, περιλαµβανοµένων των απαιτήσεων
για την κεφαλαιακή επάρκεια (αρχικό κεφάλαιο και ίδια
κεφάλαια) των εν λόγω ιδρυµάτων και καθορίζει τις υποχρεώσεις των προσώπων που είναι επιφορτισµένα µε
τον έλεγχο των ετήσιων και ενοποιηµένων λογαριασµών
των ιδρυµάτων πληρωµών (Τµήµα 1). Επίσης, προβλέπονται εκ νέου, καθώς αντίστοιχες διατάξεις υπήρχαν στο
ν. 3862/2010, θέµατα ευθύνης και τήρησης αρχείου, η
διαδικασία για τον ορισµό αντιπροσώπων και την ίδρυση
υποκαταστηµάτων στην Ελλάδα από ίδρυµα πληρωµών
που εδρεύει στην Ελλάδα, ενώ για την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους στην Ελλάδα και σε άλλα
κράτη-µέλη εισάγεται ειδική πρόβλεψη (Τµήµα 2).
Σε ό,τι αφορά στην κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ
των αρχών που έχουν οριστεί ακολουθείται το πρότυπο
του ν. 3862/2010. Η Τράπεζα της Ελλάδος (Τµήµα 3) πα-
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ραµένει αρµόδια εποπτική αρχή για την αδειοδότηση και
την εποπτεία ιδρυµάτων πληρωµών και ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 37 (ορισµένοι
κανόνες εφαρµόζονται κατ’ αναλογία και στα ιδρύµατα
ηλεκτρονικού χρήµατος). Επίσης, η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζεται αρµόδια για την εφαρµογή και τον έλεγχο
συµµόρφωσης µε ορισµένες νέες διατάξεις που εισάγονται µε τον παρόντα νόµο, ήτοι µε την παράγραφο 6
του άρθρου 68 και άρθρα 94 έως 96 του Τίτλου IV. Μεταξύ αυτών των αρµοδιοτήτων, περιλαµβάνεται η αρµοδιότητα ελέγχου εφαρµογής των απαιτήσεων για την ισχυρή ταυτοποίηση πελατών, καθώς και δύο νέες αρµοδιότητες οι οποίες συνίστανται στην αξιολόγηση αναφορών
σχετικά µε: α) περιστατικά που σχετίζονται µε ενδεχόµενη µη εγκεκριµένη ή απατηλή πρόσβαση σε λογαριασµό
πληρωµών και β) ουσιώδη λειτουργικά συµβάντα ή συµβάντα που αφορούν την ασφάλεια (παράγραφος 6 του
άρθρου 68 και παράγραφος 2 του άρθρου 95 αντίστοιχα
του Τίτλου IV). Βάσει αυτών των αναφορών δύναται να
αναλάβει κατάλληλη δράση εφόσον συντρέχει περίπτωση. Πέραν των ανωτέρω, η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζεται αρµόδια και για την παραλαβή και τη διαχείριση καταγγελιών επί υποθέσεων παραβίασης αποκλειστικά των
άρθρων που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά της.
Για τα λοιπά άρθρα αρµόδια ορίζεται η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (εφεξής ΓΓΕΠΚ) η
οποία συνεχίζει να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων
περί διαφάνειας των όρων και απαιτήσεων ενηµέρωσης
που διέπουν τις υπηρεσίες πληρωµών (Τίτλος ΙΙΙ) και περί δικαιωµάτων και υποχρεώσεων σχετικά µε την παροχή
και τη χρήση υπηρεσιών πληρωµών (Τίτλος IV), εκτός από τις ανωτέρω διατάξεις που αναφέρονται σε αρµοδιότητες της Τράπεζα της Ελλάδος (παράγραφος 6 του άρθρου 68 και άρθρα 94 έως 96). Επίσης, σχετικά µε τα ανωτέρω άρθρα η ΓΓΕΠΚ διατηρεί επίσης την αρµοδιότητα για τη διαχείριση καταγγελιών σύµφωνα µε το άρθρο
97, της επίλυσης διαφορών σύµφωνα µε τα άρθρα 99 και
100, καθώς και της επιβολής κυρώσεων σύµφωνα µε το
άρθρο 101.
Παράλληλα, στο Τµήµα 3 θεσπίζονται νέες διατάξεις
για την επιβολή κυρώσεων και τη λήψη µέτρων και εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία για την άσκηση του δικαιώµατος ελεύθερης εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, τα οποία αφορούν τα ιδρύµατα πληρωµών και τους παρόχους υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασµού που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος του ΕΟΧ («ευρωπαϊκά
διαβατήρια») κι επιθυµούν να παρέχουν διασυνοριακά υπηρεσίες πληρωµών. Επίσης, ρυθµίζει εκ νέου, καθώς αντίστοιχες διατάξεις υπήρχαν στο ν. 3862/2010, το επαγγελµατικό απόρρητο, το δικαίωµα δικαστικής προστασίας και την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος άλλων εθνικών ή ενωσιακών αρχών
στις οποίες προστίθεται η ΕΑΤ. Επιπρόσθετα, εισάγονται
ρυθµίσεις για την επίλυση διαφορών µε τις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών-µελών, για τις οποίες µπορεί να ζητείται η συνδροµή της ΕΑΤ σύµφωνα µε το άρθρο 19 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, καθώς και για τη λήψη
µέτρων στο πλαίσιο αυτό που µπορούν να λαµβάνουν οι
αρµόδιες αρχές, τα οποία πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογηµένα και να κοινοποιούνται στον εµπλεκόµενο πά-

ροχο υπηρεσιών πληρωµών. Στο Τµήµα 3 του Κεφαλαίου
1 περιγράφονται, περαιτέρω, οι αρµοδιότητες και τα καθήκοντα των εκάστοτε αρµόδιων αρχών του κράτους-µέλους προέλευσης και του κράτους-µέλους υποδοχής,
καθώς και ο τρόπος συνεργασίας µεταξύ των κατά περίπτωση αρµόδιων αρχών. Οι προβλεπόµενες διατάξεις ασκούνται και εκ µέρους της ΓΓΕΠΚ σε περίπτωση µη
συµµόρφωσης για τη λήψη αναγκαίων µέτρων ως αρµόδιας αρχής κράτους-µέλους προέλευσης ή υποδοχής,
κατά το λόγο της αρµοδιότητάς της σύµφωνα µε τον
παρόντα νόµο. Επιπλέον, προβλέπεται ειδικό καθεστώς
προληπτικής εποπτείας για τους παρόχους υπηρεσιών
πληροφοριών λογαριασµού λόγω της ειδικής φύσης της
ασκούµενης δραστηριότητας και των κινδύνων που συνδέονται µε την εν λόγω παροχή υπηρεσιών (Τµήµα 4).
Ακολούθως, το Κεφάλαιο 2 «Κοινές Διατάξεις» του
Τίτλου ΙΙ (άρθρα 35 έως 37) ρυθµίζει την πρόσβαση που
έχουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών στα συστήµατα
πληρωµών και την πρόσβαση των ιδρυµάτων πληρωµών
στους λογαριασµούς πληρωµών που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυµα, ενώ απαγορεύει σε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα που ούτε είναι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών
ούτε εξαιρούνται ρητά από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος σχεδίου νόµου να παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών. Επιπλέον, επιβάλλεται η υποχρέωση γνωστοποίησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, εκ µέρους των παρόχων
που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος
νόµου δυνάµει των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης ια΄ ή της περίπτωσης ιβ΄ του άρθρου 3 αυτού,
για τη συµµόρφωσή τους µε τα κατά περίπτωση όρια που
καθορίζονται στον παρόντα νόµο προκειµένου να επαληθεύεται η δυνατότητα ισχύος της εξαίρεσής τους.
Ο Τίτλος ΙΙΙ «Διαφάνεια των όρων και απαιτήσεις ενηµέρωσης που διέπουν τις υπηρεσίες πληρωµών» (άρθρα
38 έως 60), ο οποίος απαρτίζεται από 4 Κεφάλαια, ακολουθεί τις βασικές ρυθµίσεις του ν. 3862/2010 επί των ιδίων ζητηµάτων τα οποία αφορούν τόσο τις µεµονωµένες πράξεις πληρωµής όσο και τις πράξεις πληρωµής
που καλύπτονται από σύµβαση-πλαίσιο. Εντούτοις, εισάγονται νέες διατάξεις, ενδεικτικά σε ότι αφορά την παροχή πληροφοριών από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών στον πληρωτή και, όπου απαιτείται, στον δικαιούχο,
όταν η εκκίνηση εντολής πληρωµής διενεργείται µέσω
παρόχου υπηρεσιών εκκίνησης πληρωµής αµέσως µετά
από την εκκίνηση της εντολής πληρωµής (άρθρο 46), καθώς επίσης και την παροχή των στοιχείων ταυτοποίησης
της πράξης πληρωµής από τον πάροχο υπηρεσιών εκκίνησης πληρωµής στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού του πληρωτή, εφόσον συντρέχει περίπτωση (άρθρο 47). Επίσης, ο πληρωτής υποχρεούται να πληρώσει για τις επιβαρύνσεις αναφορικά
µε τη χρήση συγκεκριµένου µέσου πληρωµών που επιβάλλεται από πάροχο υπηρεσιών πληρωµών ή από άλλο
πρόσωπο που εµπλέκεται στην πράξη, µόνο εάν του
γνωστοποιήθηκε ολόκληρο το ποσό πριν από την εκκίνηση της πράξης πληρωµής. Η επιβολή των εν λόγω επιβαρύνσεων για τη χρήση οποιουδήποτε µέσου πληρωµών
απαγορεύεται πλέον να πραγµατοποιείται εκ µέρους
των δικαιούχων εις βάρος των πληρωτών (άρθρο 60).
Ακολούθως, ο Τίτλος ΙV «Δικαιώµατα και υποχρεώσεις
σχετικά µε την παροχή και τη χρήση υπηρεσιών πληρωµών» (άρθρα 61 έως 101) απαρτίζεται από 6 Κεφάλαια,
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περιλαµβάνει παρόµοιου περιεχοµένου διατάξεις που αποτελούσαν αντίστοιχα ενσωµάτωση της Οδηγίας
2007/64/ΕΚ. Ωστόσο, εισάγονται επίσης νέες διατάξεις
αναφορικά µε την επιβεβαίωση διαθεσιµότητας χρηµατικών ποσών (άρθρο 65), την πρόσβαση σε λογαριασµό
πληρωµών σε περίπτωση υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής (άρθρο 66), την πρόσβαση και χρήση των πληροφοριών λογαριασµού πληρωµών στην περίπτωση χρήσης υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασµού (άρθρο 67), τους
περιορισµούς στη χρήση µέσου πληρωµών και στην πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών από παρόχους υπηρεσιών πληρωµών (άρθρο 68), την υποχρέωση ειδοποίησης και αποκατάστασης σε σχέση µε µη εγκεκριµένες ή
εσφαλµένα εκτελεσθείσες πράξεις πληρωµής (άρθρο
71), την ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών και
του πληρωτή για µη εγκεκριµένες πράξεις πληρωµής
(άρθρα 73 και 74), τις πράξεις πληρωµής όπου το ποσό
δεν είναι εκ των προτέρων γνωστό (άρθρο 75), την επιστροφή χρηµατικών ποσών για πράξεις πληρωµής που
εκκινούνται από δικαιούχο ή µέσω αυτού (άρθρο 76), το
αίτηµα επιστροφής χρηµατικών ποσών για πράξεις πληρωµής που εκκινούνται από δικαιούχο ή µέσω αυτού (άρθρο 77), την ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών
για µη εκτέλεση, εσφαλµένη ή καθυστερηµένη εκτέλεση
πράξεων πληρωµής (άρθρο 88), την ευθύνη στην περίπτωση των υπηρεσιών εκκίνησης πληρωµής για µη εκτέλεση, εσφαλµένη ή καθυστερηµένη εκτέλεση πράξεων
πληρωµής (άρθρο 89). Με το Κεφάλαιο 5 του Τίτλου ΙV
(άρθρα 94 έως 96) απαιτείται πλέον από όλους τους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών να αξιολογούν τους λειτουργικούς κινδύνους, τους κινδύνους ασφαλείας και τα
µέτρα που λαµβάνουν σε ετήσια βάση και να εφαρµόζουν ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη σε καθορισµένες περιπτώσεις. Επίσης, µε ειδικότερες διατάξεις καθιερώνεται
η καταγγελία παραβάσεων ή ενδεχόµενων παραβάσεων,
καθώς και η εξωδικαστική επίλυση διαφορών µέσω φορέων επιφορτισµένων µε την υποβολή καταγγελιών.
Ο Τίτλος V «Υποχρέωση ενηµέρωσης των καταναλωτών για τα δικαιώµατά τους» (άρθρο 102) εισάγει νέα υποχρέωση ενηµέρωσης των καταναλωτών εκ µέρους
της ΓΓΕΠΚ και των παρόχων υπηρεσιών πληρωµών σχετικά µε το φυλλάδιο για τα δικαιώµατά τους, το οποίο θα
καταρτίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 106 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ.
Ο Τίτλος VΙ «Τελικές και µεταβατικές διατάξεις» (άρθρα 103 έως 110) περιέχει τις µεταβατικές διατάξεις για
τα ιδρύµατα πληρωµών και για τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος, τις τελικές και καταργούµενες διατάξεις
και καθορίζει την έναρξη ισχύος του Μέρους Α΄ του παρόντος νόµου. Ειδικότερα, τα άρθρα 106 έως 108 περιλαµβάνουν τις τροποποιήσεις των νόµων 2251/1994,
4021/2011 και 4261/2014, µε τους οποίους ενσωµατώθηκαν στην ελληνική νοµοθεσία οι αντίστοιχες Οδηγίες
(2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ). Οι τροποποιήσεις αυτές είναι αναγκαίες, προκειµένου το περιεχόµενο
των διατάξεών τους να συµβαδίζει µε τον παρόντα νόµο.
Παρακάτω παρατίθεται η ανάλυση των διατάξεων του
Μέρους Α΄ του νόµου.

Β. Επί των άρθρων
Το άρθρο 1 αναφέρεται στο αντικείµενο και στο σκοπό
του Μέρους Α΄ του νόµου που είναι η ενσωµάτωση στην

ελληνική έννοµη τάξη της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης
Νοεµβρίου 2015 σχετικά µε υπηρεσίες πληρωµών στην
εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των Οδηγιών
2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ (EE L 337). Περαιτέρω, προσδιορίζονται οι κατηγορίες παρόχων υπηρεσιών πληρωµών οι οποίες εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Στο άρθρο 2, τίθεται το πεδίο εφαρµογής του Μέρους
Α΄ του νόµου. Ειδικότερα, οι Τίτλοι ΙΙΙ και IV εφαρµόζονται σε πράξεις πληρωµής που πραγµατοποιούνται σε
νόµισµα κράτους-µέλους εντός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ενώ επιµέρους διατάξεις εφαρµόζονται, επίσης, σε πράξεις πληρωµής που πραγµατοποιούνται: α)
είτε σε νόµισµα που δεν αντιστοιχεί σε κράτος-µέλος, όταν τόσο ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή
όσο και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου
ή ο µοναδικός πάροχος υπηρεσιών πληρωµών για την
πράξη πληρωµής, βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, σε ό,τι αφορά τα µέρη της πράξης
πληρωµής που πραγµατοποιούνται στα κράτη-µέλη είτε
β) σε όλα τα νοµίσµατα όταν µόνο ο ένας από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών βρίσκεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, σε ό,τι αφορά τα µέρη
της πράξης πληρωµής που πραγµατοποιούνται στα κράτη-µέλη.
Με τις διατάξεις του άρθρου 3 εισάγονται οι υπηρεσίες πληρωµών που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του νόµου, ενώ στο άρθρο 4 παρατίθενται οι έννοιες
τις οποίες λαµβάνουν οι όροι που χρησιµοποιούνται.
Tο άρθρο 5 ρυθµίζει τους όρους για τη χορήγηση και
διατήρηση της άδειας λειτουργίας ιδρυµάτων πληρωµών, θεσµοθετώντας τα κατάλληλα εχέγγυα και τις αναγκαίες προϋποθέσεις, ώστε να διασφαλίζονται, αφενός
η σοβαρότητα και αφετέρου η ευρωστία αυτών, οι οποίες
απαιτούνται για την προσήκουσα διεκπεραίωση των επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων. Για δε τα ιδρύµατα
πληρωµών, που υπόκεινται στις υποχρεώσεις, σχετικά
µε τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, που προβλέπουν οι διατάξεις που ενσωµατώνουν την Οδηγία
2015/849/ΕΚ και ο Κανονισµός (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου, περιγραφή των
µηχανισµών ελέγχου που έχει θεσπίσει ο αιτών, ώστε να
τηρεί τις εν λόγω υποχρεώσεις. Οι αναλυτικά αναφερόµενοι στη συγκεκριµένη διάταξη όροι ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας και είναι ανάλογοι µε τους λειτουργικούς και χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους που αντιµετωπίζουν οι εν λόγω οντότητες. Προς
τούτο, προβλέπεται η ίδρυση και η λειτουργία αυτών µε
συγκεκριµένο νοµικό τύπο, ο οποίος διασφαλίζει ένα υγιές καθεστώς αρχικού κεφαλαίου σε συνδυασµό µε µόνιµο κεφάλαιο. Στο πλαίσιο αυτό, εισάγονται – µεταξύ
άλλων – συγκεκριµένες διαδικασίες για την αντιµετώπιση και την αποτροπή λειτουργικών κινδύνων, επιχειρηµατικό σχέδιο, καταγεγραµµένη πολιτική ασφαλείας, καθώς επίσης συγκεκριµένο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, ελέγχοντας την καταλληλότητα των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, των διευθυντικών στελεχών και
των υπευθύνων για τη διαχείριση εργασιών του ιδρύµατος πληρωµών. Η αρµόδια για την αδειοδότηση εποπτική
αρχή, ήτοι η Τράπεζα της Ελλάδος, εξουσιοδοτείται να
προσδιορίσει το περιεχόµενο της αίτησης άδειας λει-
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τουργίας, καθώς επίσης να συγκεκριµενοποιήσει τις
προϋποθέσεις και τη σχετική διαδικασία αδειοδότησης,
συµπεριλαµβανοµένων των αναγκαίων στοιχείων και δικαιολογητικών που συνοδεύουν την εν λόγω αίτηση. Επικουρικοί όροι, συµπληρωµατικές προϋποθέσεις και συνοδευτικά έγγραφα προς απόδειξη των προβλεπόµενων
όρων και προϋποθέσεων δύνανται να εισαχθούν από την
κανονιστικώς δρώσα Τράπεζα της Ελλάδος. Ειδικότερα,
στην πρώτη παράγραφο ορίζονται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Οδηγία, τα στοιχεία που συνοδεύουν
την αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρύµατος πληρωµών, µεταξύ των οποίων είναι και τα στοιχεία
που τεκµηριώνουν ότι το ίδρυµα πληρωµών διαθέτει το
αρχικό κεφάλαιο που προβλέπεται στο άρθρο 7. Επιπλέον, όµως , στον παρόντα νόµο (παράγραφος 1 στοιχείο
γ΄) ορίζεται ότι το εν λόγω αρχικό κεφάλαιο, σε κάθε
περίπτωση, πρέπει αποδεδειγµένα να έχει καταβληθεί
το αργότερο έως την αδειοδότηση. Πρόκειται για εθνική
διάταξη, η θέσπιση της οποίας επιβάλλεται από σοβαρούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος και συγκεκριµένα,
προκειµένου να προστατευθούν τα συµφέροντα των συναλλασσοµένων από ιδρύµατα πληρωµών που λαµβάνουν άδεια µε την υπόσχεση µεταγενέστερης καταβολής του αρχικού κεφαλαίου τους. Η διάταξη τίθεται στο
συγκεκριµένο σηµείο χάριν ενότητας και συνοχής της
ρύθµισης, που µε τον τρόπο αυτό θεσπίζεται ολοκληρωµένη.
Στο άρθρο 6, κατ’ αντιστοιχία προς τα προβλεπόµενα
στο ν. 4261/2014 αναφορικά µε την προληπτική εποπτεία
πιστωτικών ιδρυµάτων, προβλέπεται ο έλεγχος κατά την
απόκτηση ειδικής συµµετοχής σε ίδρυµα πληρωµών, εφόσον υπερβεί συγκεκριµένα ποσοστά επί του µετοχικού κεφαλαίου ή επί των δικαιωµάτων ψήφου. Αντίστοιχη διαδικασία εισάγεται και κατά τη διάθεση των εν λόγω δικαιωµάτων, έτσι ώστε να µειωθεί κάτω από ορισµένα ποσοστά. Προς τούτο, ορίζεται η προηγούµενη ενηµέρωση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία εξουσιοδοτείται να ενεργήσει τόσο κανονιστικά όσο και κυρωτικά.
Η κανονιστική παρέµβαση συνίσταται στη διαµόρφωση
της διαδικασίας και των προϋποθέσεων έγκρισης των εν
λόγω αποκτήσεων ή διαθέσεων, στη ρύθµιση των υποβαλλόµενων στοιχείων και δικαιολογητικών, στον ορισµό των υπόχρεων προσώπων, στην πρόβλεψη των κριτηρίων αξιολόγησης και των σχετικών προθεσµιών, καθώς επίσης στην πρόβλεψη κάθε άλλης αναγκαίας λεπτοµέρειας ή διεκπεραιωτικής ρύθµισης. Η κυρωτική αρµοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος συνίσταται στη
δυνατότητα αυτής να αντιταχθεί στις εν λόγω αποκτήσεις ή εκποιήσεις, να επιβάλει κυρώσεις ή να λάβει µέτρα σε βάρος του υφιστάµενου ή του υποψήφιου µετόχου, αλλά και των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου,
των διευθυντικών στελεχών ή των υπευθύνων για τη διαχείριση του ιδρύµατος πληρωµών.
Στο άρθρο 7, καθορίζεται το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται από τα ιδρύµατα πληρωµών κατά τη
στιγµή της αδειοδότησης, το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα µε τις υπηρεσίες πληρωµών που παρέχονται και
κυµαίνεται από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) ευρώ. Διευκρινίζεται
ότι για την παροχή της νέας υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής το αρχικό κεφάλαιο ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ, ενώ για την υπηρεσία πληροφοριών λο-

γαριασµού δεν απαιτείται αρχικό κεφάλαιο.
Στο άρθρο 8, προβλέπεται το είδος και το πόσο των ελάχιστων απαιτούµενων ιδίων κεφαλαίων.
Στο άρθρο 9, ορίζεται ο τρόπος υπολογισµού των ιδίων κεφαλαίων των ιδρυµάτων πληρωµών, εξαιρουµένων των ιδρυµάτων που παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες εκκίνησης πληρωµών και/ή των προσώπων που παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασµού, οι οποίοι λόγω της φύσης της εργασίας τους απαλλάσσονται από τον υπολογισµό κεφαλαιακών απαιτήσεων. Ο υπολογισµός υλοποιείται, σύµφωνα µε τη µέθοδο που η Τράπεζα της Ελλάδος θα επιλέξει, µεταξύ
των τριών διαφορετικών µεθόδων που παρέχει ο νόµος.
Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να απαιτεί υψηλότερο ή
να επιτρέψει χαµηλότερο ποσό ιδίων κεφαλαίων από αυτό που προκύπτει από την εφαρµογή της µεθόδου που επιλέγεται, βασιζόµενη στην αξιολόγηση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου του ιδρύµατος πληρωµών.
Στο άρθρο 10, καθορίζονται οι αρχές και οι απαιτήσεις
διασφάλισης που υποχρεούνται να εφαρµόζουν τα ιδρύµατα πληρωµών που παρέχουν οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες πληρωµών , εξαιρουµένων των υπηρεσιών εκκίνησης πληρωµών και/ ή πληροφοριών λογαριασµού,
για τα χρηµατικά ποσά που λαµβάνουν από τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωµών ή µέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωµών για την εκτέλεση των πράξεων άµεσης
ή µελλοντικής πληρωµής. Ειδικότερα, καθιερώνεται η
αρχή του διαχωρισµού των χρηµατικών ποσών µεταξύ
διαφορετικών χρηστών καθώς και από την περιουσία του
ιδρύµατος πληρωµών. Τα χρηµατικά ποσά κατατίθενται
σε λογαριασµό ή επενδύονται ασφαλώς ή καλύπτονται
από ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή άλλη συγκρίσιµη εγγύηση από ασφαλιστική εταιρεία ή πιστωτικό ίδρυµα που
δεν ανήκει στον ίδιο όµιλο µε το ίδρυµα πληρωµών.
Με τη συγκεκριµένη πρόβλεψη του άρθρου 11 καθορίζεται – σε συνδυασµό µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 5
– η παροχή άδειας λειτουργίας, προκειµένου να δύναται
να ασκηθεί επιτρεπτώς η παροχή υπηρεσιών πληρωµών
από ιδρύµατα πληρωµών. Στο πλαίσιο αυτό, ρυθµίζονται
οι ενέργειες και οι αρµοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία µεριµνά για την ορθή και συνετή διακυβέρνηση, την ορθολογική και άρτια οργάνωση, διαχείριση κινδύνων και πολιτική ασφαλείας, καθώς επίσης για
την οικονοµική ευρωστία των ιδρυµάτων πληρωµών. Στο
πλαίσιο αυτό, προσδιορίζεται η ευρεία διακριτική ευχέρεια αυτής κατά την εκτίµηση των συγκεκριµένων προϋποθέσεων, γεγονός που καθιστά δυνατή ακόµη και την
άρνηση χορήγησης άδειας, εφόσον δεν έχει ληφθεί η
κατάλληλη, προσήκουσα, πλήρης και ενδελεχής ενηµέρωση προς τεκµηρίωση της πλήρωσης τούτων.
Το άρθρο 12 ρυθµίζει την προθεσµία για την έκδοση
σχετικής απόφασης περί χορήγησης ή απόρριψης της αίτησης αδειοδότησης από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς επίσης τη δηµοσιότητα αυτής.
Η προκειµένη ρύθµιση στο άρθρο 13 καθορίζει του λόγους ανάκλησης της χορηγηθείσας (είτε µε το νεοεισαγόµενο είτε µε το προγενέστερο καθεστώς) άδειας λειτουργίας ιδρύµατος πληρωµών, κατ’ αντιστοιχία προς τα
προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία περί προληπτικής εποπτείας πιστωτικών ιδρυµάτων, ήτοι το ν. 4261/2014. Η εν
λόγω απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος αιτιολογείται, κοινοποιείται στο εµπλεκόµενο ίδρυµα πληρωµών
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και δηµοσιεύεται στο δικτυακό της τόπο και την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η διάταξη του άρθρου 14 καθορίζει το «εθνικό µητρώο» που τηρείται από την Τράπεζα της Ελλάδος αναφορικά µε τα ιδρύµατα πληρωµών µε έδρα στην ηµεδαπή. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται ειδική µνεία των υπηρεσιών πληρωµών για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας ή για τις οποίες ορισµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο έχει εγγραφεί σε αυτό. Το µητρώο είναι διαθέσιµο
στο κοινό, προσβάσιµο ηλεκτρονικά και ενηµερώνεται
χωρίς καθυστέρηση. Σε κάθε περίπτωση, δεν αποκλείεται η ανάρτηση πρόσθετης πληροφόρησης στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος.
Με την προκείµενη ρύθµιση στο άρθρο 15 καθορίζεται
η συνεργασία της Τράπεζας της Ελλάδος µε την ΕΑΤ αναφορικά µε τη διαµόρφωση, ενηµέρωση και επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού κεντρικού µητρώου που τηρεί
η τελευταία. Η κοινοποίηση των αναγκαίων πληροφοριών οφείλει να λαµβάνει χώρα χωρίς καθυστέρηση.
Το άρθρο 16 επιβάλλει στα ιδρύµατα πληρωµών την
τήρηση σε διαρκή βάση όλων εκείνων των προϋποθέσεων, βάσει των οποίων έλαβαν την άδεια λειτουργίας
τους. Οποιαδήποτε µεταβολή αναφορικά µε τις προϋποθέσεις ή τα δικαιολογητικά που απαριθµούνται από το
άρθρο 5, πρέπει να κοινοποιείται άνευ υπαίτιας καθυστέρησης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Λοιπές λεπτοµέρειες
µπορούν να εξειδικευθούν µε κανονιστική απόφαση της
τελευταίας.
Με τη συγκεκριµένη πρόβλεψη του άρθρου 17 παρουσιάζονται οι λογιστικές απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις
αναφορικά µε τον υποχρεωτικό έλεγχο των ιδρυµάτων
πληρωµών. Ειδικότερα, οι ετήσιοι και οι ενοποιηµένοι
λογαριασµοί των ιδρυµάτων πληρωµών ελέγχονται από
ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες. Τα
ιδρύµατα πληρωµών παρέχουν λογιστικά στοιχεία και
πληροφορίες για τις υπηρεσίες πληρωµών χωριστά από
άλλες παρεχόµενες υπηρεσίες, για τα οποία συντάσσεται έκθεση από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.
Στο άρθρο 18 περιγράφονται οι πρόσθετες δραστηριότητες, πέραν των υπηρεσιών πληρωµών, που τα ιδρύµατα πληρωµών δύνανται να ασκούν. Διευκρινίζεται ότι η
τήρηση λογαριασµών πληρωµής και η αποδοχή χρηµατικών ποσών για την παροχή υπηρεσιών πληρωµών δεν
συνιστά αποδοχή καταθέσεων ή έκδοση ηλεκτρονικού
χρήµατος, δραστηριότητες που αποτελούν αποκλειστικό
προνόµιο των πιστωτικών ιδρυµάτων και των ιδρυµάτων
ηλεκτρονικού χρήµατος αντίστοιχα. Απαγορεύεται δε
ρητά η αποδοχή καταθέσεων από ιδρύµατα πληρωµών.
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στα ιδρύµατα πληρωµών
να παρέχουν πιστώσεις στους χρήστες υπηρεσιών πληρωµών αποκλειστικά για την εκτέλεση πράξης πληρωµής και µε περιορισµένο χρόνο αποπληρωµής µέχρι δώδεκα µήνες. Οι πιστώσεις απαγορεύεται να χορηγούνται
από χρηµατικά ποσά που έχουν ληφθεί για εκτέλεση συναλλαγών πληρωµής, ενώ τα ιδρύµατα πληρωµών πρέπει να διαθέτουν επαρκή ίδια κεφάλαια για την άσκηση
της δραστηριότητας χορήγησης πιστώσεων.
Με το άρθρο 19 ρυθµίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία παροχής υπηρεσιών πληρωµών στην ηµεδαπή από αντιπροσώπους και υποκαταστήµατα ιδρυµάτων πληρωµών µε έδρα στην Ελλάδα. Η παροχή υπη-

ρεσιών µέσω αντιπροσώπων στην Ελλάδα, προϋποθέτει
την υποβολή στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία κατόπιν αξιολόγησης ενηµερώνει για την εγγραφή
αυτών ή µη στο αντίστοιχο µητρώο. Μετά την εγγραφή
στο µητρώο οι αντιπρόσωποι δύνανται να παρέχουν τις
υπηρεσίες πληρωµών. Λοιπές λεπτοµέρειες µπορούν να
εξειδικεύονται µε κανονιστική απόφαση της Τράπεζας
της Ελλάδος.
Στο άρθρο 20, µε το οποίο ενσωµατώνονται οι παράγραφοι 6 και 8 του άρθρου 19
της Οδηγίας
2015/2366/ΕΕ, ρυθµίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και
η διαδικασία για την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους, στην ηµεδαπή, από ιδρύµατα πληρωµών
µε έδρα στην Ελλάδα. Οποιαδήποτε αλλαγή που επηρεάζει την ακρίβεια των πληροφοριών και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται σε σχέση µε τα πρόσωπα στα οποία ανατίθενται εξωτερικά δραστηριότητες γνωστοποιείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σε καµία περίπτωση
δεν επιτρέπεται η εξωτερική ανάθεση να γίνεται µε τρόπο που να βλάπτει ουσιαστικά την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου του ιδρύµατος πληρωµών ή το εποπτικό έργο της Τράπεζας της Ελλάδος. Λοιπές λεπτοµέρειες
µπορούν να εξειδικεύονται µε κανονιστική απόφαση της
τελευταίας.
Με το άρθρο 21 ορίζεται η υποχρέωση των ιδρυµάτων
πληρωµών να διασφαλίζουν τη συµµόρφωση των προσώπων στα οποία γίνεται εξωτερική ανάθεση προς τις
διατάξεις του παρόντος νόµου. Περαιτέρω, στα ιδρύµατα πληρωµών παραµένει η πλήρης ευθύνη για πράξεις
που εκτελούνται από υπαλλήλους τους, αντιπροσώπους,
υποκαταστήµατα ή οντότητες στις οποίες έχουν κάνει εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων.
Η συγκεκριµένη διάταξη του άρθρου 22 ρυθµίζει την
τήρηση αρχείου για τους σκοπούς άσκησης εποπτείας επί ιδρυµάτων πληρωµών. Η διάρκεια τήρησης ανέρχεται
σε πέντε έτη υπό την επιφύλαξη έτερης ειδικότερης
πρόβλεψης.
Με τη συγκεκριµένη ρύθµιση στο άρθρο 23 συγκεκριµενοποιείται η έκταση της αρµοδιότητας της αρµόδιας
αρχής, ήτοι της Τράπεζας της Ελλάδος, αναφορικά µε
την παροχή άδειας λειτουργίας και την άσκηση εποπτείας επί ιδρυµάτων πληρωµών, αλλά και επί των λοιπών
παρόχων υπηρεσιών πληρωµών. Στο πλαίσιο αυτό, η
Τράπεζα της Ελλάδος διαθέτει την αρµοδιότητα να επιληφθεί επί καταγγελιών που αφορούν σε παραβάσεις
των άρθρων 7 έως 35, της παραγράφου 6 του άρθρου 68
και των άρθρων 94 έως 96 από ιδρύµατα πληρωµών και
λοιπούς παρόχους υπηρεσιών πληρωµών. Πέραν τούτου,
εξουσιοδοτείται, όπως προβεί στη ρύθµιση και εξειδίκευση όλων των θεµάτων που αφορούν στην εφαρµογή των
εν λόγω διατάξεων και κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτοµέρειας. Οι εν λόγω αρµοδιότητες ασκούνται µε Πράξη
της Εκτελεστικής Επιτροπής του άρθρου 55Α του Καταστατικού της ή εξουσιοδοτηµένου από αυτήν οργάνου.
Με τον αυτό τρόπο, υλοποιείται επίσης η προσαρµογή
και συµµόρφωση προς κατευθυντήριες γραµµές, αποφάσεις, κανονισµούς, οδηγίες και συστάσεις, που εκδίδονται από τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συµπεριλαµβανοµένης της ΕΑΤ, για θέµατα που αφορούν τις κατά τον παρόντα νόµο αρµοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η προκείµενη πρόβλεψη στο άρθρο 24 ρυθµίζει το πε-
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ριεχόµενο των ελέγχων και των µέτρων που δύναται να
λάβει η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα εν λόγω µέτρα µπορούν να ληφθούν, µεταξύ άλλων, και προκειµένου να εξασφαλισθεί η ύπαρξη επαρκών κεφαλαίων για τις υπηρεσίες πληρωµών, ιδίως όταν οι εκτός των υπηρεσιών
πληρωµών δραστηριότητες του ιδρύµατος πληρωµών
βλάπτουν ή ενδέχεται να βλάψουν την οικονοµική του
ευρωστία. Τα µέτρα µπορούν να περιλαµβάνουν την παροχή πληροφοριών, την πραγµατοποίηση επιτόπιων ελέγχων, την έκδοση κατευθυντηρίων γραµµών ή συστάσεων, καθώς επίσης την ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Κατ’ αντιστοιχία προς τα προβλεπόµενα από τον
ν. 4261/2014 αναφορικά µε την εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, προβλέπεται το αντικείµενο, το περιεχόµενο
και το ύψος των δυνάµενων να επιβληθούν διοικητικών
κυρώσεων σε βάρος των παρόχων υπηρεσιών πληρωµών, περιλαµβανοµένων των παρόχων υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασµού, καθώς επίσης σε βάρος των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και σε βάρος άλλων
προσώπων τα οποία φέρουν ευθύνη για την παράβαση,
πράξη ή παράλειψη, εφόσον αυτή έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί. Οι εν λόγω
κυρώσεις αφορούν σε παραβάσεις των προβλέψεων που
έχουν ανατεθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 23 στον κύκλο αρµοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος. Η συγκεκριµένη κυρωτική αρµοδιότητα αφορά
και τους λοιπούς παρόχους υπηρεσιών πληρωµών (δηλαδή πέραν των ιδρυµάτων πληρωµών) προκειµένου να
καλυφθούν παραβάσεις διατάξεων των Τίτλων ΙΙΙ και IV
της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ, στο µέτρο που εµπίπτουν
στην αρµοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος (ήτοι της
παραγράφου 6 του άρθρου 68 και των άρθρων 95 έως
97), προκειµένου να διασφαλιστεί η αναγκαία µέγιστη αποτελεσµατικότητα του εν λόγω νοµοθετήµατος του παράγωγου ενωσιακού δικαίου. Οµοίως προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων ή λήψης µέτρων για την
περίπτωση παραβάσεων των απαιτήσεων παροχής άδειας λειτουργίας και των απαιτήσεων για απόκτηση ειδικών συµµετοχών. Επιπροσθέτως, θεσπίζονται ποινικές
κυρώσεις για τον Διοικητή, τον Πρόεδρο, τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, τους ελεγκτές, τους αρµόδιους
διευθυντές και τους υπαλλήλους, κάθε παρόχου υπηρεσιών πληρωµών, συµπεριλαµβανοµένων των παρόχων υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασµού, εφόσον προβαίνουν σε συγκεκριµένες ιδιαίτερης βαρύτητας παραβάσεις προς τον σκοπό παρεµπόδισης της άσκησης προληπτικής εποπτείας.
Το άρθρο 25 θεσπίζει το καθεστώς επαγγελµατικού απορρήτου που διέπει την εποπτική δράση της Τράπεζας
της Ελλάδος, καθώς και των προσώπων που εργάζονται
ή έχουν εργαστεί για αυτήν, συµπεριλαµβανοµένων των
εµπειρογνωµόνων που ενεργούν εξ ονόµατός της. Στο
πλαίσιο αυτό, λαµβάνονται δεόντως υπόψη, τα προβλεπόµενα στο άρθρο 54 του ν. 4261/2014.
Στο άρθρο 26, κατ’ αντιστοιχία προς τα οριζόµενα από
τον ν. 4261/2014, προβλέπεται ότι οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή του
παρόντος νόµου και των κανονιστικών πράξεων αυτής υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Το άρθρο 27 εισάγει εξαιρέσεις στο καθεστώς του επαγγελµατικού απορρήτου, ρυθµίζοντας την ανταλλαγή
πληροφοριών ανάµεσα αφενός στην Τράπεζα της Ελλάδος και τη ΓΓΕΠΚ και αφετέρου σε έτερες αρχές της η-

µεδαπής και της αλλοδαπής προς τον σκοπό οµαλής και
απρόσκοπτης συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό ρυθµίζεται
η συνεργασία και µε ευρωπαϊκούς θεσµούς, όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η ΕΑΤ.
Η διάταξη του άρθρου 28 εξουσιοδοτεί την Τράπεζα
της Ελλάδος και τη ΓΓΕΠΚ – κατά τον λόγο των αρµοδιοτήτων τους – όπως παραπέµψουν συγκεκριµένο θέµα
στην ΕΑΤ και όπως ζητήσουν τη συνδροµή της, εφόσον
θεωρούν ότι η διασυνοριακή συνεργασία µε τις αρµόδιες
αρχές άλλου κράτους-µέλους δεν είναι σύµφωνη µε τις
σχετικές προϋποθέσεις των άρθρων 26, 28, 29, 30 ή 31
της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα
της Ελλάδος και η ΓΓΕΠΚ υποχρεούνται να αναβάλλουν
την έκδοση απόφασης εν αναµονή επίλυσης του θέµατος από την ΕΑΤ βάσει του άρθρου 19 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
Σύµφωνα µε το άρθρο 29, µε το οποίο ενσωµατώνεται
το άρθρο 28 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ, τα ιδρύµατα
πληρωµών που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε κράτηµέλη του ΕΟΧ προβλέπεται ότι µπορούν να ασκούν, σε
ολόκληρο τον ΕΟΧ, το σύνολο ή µέρος των υπηρεσιών
πληρωµών για τις οποίες έχουν αδειοδοτηθεί. Προς τούτο, µε το άρθρο αυτό θεσµοθετείται για τα ιδρύµατα πληρωµών µε έδρα στην Ελλάδα το πλαίσιο της άσκησης
του δικαιώµατος εγκατάστασης και το δικαίωµα ελεύθερης παροχής υπηρεσιών πληρωµών σε άλλα κράτη-µέλη
του ΕΟΧ. Η άσκηση αυτών των δικαιωµάτων θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο και µε τον σχετικό κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό (ΕΕ) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής που εκδίδεται δυνάµει της παραγράφου 5 του
άρθρου 28 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ. Τα ιδρύµατα πληρωµών ενηµερώνουν την Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για κάθε τυχόν µεταβολή
που επηρεάζει την ακρίβεια των πληροφοριών και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται.
Το άρθρο 30 ενσωµατώνει, επίσης, το άρθρο 28 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ και προβλέπει τους όρους τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών πληρωµών, τον ορισµό αντιπροσώπων και την
ίδρυση υποκαταστηµάτων στην ηµεδαπή από ιδρύµατα
πληρωµών µε έδρα σε άλλα κράτη-µέλη. Η εν λόγω διαδικασία, όπου η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργεί ως αρχή
του κράτους-µέλους υποδοχής, θα συµπληρωθεί και από
τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό (ΕΕ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδίδεται δυνάµει της παραγράφου 5
του άρθρου 28 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ.
Στο άρθρο 31 περιγράφονται οι αρµοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος και της ΓΓΕΠΚ, λαµβάνοντας υπόψη
την παράγραφο 4 του άρθρου 98 του παρόντος νόµου,
είτε ως αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους προέλευσης είτε ως αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους υποδοχής, να διενεργούν ελέγχους σε ιδρύµατα πληρωµών µε
έδρα σε άλλο κράτος-µέλος ή στην Ελλάδα αντίστοιχα
που παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών στην ηµεδαπή ή σε
άλλο κράτος-µέλος, είτε ασκώντας το δικαίωµα της ελεύθερης εγκατάστασης είτε το δικαίωµα της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, προκειµένου να διασφαλισθεί
η ανεµπόδιστη άσκηση των αρµοδιοτήτων και των δύο
αρχών στην Ελλάδα. Η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον
το κρίνει σκόπιµο, µπορεί και για λόγους σταθερότητας
του ελληνικού χρηµατοοικονοµικού συστήµατος να διενεργεί ελέγχους και να απαιτεί πληροφόρηση σχετικά
µε τις δραστηριότητές ιδρυµάτων πληρωµών σε άλλα
κράτη-µέλη που λειτουργούν µέσω αντιπροσώπων και υ-
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ποκαταστηµάτων στην ηµεδαπή. Περαιτέρω, θεσπίζεται
η ιδιαίτερη υποχρέωση για ανταλλαγή πληροφοριών που
αφορούν σχετικές ή ουσιώδεις πληροφορίες µεταξύ της
Τράπεζας της Ελλάδος ή της ΓΓΕΠΚ και των αρµόδιων
αρχών άλλων κρατών-µελών, καθώς και η δυνατότητα
της Τράπεζας της Ελλάδος και της ΓΓΕΠΚ, κατά το λόγο
της αρµοδιότητάς τους, να µπορούν να απαιτούν πληροφόρηση ανά τακτά χρονικά διαστήµατα από το εκάστοτε
υποκατάστηµα ή αντιπρόσωπο ιδρύµατος πληρωµών µε
έδρα σε άλλο κράτος-µέλος που δραστηριοποιείται στην
ηµεδαπή σχετικά µε τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα για σκοπούς στατιστικούς, ενηµερωτικούς ή ελέγχου
συµµόρφωσης µε τις διατάξεις των Τίτλων III, IV και V. Επισηµαίνεται ότι µε την παράγραφο 7 επεκτείνεται το
πεδίο εφαρµογής των ανωτέρω διατάξεων και στα πιστωτικά ιδρύµατα προκειµένου να καλυφθούν περιπτώσεις σχετικές µε την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου
68 και των άρθρων 95 έως 97 της Οδηγίας
2015/2366/ΕΕ. Τέλος, τα ιδρύµατα πληρωµών µε έδρα
σε άλλα κράτη-µέλη που λειτουργούν στην Ελλάδα µέσω αντιπροσώπου ορίζουν ένα κεντρικό σηµείο επικοινωνίας στην Ελλάδα, προκειµένου να διευκολύνεται ο έλεγχος της συµµόρφωσης των Τίτλων III και IV εκ µέρους των αρµόδιων αρχών κρατών µελών προέλευσης,
της Τράπεζας της Ελλάδος και της ΓΓΕΠΚ, κατά το λόγο
της αρµοδιότητάς τους. Η εν λόγω υποχρέωση θα συµπληρωθεί και από κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 29 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ.
Στο άρθρο 32 προβλέπεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος
ή η ΓΓΕΠΚ, ενεργώντας είτε ως αρµόδια αρχή κράτουςµέλους προέλευσης είτε ως αρµόδια αρχή κράτους-µέλους υποδοχής συνεργάζονται, κατά τον λόγο της αρµοδιότητάς τους, µε τις αρχές άλλων κρατών-µελών, προκειµένου να ληφθούν τα αναγκαία προληπτικά µέτρα σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης. Σε καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης προβλέπεται η δυνατότητα της Τράπεζας της
Ελλάδος να λαµβάνει προληπτικά µέτρα σε βάρος ιδρυµάτων πληρωµών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ενόσω εκκρεµεί η λήψη αντίστοιχων προληπτικών
µέτρων από την αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους προέλευσης, ενηµερώνοντας χωρίς υπαίτια καθυστέρηση
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΑΤ και τις αρµόδιες αρχές του κάθε εµπλεκόµενου κράτους-µέλους προέλευσης. Με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου επεκτείνεται το πεδίο εφαρµογής των ανωτέρω αρµοδιοτήτων προκειµένου να καλυφθούν περιπτώσεις σχετικές
µε την εφαρµογή των Τίτλων ΙΙΙ, IV και V της Οδηγίας
2015/2366/ΕΕ σε πιστωτικά ιδρύµατα.
Στο άρθρο 33 θεσπίζεται η υποχρέωση να αιτιολογείται επαρκώς κάθε µέτρο που λαµβάνεται κατ’ εφαρµογή
των άρθρων 24, 29, 30, 31 ή 32 του νόµου και να κοινοποιείται στον εµπλεκόµενο, κατά περίπτωση, πάροχο υπηρεσιών πληρωµών.
Με το άρθρο 34, εισάγεται νέο άρθρο που αφορά τους
κανόνες προληπτικής εποπτείας της νέας κατηγορίας
παρόχων υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασµού.
Στο άρθρο 35, ρυθµίζεται η πρόσβαση των παρόχων υπηρεσιών πληρωµών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, στα συστήµατα πληρωµών.
Στο άρθρο 36, καθορίζεται η δυνατότητα πρόσβασης
των ιδρυµάτων πληρωµών σε λογαριασµούς πληρωµών

που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύµατα.
Στο άρθρο 37 απαγορεύεται σε πρόσωπα που δεν είναι
πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών ή που δεν εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου να παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται
κυρώσεις. Περαιτέρω, αναφέρεται η υποχρέωση γνωστοποίησης, εκ µέρους των ενδιαφεροµένων παρόχων,
στην Τράπεζα της Ελλάδος των υπηρεσιών πληρωµών
των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης ια΄
και της περίπτωσης ιβ΄ του άρθρου 3 του νόµου, οι οποίες εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής αυτού εφόσον πληρούνται τα σχετικά καθοριζόµενα κριτήρια. Εν
συνεχεία οι εν λόγω πάροχοι εγγράφονται στο µητρώο
που αναφέρεται στο άρθρο 14 και ενηµερώνεται η ΕΑΤ
σύµφωνα µε το άρθρο 15. Λοιπές λεπτοµέρειες µπορούν
να εξειδικεύονται µε κανονιστική απόφαση της τελευταίας.
Στο άρθρο 38 ορίζεται το πεδίο εφαρµογής του Τίτλου
ΙΙΙ (άρθρα 38 έως 60) του Μέρους Α΄ του νόµου σε µεµονωµένες πράξεις πληρωµής, σε συµβάσεις-πλαίσιο
και σε πράξεις πληρωµής που καλύπτονται από αυτές.
Στις περιπτώσεις δε, που ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών δεν είναι καταναλωτής, δίνεται η δυνατότητα στα
συµβαλλόµενα µέρη να συµφωνήσουν τη µη εφαρµογή
µέρους ή του συνόλου του εν λόγω τίτλου. Επίσης, διευκρινίζεται ότι γίνεται χρήση της διακριτικής ευχέρειας
της παρ. 2 του άρθρου 38 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για
την εφαρµογή του Τίτλου ΙΙΙ του νόµου και στις πολύ µικρές επιχειρήσεις κατά τον ίδιο τρόπο όπως και στους
καταναλωτές.
Στο άρθρο 39 προβλέπεται ότι όταν εφαρµόζεται το
άρθρου 4θ του ν. 2251/1994 (Α΄191) (Οδηγία
2002/65/ΕΚ), εκτός από τις διατάξεις των στοιχείων
γγ΄έως ζζ΄της υποπερίπτωσης β΄, των στοιχείων αα΄,
δδ΄και εε΄της υποπερίπτωσης γ΄ και του στοιχείου ββ΄
της υποπερίπτωσης δ΄ της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 2 , αντί για την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην περίπτωση Α΄ της παραγράφου 2 του εν
λόγω άρθρου τηρούνται οι υποχρεώσεις των άρθρων
44, 45, 51 και 52 του νόµου.
Στο άρθρο 40 καθορίζονται οι χρεώσεις που δύναται
να επιβάλλει ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών στο χρήστη υπηρεσιών πληρωµών για την παροχή πληροφοριών.
Στο άρθρο 41 διευκρινίζεται ότι το βάρος απόδειξης
για τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις πληροφόρησης έχει ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών.
Στο άρθρο 42 προσδιορίζονται οι περιπτώσεις παρέκκλισης από τις απαιτήσεις πληροφόρησης όταν πρόκειται για µέσα πληρωµών µικρής αξίας και το ηλεκτρονικό
χρήµα, και συγκεκριµένα µέσα πληρωµών τα οποία, σύµφωνα µε τη σχετική σύµβαση-πλαίσιο, αφορούν αποκλειστικά επιµέρους πράξεις πληρωµής που δεν υπερβαίνουν τα τριάντα (30) ευρώ ή είτε έχουν όριο δαπανών εκατόν πενήντα (150) ευρώ είτε αποθηκεύουν χρηµατικά
ποσά που δεν υπερβαίνουν ποτέ τα εκατόν πενήντα
(150) ευρώ. Όσον αφορά σε εγχώριες πράξεις πληρωµών, περιλαµβανόµενων των προπληρωµένων µεσών
πληρωµών, τα ανωτέρω ποσά διπλασιάζονται.
Στο άρθρο 43 θεσπίζεται ότι στις µεµονωµένες πράξεις πληρωµών, οι οποίες δεν καλύπτονται από σύµβαση-πλαίσιο, αλλά για τη διενέργεια τους διαβιβάζεται εντολή πληρωµής µε µέσο πληρωµής που καλύπτεται από
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σύµβαση-πλαίσιο, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών δεν
υποχρεούται να παρέχει ή να καταστήσει διαθέσιµες
πληροφορίες, οι οποίες έχουν ήδη δοθεί ή πρόκειται να
δοθούν στον χρήστη των υπηρεσιών πληρωµών βάσει
της σύµβασης-πλαίσιο µε άλλον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών.
Στο άρθρο 44 καθορίζεται η υποχρέωση του παρόχου
υπηρεσιών πληρωµών να ενηµερώνει τον χρήστη υπηρεσιών πληρωµών σχετικά µε τις πληροφορίες και τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, σε προσιτή µορφή και µε κατανοητό τρόπο, και προτού ο τελευταίος δεσµευθεί από σύµβαση ή προσφορά µεµονωµένης υπηρεσίας πληρωµής. Σε περίπτωση που η σύµβαση παροχής
µεµονωµένης υπηρεσίας πληρωµών έχει συναφθεί µε
µέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως, η ανωτέρω υποχρέωση εκπληρώνεται αµέσως µετά από την εκτέλεση της
πράξης πληρωµής. Η εν λόγω υποχρέωση δύναται να εκπληρώνεται µε την παροχή αντιγράφου του σύµβασης
µεµονωµένης υπηρεσίας πληρωµών ή του σχεδίου της εντολής πληρωµής, όπου και θα περιλαµβάνονται οι πληροφορίες και οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 45.
Στο άρθρο 45 περιλαµβάνονται οι πληροφορίες και οι
όροι που υποχρεούται ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών
να παρέχει ή να θέτει στη διάθεση του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών, καθώς και τις πληροφορίες που υποχρεούται να παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών εκκίνησης πληρωµής, πριν από την εκκίνηση της πληρωµής.
Στο άρθρο 46 εισάγονται οι πληροφορίες που πρέπει
να παρέχονται αµέσως µετά την εκκίνηση της πληρωµής
από τον πάροχο υπηρεσιών εκκίνησης πληρωµής προς
τον πληρωτή και, όπου απαιτείται, στον δικαιούχο, στην
περίπτωση που η εκκίνηση εντολής πληρωµής διενεργείται µέσω παρόχου υπηρεσιών εκκίνησης πληρωµής.
Στο άρθρο 47 θεσπίζεται η υποχρέωση παροχής στοιχείων ταυτοποίησης από τον πάροχο υπηρεσιών εκκίνησης πληρωµής στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού του πληρωτή στην περίπτωση
υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής.
Στο άρθρο 48 περιγράφονται οι πληροφορίες που παρέχονται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών του
πληρωτή στον πληρωτή µετά τη λήψη της εντολής πληρωµής.
Στο άρθρο 49 καθορίζονται οι πληροφορίες που παρέχονται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου στον δικαιούχο µετά από την εκτέλεση της εντολής πληρωµής.
Στο άρθρο 50 καθορίζεται ότι το Κεφάλαιο 3 του Τίτλου ΙΙΙ (άρθρα 50 έως 58) εφαρµόζεται στις πράξεις πληρωµής που καλύπτονται από σύµβαση-πλαίσιο.
Στο άρθρο 51 προβλέπεται η υποχρέωση του παρόχου
υπηρεσιών πληρωµών να παρέχει στον χρήστη των υπηρεσιών πληρωµών, σε εύθετο χρόνο πριν αυτός δεσµευθεί από σύµβαση-πλαίσιο ή προσφορά, σε έντυπη µορφή
ή σε άλλο σταθερό µέσο, τις πληροφορίες και τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 52 του παρόντος νόµου. Περαιτέρω, ορίζεται ότι η διατύπωση των πληροφοριών και όρων πρέπει να είναι εύκολα κατανοητή, µε σαφή και εύληπτη µορφή και στην ελληνική γλώσσα, εφόσον οι υπηρεσίες πληρωµών παρέχονται στην ηµεδαπή ή
στην επίσηµη γλώσσα του κράτους-µέλους στο οποίο
παρέχονται οι υπηρεσίες πληρωµής πληρωµών ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα συµφωνήσουν τα µέρη. Επιπροσθέτως αναφέρεται ό,τι εάν, κατόπιν αίτησης αιτήµατος του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών, η σύµβαση-

πλαίσιο έχει συναφθεί µε µέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως το οποίο δεν επιτρέπει στον πάροχο υπηρεσιών
πληρωµών να συµµορφωθεί µε την προηγούµενη παράγραφο 1, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών εκπληρώνει
την υποχρέωσή του σύµφωνα µε την εν λόγω παράγραφο αµέσως µετά τη σύναψη της σύµβασης-πλαίσιο. Ορίζεται επιπλέον ό,τι οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1
µπορούν επίσης να εκπληρώνονται µε την παροχή αντιγράφου του σχεδίου σύµβασης-πλαίσιο, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών και των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 52.
Στο άρθρο 52 αποτυπώνεται η υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών να παρέχει στον χρήστη υπηρεσιών πληρωµών πληροφορίες και όρους σχετικά µε
τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών, τη χρήση των υπηρεσιών πληρωµών, για τις επιβαρύνσεις, τα επιτόκια και τις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, την επικοινωνία, για τις προφυλάξεις και τα διορθωτικά µέτρα, τις αλλαγές και τη
λήξη της σύµβασης-πλαίσιο και για την επίλυση διαφορών.
Στο άρθρο 53 ορίζεται το δικαίωµα του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια της
συµβατικής σχέσης, κατόπιν αιτήµατός του, να λαµβάνει
τους συµβατικούς όρους της σύµβασης-πλαίσιο, καθώς
και τις πληροφορίες και τους όρους που αναφέρονται
στο άρθρο 52 σε έντυπη µορφή ή σε άλλο σταθερό µέσο.
Στο άρθρο 54 περιγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις τροποποίησης της σύµβασης-πλαίσιο που έχουν συναφθεί µεταξύ των µερών. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών ενηµερώνει επίσης τον χρήστη υπηρεσιών πληρωµών ότι, σε περίπτωση που απορρίψει τις αλλαγές αυτές, έχει το δικαίωµα να λύσει τη σύµβαση-πλαίσιο ατελώς χωρίς επιβάρυνση και µε ισχύ από οποιαδήποτε
χρονική στιγµή µέχρι την ηµεροµηνία κατά την οποία θα
είχε εφαρµοστεί η τροποποίηση.
Στο άρθρο 55 διατυπώνεται η δυνατότητα του χρήστη
υπηρεσιών πληρωµών να λύσει τη σύµβαση-πλαίσιο ανά
πάσα στιγµή, εκτός αν τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν
συµφωνήσει προθεσµία προειδοποίησης η οποία δεν
µπορεί να υπερβαίνει τον έναν (1) µήνα. Επίσης, καθορίζεται ότι η λύση της σύµβασης-πλαίσιο δεν προβλέπεται
επιβάρυνση για τον χρήστη υπηρεσιών πληρωµών, εκτός
αν αυτή η σύµβαση τελεί εν ισχύ για λιγότερο από έξι (6)
µήνες. Εάν προβλεφθούν χρεώσεις για τη λύση της σύµβασης-πλαίσιο πρέπει να είναι εύλογες και σύµφωνες µε
το κόστος.
Στο άρθρο 56 εξειδικεύεται η πληροφόρηση που πρέπει να παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών στον
πληρωτή κατόπιν αιτήµατος του τελευταίου πριν την εκτέλεση επιµέρους πράξης πληρωµής και της οποίας η
εκκίνηση διενεργείται από τον πληρωτή και καλύπτεται
από σύµβαση-πλαίσιο. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµής
υποχρεούται να παρέχει σαφείς πληροφορίες σχετικά
µε τη µέγιστη προθεσµία εκτέλεσης, τις επιβαρύνσεις
που πρέπει να καταβληθούν από τον πληρωτή και ανάλογα µε την περίπτωση, την ανάλυση των ποσών των τυχόν επιβαρύνσεων.
Στο άρθρο 57 ορίζονται οι προϋποθέσεις της πληροφόρησης που πρέπει να παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών στον πληρωτή µετά από τη χρέωση του λογαριασµού πληρωµών του πληρωτή µε το ποσό της επιµέρους
πράξης πληρωµής ή, όταν ο πληρωτής δεν χρησιµοποιεί
λογαριασµό πληρωµών, µετά την παραλαβή λήψη της εντολής πληρωµής και µε τον τρόπο που ορίζεται στην
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παράγραφο 1 του άρθρου 51. Ειδικότερα η πληροφόρηση αφορά το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει στον
πληρωτή να ταχτοποιήσει κάθε πράξη πληρωµής και κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που αφορούν τον δικαιούχο, το ποσό της πράξης πληρωµής στο νόµισµα στο οποίο χρεώνεται ο λογαριασµός πληρωµών του πληρωτή
ή στο νόµισµα που χρησιµοποιείται για την εντολή πληρωµής, το ποσό των τυχόν επιβαρύνσεων για την πράξη
πληρωµής, και ανάλογα µε την περίπτωση, την ανάλυση
των ποσών των επιβαρύνσεων αυτών, ή τον τόκο που
πρέπει να καταβάλλει ο πληρωτής όπου απαιτείται, τη
συναλλαγµατική ισοτιµία που χρησιµοποιήθηκε στην
πράξη πληρωµής από τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή και το ποσό της πράξης πληρωµής
µετά τη µετατροπή του νοµίσµατος και τέλος την ηµεροµηνία αξίας για τη χρέωση ή την ηµεροµηνία λήψης της
εντολής πληρωµής. Επιπλέον καθορίζεται ότι η σύµβαση-πλαίσιο περιλαµβάνει όρο ότι ο πληρωτής µπορεί να
απαιτεί οι πληροφορίες που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο να παρέχονται ή να καθίστανται διαθέσιµες περιοδικά τουλάχιστον µία (1) φορά τον µήνα, χωρίς επιβάρυνση µε τρόπο που έχει συµφωνηθεί και που
επιτρέπει στον πληρωτή να αποθηκεύει και να αναπαράγει αυτούσιες τις πληροφορίες. Επιπρόσθετα, προβαίνοντας σε χρήση της διακριτικής ευχέρειας που µας παρέχει η παρούσα διάταξη, αποτυπώνεται η υποχρέωση του
παρόχου υπηρεσιών πληρωµών να παρέχει πληροφορίες
σε έντυπη µορφή ή άλλο σταθερό µέσο χωρίς επιβάρυνση τουλάχιστον µία (1) φορά ανά τρίµηνο, όπως ορίζεται
αντιστοίχως µε την παρ. 3 του άρθρου 44 και µε την παρ.
3 του άρθρου 45 του ν. 3862/2010 και του ν. 4465/2017
(Οδηγία 2014/92/ΕΕ). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα διασφαλίζεται η συνεκτικότητα της παρεχόµενης πληροφόρησης και θα αποφεύγονται φαινόµενα σύγχυσης που θα
µπορούσαν να προκληθούν από την παροχή πληροφοριών σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα.
Στο άρθρο 58 ορίζονται οι προϋποθέσεις της πληροφόρησης που πρέπει να παρέχεται στον δικαιούχο για τις επιµέρους πράξεις πληρωµής. Καθορίζεται ότι µετά την εκτέλεση επιµέρους πράξης πληρωµής ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου παρέχει αµελλητί στον
δικαιούχο, µε τον τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο 1
του άρθρου 51 πληροφορίες σχετικές µε στοιχεία αναφοράς που επιτρέπουν στον δικαιούχο να ταυτοποιήσει
την πράξη πληρωµής και τον πληρωτή, καθώς και κάθε
πληροφορία που διαβιβάζεται µε την πράξη πληρωµής,
το ποσό της πράξης πληρωµής στο νόµισµα στο οποίο
πιστώνεται ο λογαριασµός πληρωµών του δικαιούχου,
το ποσό των τυχόν επιβαρύνσεων για την πράξη πληρωµής, και ανάλογα µε την περίπτωση, την ανάλυση των
ποσών των επιβαρύνσεων αυτών, ή τον τόκο που πρέπει
να καταβάλλει ο δικαιούχος, όπου απαιτείται, τη συναλλαγµατική ισοτιµία που χρησιµοποιήθηκε στην πράξη
πληρωµής από τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωµών
του δικαιούχου και το ποσό της πράξης πληρωµής πριν
τη µετατροπή του νοµίσµατος και τέλος την ηµεροµηνία
αξίας για την πίστωση. Περαιτέρω ορίζεται ότι η σύµβαση-πλαίσιο µπορεί να περιλαµβάνει όρο ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο
παρέχονται ή καθίστανται διαθέσιµες περιοδικά τουλάχιστον µία (1) φορά τον µήνα, µε τρόπο που έχει συµφωνηθεί και που επιτρέπει στον δικαιούχο να αποθηκεύει
και να αναπαράγει αυτούσιες τις πληροφορίες. Επιπρόσθετα αποτυπώνεται η υποχρέωση του παρόχου υπηρε-

σιών πληρωµών να παρέχει πληροφορίες σε έντυπη µορφή ή σε άλλο σταθερό µέσο τουλάχιστον µία (1) φορά ανά τρίµηνο, χωρίς επιβάρυνση, ασκούντες κατ’ αυτόν
τον τρόπο το δικαίωµα της αντίστοιχης διακριτικής ευχέρειας µε το άρθρο 57 του νόµου, που απορρέει και από
το συγκεκριµένο άρθρο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα διασφαλίζεται η συνεκτικότητα της παρεχόµενης πληροφόρησης και θα αποφεύγονται φαινόµενα σύγχυσης που θα
µπορούσαν να προκληθούν από την παροχή πληροφοριών σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα.
Στο άρθρο 59 παρέχονται οι διευκρινίσεις αναφορικά
µε το νόµισµα µε το οποίο διενεργούνται οι πληρωµές.
Ορίζεται πως οι πληρωµές διενεργούνται στο νόµισµα το
οποίο έχουν συµφωνήσει τα µέρη. Περαιτέρω ορίζεται
ότι όταν, πριν από την εκκίνηση της πράξης πληρωµής,
προσφέρεται υπηρεσία µετατροπής νοµισµάτων σε αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές (ΑΤΜ), στο σηµείο
πώλησης ή εκ µέρους του δικαιούχου, το µέρος που προσφέρει την υπηρεσία µετατροπής νοµισµάτων στον πληρωτή υποχρεούται να του γνωστοποιήσει κάθε σχετική
επιβάρυνση, καθώς και τη συναλλαγµατική ισοτιµία που
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για τη µετατροπή. Τέλος, αποτυπώνεται η υποχρέωση του πληρωτή να αποδέχεται
την παροχή της υπηρεσίας µετατροπής νοµισµάτων πάνω σε αυτή τη βάση.
Στο άρθρο 60 προβλέπεται ενηµέρωση του πληρωτή
πριν από την εκκίνηση της πράξης πληρωµής σχετικά µε
τυχόν έκπτωση που προσφέρει ο δικαιούχος για τη χρήση ενός συγκεκριµένου µέσου πληρωµών. Ο δικαιούχος
απαγορεύεται να προβαίνει σε οιαδήποτε επιβάρυνση.
Περαιτέρω, όταν, για τη χρήση ενός συγκεκριµένου µέσου πληρωµών, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών ή άλλο
πρόσωπο που εµπλέκεται στην πράξη πληρωµής επιβάλλει επιβάρυνση, το εν λόγω πρόσωπο ενηµερώνει σχετικά τον χρήστη υπηρεσιών πληρωµών πριν από την εκκίνηση της πράξης πληρωµής. Επιπλέον, αναφέρεται η υποχρέωση του πληρωτή να πληρώσει µόνο για τις επιβαρύνσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εάν του
γνωστοποιήθηκε ολόκληρο το ποσό πριν από την εκκίνηση της πράξης πληρωµής.
Στο άρθρο 61 ορίζεται το πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του Τίτλου IV (άρθρα 61 έως 101) του Μέρους Α΄
του νόµου. Επίσης, διευκρινίζεται ότι γίνεται χρήση της
διακριτικής ευχέρειας της παρ. 3 του άρθρου 61 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για την εφαρµογή των άρθρων 61
έως 101 και στις πολύ µικρές επιχειρήσεις κατά τον ίδιο
τρόπο όπως και στους καταναλωτές, εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 100 του νόµου αναφορικά µε τις διαδικασίες ΕΕΔ. Οι εν λόγω διαδικασίες
δεν καταλαµβάνουν περιπτώσεις όπου διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται σε πολύ µικρές επιχειρήσεις, καθώς οι διαδικασίες ΕΕΔ της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ
αφορούν αποκλειστικά τους καταναλωτές µε τη στενή
του όρου έννοια.
Στo άρθρο 62 θεσπίζονται διατάξεις για τις επιβαλλόµενες επιβαρύνσεις. Ειδικότερα, καθιερώνεται η αρχή
της µη χρέωσης του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών για
την ενηµέρωση ή τα διορθωτικά και προληπτικά µέτρα
που οφείλει να λαµβάνει ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών, δυνάµει των διατάξεων των άρθρων 61 έως 101.
Μόνο σε τρεις περιπτώσεις επιτρέπονται, κατ΄εξαίρεση,
χρεώσεις και, εφόσον έχουν αποτελέσει αντικείµενο
συµφωνίας και είναι εύλογες και ανάλογες µε το πραγµατικό κόστος. Περαιτέρω, για πράξεις πληρωµής που
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παρέχονται εντός των κρατών µελών, όταν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών τόσο του πληρωτή όσο και του δικαιούχου ή ο µοναδικός πάροχος υπηρεσιών πληρωµών
για την πράξη πληρωµής είναι εγκατεστηµένοι σε αυτά,
ο µεν δικαιούχος πληρώνει τις χρεώσεις που επιβάλλει ο
δικός του πάροχος υπηρεσιών πληρωµών, ο δε πληρωτής πληρώνει τις χρεώσεις που επιβάλλει ο δικός του
πάροχος υπηρεσιών πληρωµών. Έτσι, δεν γίνεται χρήση
της δυνατότητας αποκλειστικής κάλυψης των εξόδων
µιας συναλλαγής πληρωµής από τον δικαιούχο ή τον πληρωτή. Οι δύο χρεώσεις που θα επιβάλλουν οι οικείοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών στον πληρωτή και στο δικαιούχο
µιας πράξης πληρωµής δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να είναι ισοµερείς. Μάλιστα, δεν αποκλείεται µια από τις δύο
χρεώσεις ή και οι δύο να είναι µηδενικές. Με το άρθρο αυτό θεσπίζονται άλλοι δύο σηµαντικοί κανόνες στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του ανταγωνισµού στην αγορά των
καρτών πληρωµών και ενθάρρυνσης της χρήσης αποτελεσµατικών µέσων πληρωµών, αποτροπής της χρήσης µετρητών και µείωση των επιβαρύνσεων των υπηρεσιών πληρωµών. Συγκεκριµένα, προβλέπεται ότι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών δεν δικαιούται να θέτει περιορισµούς στο
δικαίωµα του δικαιούχου να προσφέρει στον πληρωτή έκπτωση ή άλλως να τον κατευθύνει προς τη χρήση του συγκεκριµένου µέσου πληρωµών. Περαιτέρω, γίνεται χρήση
της διακριτικής ευχέρειας της παραγράφου 5 του άρθρου
62 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ και θεσπίζεται απαγόρευση
στον δικαιούχο να ζητεί ή να επιβάλλει επιβαρύνσεις για
τη χρήση οιουδήποτε µέσου πληρωµών, περιλαµβανοµένων των µέσων πληρωµών στα οποία εφαρµόζονται διατραπεζικές προµήθειες δυνάµει του Κεφαλαίου ΙΙ του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/751 και των υπηρεσιών πληρωµών που
διέπονται από τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 260/2012. Η απαγόρευση αυτή είναι σύµφωνη µε το άρθρο 4γ του
ν. 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών.
Με το άρθρο 63 προβλέπεται παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις ορισµένων διατάξεων για τα µέσα πληρωµών
µικρής αξίας και το ηλεκτρονικό χρήµα εφόσον, σύµφωνα µε τη σύµβαση-πλαίσιο, αφορούν αποκλειστικά επιµέρους πράξεις πληρωµής που δεν υπερβαίνουν τα τριάντα (30) ευρώ ή έχουν όριο είτε δαπανών εκατόν πενήντα (150) ευρώ είτε αποθήκευσης χρηµατικών ποσών
έως εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Περαιτέρω, γίνεται
χρήση της διακριτικής ευχέρειας της παραγράφου 2 του
άρθρου 63 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις εγχώριες
πράξεις πληρωµών και προβλέπεται διπλασιασµός των
παραπάνω ποσών, ενώ για τα προπληρωµένα µέσα πληρωµών δεν γίνεται χρήση της διακριτικής ευχέρειας της
ως άνω παραγράφου για αύξηση των παραπάνω ποσών
έως πεντακοσίων (500) ευρώ. Επιπλέον, γίνεται χρήση
της διακριτικής ευχέρειας της παραγράφου 3 του άρθρου 63 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για το ηλεκτρονικό
χρήµα και θεσπίζεται παρέκκλιση στις περιπτώσεις που ο
πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή δεν έχει τη
δυνατότητα να προβαίνει σε δέσµευση του λογαριασµού
πληρωµών στον οποίο είναι αποθηκευµένο το ηλεκτρονικό χρήµα ή σε αναστολή χρήσης του µέσου πληρωµών.
Στο άρθρο 64 ρυθµίζεται η διαδικασία συγκατάθεσης
και ανάκλησης αυτής για την εκτέλεση µιας πράξης πληρωµής, καθόσον σύµφωνα µε τον βασικό κανόνα αυτού
του άρθρου µια πράξη πληρωµής θεωρείται ως εγκεκρι-

µένη, µόνον εφόσον ο πληρωτής έχει δώσει την συγκατάθεσή του στην εκτέλεσή της.
Το άρθρο 65 αναφέρεται στην επιβεβαίωση διαθεσιµότητας χρηµατικών ποσών σε λογαριασµό πληρωµών του
πληρωτή, η οποία δίνεται από τους παρόχους υπηρεσιών
πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού στους παρόχους
υπηρεσιών πληρωµών έκδοσης καρτών πληρωµών για
την εκτέλεση µιας πράξης πληρωµής. Περαιτέρω, καθορίζονται τα εκατέρωθεν δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις
των προαναφερθέντων παρόχων.
Στο άρθρο 66 καθορίζονται οι κανόνες για την πρόσβαση σε λογαριασµό πληρωµών που τηρεί ο πληρωτής σε
πάροχο υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού από πάροχο υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής στην
περίπτωση χρήσης υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής.
Περαιτέρω, καθορίζονται τα εκατέρωθεν δικαιώµατα και
οι υποχρεώσεις των προαναφερθέντων προσώπων.
Στο άρθρο 67 περιγράφεται το πλαίσιο για την πρόσβαση και χρήση πληροφοριών σε λογαριασµό πληρωµών που τηρεί ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών σε πάροχο υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού
από πάροχο υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασµού στην
περίπτωση χρήσης υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασµού. Περαιτέρω, καθορίζονται τα εκατέρωθεν δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των προαναφερθέντων προσώπων.
Στο άρθρο 68 τίθενται οι περιορισµοί της χρήσης µέσων πληρωµών για λόγους ασφαλείας, µεταξύ των οποίων είναι ο καθορισµός ποσοτικού ορίου χρέωσης για τις
πράξεις πληρωµών και το δικαίωµα του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών να αναστέλλει την χρήση του µέσου
πληρωµών. Περαιτέρω, προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής της πρόσβασης σε λογαριασµούς πληρωµών που
τηρούνται σε παρόχους υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού από παρόχους υπηρεσίας εκκίνησης
πληρωµής ή παρόχους υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασµού, για αντικειµενικά δικαιολογηµένους και δεόντως τεκµηριωµένους λόγους που σχετίζονται µε τη µη
εγκεκριµένη ή απατηλή πρόσβαση σε λογαριασµούς
πληρωµών, περιλαµβανοµένης της µη εγκεκριµένης ή απατηλής εκκίνησης πράξης πληρωµής. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού υπέχει
την υποχρέωση αναφοράς περιστατικών όπου αρνείται
σε πάροχο υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασµού ή σε
πάροχο υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής την πρόσβαση
σε λογαριασµό πληρωµών, για αντικειµενικά δικαιολογηµένους και δεόντως τεκµηριωµένους λόγους που σχετίζονται µε τη µη εγκεκριµένη ή απατηλή πρόσβαση σε λογαριασµό πληρωµών. Οι εν λόγω αναφορές υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος εφόσον η έδρα του παρόχου υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασµού ή του παρόχου υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής βρίσκεται στην
Ελλάδα. Σε διαφορετική περίπτωση, ο πάροχος υπηρεσίας εξυπηρέτησης λογαριασµού µε έδρα στην Ελλάδα
ενηµερώνει την αρµόδια εποπτική αρχή όπως αυτή έχει
οριστεί από την αντίστοιχη εθνική νοµοθεσία που ενσωµατώνει την Οδηγία 2015/2366/ΕΕ του κράτους-µέλους
όπου έχει την έδρα του ο εµπλεκόµενος πάροχος υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασµού ή παρόχος υπηρεσίας
εκκίνησης πληρωµής. Όταν υποβάλλεται στην Τράπεζα
της Ελλάδος η κατά τα ανωτέρω αναφορά, στην οποία
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περιέχονται οι λεπτοµέρειες των περιστατικών και οι λόγοι για ανάληψη δράσης, προβαίνει στην αξιολόγηση
της αναφοράς του περιστατικού και, εφόσον συντρέχει
περίπτωση, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα κατά το λόγο
των αρµοδιοτήτων της σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του άρθρου 23.
Στο άρθρο 69 καθορίζονται οι υποχρεώσεις του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών αναφορικά µε τη χρήση µέσων πληρωµών, µεταξύ των οποίων είναι η ασφαλής φύλαξη των εξατοµικευµένων διαπιστευτηρίων ασφαλείας
και η αµελλητί ειδοποίηση του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, ή µη εγκεκριµένης χρήσης του µέσου πληρωµών.
Στο άρθρο 70 θεσπίζονται οι υποχρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών αναφορικά µε µέσα πληρωµών, µεταξύ των οποίων είναι η απαγόρευση αποστολής
µέσου πληρωµών χωρίς προηγούµενο αίτηµα του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών, εκτός αν πρόκειται για αντικατάσταση υφιστάµενου µέσου πληρωµών. Επίσης, ο
πάροχος υπηρεσιών πληρωµών πρέπει να παρέχει τα µέσα επικοινωνίας για να είναι δυνατή η γνωστοποίηση σε
περίπτωση απώλειας, κλοπής, υπεξαίρεσης ή µη εγκεκριµένης χρήσης του µέσου πληρωµών. Το αρχείο των αναφορών απώλειας, κλοπής, υπεξαίρεσης ή µη εγκεκριµένης χρήσης των µέσων πληρωµών πρέπει να διατηρείται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών τουλάχιστον
για δεκαοκτώ (18) µήνες.
Στο άρθρο 71 θεσπίζεται η υποχρέωση ειδοποίησης
του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών από τον χρήστη υπηρεσιών πληρωµών σε σχέση µε µη εγκεκριµένες ή εσφαλµένες πράξεις πληρωµής, προκειµένου να δικαιούται να ζητήσει αποκατάσταση ζηµιάς που έχει υποστεί,
εντός προθεσµίας δεκατριών (13) µηνών από την ηµεροµηνία χρέωσης του οικείου λογαριασµού πληρωµών.
Στην περίπτωση που σε πράξη πληρωµής εµπλέκεται πάροχος υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 73, της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του νόµου, ο χρήστης υπηρεσιών
πληρωµών λαµβάνει αποκατάσταση ζηµιάς που έχει υποστεί από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού.
Με το άρθρο 72, το βάρος απόδειξης της γνησιότητας
και της ορθής εκτέλεσης πράξεων πληρωµής έχει ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών, περιλαµβανοµένου, κατά
περίπτωση, του παρόχου υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής, σε περίπτωση αµφισβήτησης και άρνησης του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών ότι έχει εγκρίνει πράξη πληρωµής.
Στο άρθρο 73 θεσπίζεται η αρχή της ευθύνης του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών, περιλαµβανοµένου, κατά
περίπτωση, του παρόχου υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής, για µη εγκεκριµένες πράξεις πληρωµής. Ωστόσο, όταν υπάρχει σοβαρή υπόνοια ότι πρόκειται για µη εγκεκριµένη πράξη πληρωµής που προκύπτει από δόλια συµπεριφορά του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών, η οποία
στηρίζεται σε αντικειµενικούς λόγους που γνωστοποιούνται στη ΓΓΕΠΚ, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών θα
πρέπει να είναι σε θέση να διενεργεί, εντός ευλόγου
διαστήµατος, έρευνα πριν από την τυχόν επιστροφή του
χρηµατικού ποσού στον πληρωτή.
Με το άρθρο 74, κατά παρέκκλιση του άρθρου 73 του
νόµου, θεσπίζεται ευθύνη του πληρωτή µέχρι του ποσού

των πενήντα (50) ευρώ, για τις ζηµίες που σχετίζονται
µε τη διενέργεια µη εγκεκριµένων πράξεων πληρωµής,
οι οποίες προκύπτουν είτε από τη χρήση απολεσθέντος
ή κλαπέντος µέσου πληρωµών είτε από υπεξαίρεσή του.
Περαιτέρω, η ευθύνη του πληρωτή για ποσό πέραν των
πενήντα (50) ευρώ προϋποθέτει δόλο ή βαριά αµέλεια.
Το άρθρο 74 της Οδηγίας2015/2366/ΕΕ, και συγκεκριµένα το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1, παρέχει διακριτική ευχέρεια για περαιτέρω µείωση της ευθύνης του
πληρωτή σε περίπτωση που δεν υφίσταται δόλος.
Το άρθρο 75 αναφέρεται σε πράξεις πληρωµής που εκκινούνται από το δικαιούχο ή µέσω αυτού µε κάρτα πληρωµών και το ακριβές χρηµατικό ποσό δεν είναι γνωστό
κατά το χρονικό σηµείο που ο πληρωτής συναινεί στην εκτέλεση αυτών των πράξεων πληρωµής.
Με το άρθρο 76 θεσπίζεται δικαίωµα του πληρωτή να
ζητήσει επιστροφή χρηµατικών ποσών για πράξη πληρωµής που εκκινείται από το δικαιούχο ή µέσω αυτού (π.χ.
άµεσες χρεώσεις), εφόσον το ποσό της πράξης πληρωµής προσδιορίστηκε από το δικαιούχο και υπερέβη το
ποσό που ανέµενε εύλογα ο πληρωτής.
Στο άρθρο 77 καθορίζεται η διαδικασία και οι σχετικές
προθεσµίες του αιτήµατος επιστροφής χρηµατικών ποσών σύµφωνα µε το άρθρο 76 του νόµου.
Στο άρθρο 78 καθορίζεται ο χρόνος λήψης εντολής
πληρωµής.
Το άρθρο 79 αναφέρεται στην άρνηση εντολών πληρωµής καθορίζοντας τη διαδικασία γνωστοποίησης από
τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών στον χρήστη υπηρεσιών πληρωµών σε περίπτωση άρνησης εκτέλεσης της
εντολής πληρωµής ή της εκκίνησης πράξης πληρωµής,
εκτός αν αυτό απαγορεύεται από άλλες διατάξεις της
νοµοθεσίας, όπως οι διατάξεις για την καταπολέµηση
της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες.
Στο άρθρο 80 θεσπίζεται ο γενικός κανόνας του ανέκκλητου της εντολής πληρωµής, ενώ γίνεται επιπλέον αναφορά και στις, κατ’ εξαίρεση του γενικού κανόνα, περιπτώσεις ανάκλησης της εντολής πληρωµής και στις
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται.
Στο άρθρο 81 ρυθµίζεται η µεταφορά του πλήρους ποσού της συναλλαγής, από τον πληρωτή στον δικαιούχο
χωρίς να αφαιρούνται επιβαρύνσεις από το µεταφερόµενο ποσό. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου δύναται να χρεώσει σε αυτόν επιβαρύνσεις µόνο κατόπιν σχετικής συµφωνίας µε τον δικαιούχο οπότε και
εµφανίζεται ξεχωριστά στις πληροφορίες που παρέχονται στον δικαιούχο.
Στο άρθρο 82 ορίζεται το πεδίο εφαρµογής των άρθρων 82 έως 86, ήτοι καθορίζονται τα είδη των πράξεων
πληρωµής για τα οποία εφαρµόζονται τα ανωτέρω άρθρα.
Με τις διατάξεις του άρθρου 83 καθορίζεται ότι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή διασφαλίζει
ότι µετά τη λήψη της εντολής (άρθρο 78) το ποσό της
πράξης πληρωµής πιστώνεται στο λογαριασµό του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου µέχρι το τέλος της επόµενης ηµέρας. Για πράξεις πληρωµής που
διενεργούνται σε έντυπη µορφή η ανωτέρω προθεσµία
µπορεί να παραταθεί κατά µία επιπλέον εργάσιµη ηµέρα.
Στο άρθρο 84 ορίζεται ότι η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 83 ισχύει όταν ο δικαιούχος δεν έχει λο-
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γαριασµό πληρωµών στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών.
Στo άρθρο 85 θεσπίζεται η υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών, όταν ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών είναι καταναλωτής κατά την έννοια του παρόντος
νόµου και τοποθετεί µετρητά σε λογαριασµό πληρωµών
τηρούµενο από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών στο
νόµισµα τήρησης του λογαριασµού, να έχει το ποσό άµεσα διαθέσιµο σε αυτόν µετά από τη λήψη του, µε την
αντίστοιχη ηµεροµηνία αξίας. Αν όµως ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών δεν είναι καταναλωτής, το ποσό καθίσταται διαθέσιµο µε ηµεροµηνία αξίας το αργότερο την
επόµενη εργάσιµη ηµέρα µετά από τη λήψη του.
Στο άρθρο 86 προβλέπεται ότι η ηµεροµηνία αξίας για
την πίστωση του λογαριασµού πληρωµών του δικαιούχου είναι το αργότερο η εργάσιµη ηµέρα κατά την οποία
πιστώνεται ο λογαριασµός πληρωµών του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου. Θεσπίζεται δε, η υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου να έχει στη διάθεση του δικαιούχου το ποσό της
πράξης πληρωµής αµέσως µόλις πιστωθεί το ποσό αυτό,
εφόσον δεν υπάρχει µετατροπή συναλλάγµατος ή υπάρχει και είναι µεταξύ του ευρώ και νοµίσµατος κράτουςµέλους ή µεταξύ δύο νοµισµάτων κρατών-µελών. Επιπροσθέτως, καθορίζεται ότι, η ηµεροµηνία αξίας για τη
χρέωση του λογαριασµού πληρωµών του πληρωτή δεν
µπορεί να είναι προγενέστερη του χρόνου κατά τον οποίο γίνεται η χρέωση του εν λόγω λογαριασµού µε το
ποσό της πράξης πληρωµής.
Στο άρθρο 87 προβλέπεται η απαλλαγή της ευθύνης
του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών, εφόσον το αποκλειστικό µέσο ταυτοποίησης του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών είναι εσφαλµένο. Ωστόσο, ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωµών του πληρωτή καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την ανάκτηση των χρηµατικών ποσών πράξης
πληρωµής. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου συνεργάζεται µε τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή παρέχοντάς του όλες τις σχετικές
πληροφορίες για την ανάκτηση των χρηµατικών ποσών.
Περαιτέρω, σε περίπτωση που η ανάκτηση των χρηµατικών ποσών δεν είναι εφικτή, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή προσκοµίζει στον πληρωτή, κατόπιν
γραπτού αιτήµατος, όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες
που είναι σηµαντικές για τον πληρωτή, προκειµένου ο
τελευταίος να ασκήσει, εφόσον το επιθυµεί, νοµική αξίωση για ανάκτηση των χρηµατικών ποσών.
Στο άρθρο 88 παρουσιάζονται λεπτοµερείς διατάξεις
για την ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών για
µη εκτέλεση, εσφαλµένη ή καθυστερηµένη εκτέλεση
πράξης πληρωµής.
Στο άρθρο 89 θεσπίζεται η ευθύνη του παρόχου υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής για µη εκτέλεση, εσφαλµένη ή καθυστερηµένη εκτέλεση πράξης πληρωµής στην
περίπτωση χρήσης υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής.
Στο άρθρο 90 ορίζεται ότι, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του εφαρµοστέου δικαίου, δεν αποκλείεται να
συµφωνείται τυχόν πρόσθετη αποζηµίωση µεταξύ του
χρήστη και του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών από όσα
προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 87 έως 92 του
νόµου.
Στο άρθρο 91 καθιερώνεται δικαίωµα προσφυγής µεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωµών ή των µεσαζόντων (π.χ. κεντρικές τράπεζες, γραφεία συµψηφισµού,
σύµφωνα µε την αιτιολογική σκέψη 85 της Οδηγίας

2015/2366/ΕΕ) που εµπλέκονται και υπέχουν ευθύνη σε
µη εκτέλεση, εσφαλµένη ή καθυστερηµένη εκτέλεση
πράξης πληρωµής. Η εν λόγω ευθύνη περιλαµβάνει, επίσης, την καταβολή αποζηµίωσης σε περίπτωση που πάροχος υπηρεσιών πληρωµών δεν προβαίνει σε ισχυρή
ταυτοποίηση πελάτη.
Στο άρθρο 92 θεσπίζεται η απουσία ευθύνης σε µη συνήθεις και µη προβλέψιµες περιστάσεις. Με το άρθρο
αυτό επαναλαµβάνεται διάταξη όµοιου περιεχοµένου µε
αυτής του άρθρου 388 Α.Κ. για την απρόοπτη µεταβολή
των συνθηκών.
Στο άρθρο 93 προβλέπεται ότι η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από συστήµατα πληρωµών
και παρόχους υπηρεσιών πληρωµών αφενός επιτρέπεται, εφόσον είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της πρόληψης, διερεύνησης και του εντοπισµού περιστατικών απάτης σχετικά µε τις πληρωµές, και αφετέρου διεξάγεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α' 50)
(Οδηγία 95/46/ΕΚ) και του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
45/2001. Η ρητή συγκατάθεση του χρήστη υπηρεσιών
πληρωµών συνιστά, επίσης, προϋπόθεση για την πρόσβαση, επεξεργασία και διατήρηση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την παροχή
υπηρεσιών πληρωµών από τους παρόχους υπηρεσιών
πληρωµών.
Στο άρθρο 94 ρυθµίζονται οι υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών πληρωµών σε σχέση µε την ασφάλεια
των παρεχόµενων υπηρεσιών. Θεσπίζεται η κατάρτιση
πλαισίου το οποίο περιλαµβάνει µέτρα και διαδικασίες
για τον περιορισµό των λειτουργικών κινδύνων και των
κινδύνων ασφαλείας και τη διαχείριση σχετικών συµβάντων. Περαιτέρω, καθορίζει την υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών πληρωµών αναφορικά µε την υποβολή
στην Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερωµένων αξιολογήσεων των εν λόγω κινδύνων και των αντίστοιχων µέτρων
που λαµβάνουν προς αντιµετώπισή τους.
Στο άρθρο 95 καθορίζονται οι υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών πληρωµών σε σχέση µε τη γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος και, κατά περίπτωση,
στους χρήστες των υπηρεσιών πληρωµών των ουσιωδών
λειτουργικών συµβάντων ή συµβάντων που αφορούν την
ασφάλεια. Περαιτέρω, προβλέπει τις υποχρεώσεις της
Τράπεζας της Ελλάδος στη διαχείριση των εν λόγω συµβάντων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο δίνοντάς της
την αρµοδιότητα να αξιολογεί, να ενηµερώνει και να συνεργάζεται µε άλλες αρµόδιες αρχές, περιλαµβανοµένης της ΕΑΤ και της ΕΚΤ.
Στο άρθρο 96 προβλέπεται η ασφαλής εξακρίβωση από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών της ταυτότητας των χρηστών υπηρεσιών πληρωµών και της γνησιότητας των ηλεκτρονικών πράξεων πληρωµής. Ειδικότερα, καθορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες οι πάροχοι
υπηρεσιών πληρωµών υποχρεούνται να εφαρµόζουν
διαδικασίες για την ισχυρή ταυτοποίηση και την προστασία της εµπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των εξατοµικευµένων διαπιστευτηρίων ασφαλείας των χρηστών υπηρεσιών πληρωµών.
Με το άρθρο 97 θεµελιώνεται το δικαίωµα των χρηστών υπηρεσιών πληρωµών και άλλων ενδιαφερόµενων
µερών να υποβάλλουν καταγγελίες στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΓΓΕΠΚ) σχετικά
µε ισχυρισµούς περί παραβάσεων των άρθρων 38 έως
102 του νόµου, εκτός από τις διατάξεις που αναφέρο-
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νται στην παράγραφο 6 του άρθρου 68 και στα άρθρα 94
έως 96, από παρόχους υπηρεσιών πληρωµών. Ανάλογα
µε την περίπτωση και µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος
προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, η ΓΓΕΠΚ ενηµερώνει
µε την απάντησή της τον καταγγέλλοντα για τις προβλεπόµενες διαδικασίες ΕΕΔ σύµφωνα µε το άρθρο 100 του
νόµου. Για την παραλαβή και τη διαχείριση καταγγελιών
επί υποθέσεων παραβίασης της παραγράφου 6 του άρθρου 68, των άρθρων 94 έως 96 καθώς και των άρθρων 5
έως 37, αρµόδια έχει οριστεί η Τράπεζα της Ελλάδος
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 23.
Στο άρθρο 98 η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας
και Ανάπτυξης (ΓΓΕΠΚ) ορίζεται αρµόδια αρχή για τη
διασφάλιση και παρακολούθηση της αποτελεσµατικής
συµµόρφωσης παρόχων υπηρεσιών πληρωµών, προς τις
απαιτήσεις των άρθρων 38 έως 102, εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 68
και στα άρθρα 94 έως 96, περιλαµβανοµένης της διαχείρισης καταγγελιών σύµφωνα µε το άρθρο 97, της επίλυσης διαφορών σύµφωνα µε τα άρθρα 99 και 100, και της
επιβολής κυρώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 101 του νόµου. Παράλληλα, διευκρινίζεται η αρµοδιότητα της
ΓΓΕΠΚ ως αρµόδια αρχή κράτους-µέλους προέλευσης ή
υποδοχής, σε σχέση µε παραβάσεις ή εικαζόµενες παραβάσεις των προαναφερόµενων διατάξεων της αρµοδιότητάς της εκ µέρους παρόχων υπηρεσιών πληρωµών.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 97,
99, 100 και 101, ισχύουν αναλόγως και για τους παρόχους υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασµού, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 34.
Στο άρθρο 99 καθορίζεται το πλαίσιο για τη διευθέτηση των καταγγελιών των χρηστών υπηρεσιών πληρωµών
όσον αφορά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που
προκύπτουν από τις διατάξεις των άρθρων 38 έως 101
του παρόντος νόµου.
Στο άρθρο 100 προσδιορίζονται οι διαδικασίες Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) που εφαρµόζονται
στους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών για την επίλυση
διαφορών που ανακύπτουν µεταξύ χρηστών και παρόχων υπηρεσιών πληρωµών και οι οποίες αφορούν τα απορρέοντα εκ των άρθρων 38 έως 101 του παρόντος νόµου στην περίπτωση των αντιπροσώπων. Οι διαδικασίες
ΕΕΔ εφαρµόζονται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών και καλύπτουν, επίσης, τις δραστηριότητες των αντιπροσώπων. Οι εν λόγω διαδικασίες δεν καταλαµβάνουν περιπτώσεις όπου διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται σε πολύ µικρές επιχειρήσεις, καθώς οι διαδικασίες ΕΕΔ της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ αφορούν αποκλειστικά τους καταναλωτές µε τη στενή έννοια του όρου .
Στο άρθρο 101 καθορίζεται ότι οι κυρώσεις εκ µέρους
της ΓΓΕΠΚ επιβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 13Α
του ν. 2251/1994 σε βάρος των παρόχων υπηρεσιών
πληρωµών για παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 38 έως 102 εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6
του άρθρου 68 και στα άρθρα 94 έως 96, καθώς επίσης
και η δηµοσιοποίησή τους, εκτός εάν η δηµοσιοποίηση
αυτή ενδέχεται να διαταράξει σοβαρά τις χρηµατοπιστωτικές αγορές ή να προκαλέσει δυσανάλογη ζηµία
στα εµπλεκόµενα µέρη. Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται
και σε βάρος των δικαιούχων υπηρεσιών πληρωµών για
παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις

διατάξεις του άρθρου 62 του παρόντος νόµου.
Στο άρθρο 102 ορίζεται η υποχρέωση ενηµέρωσης των
καταναλωτών για τα δικαιώµατά τους µέσω ηλεκτρονικού φυλλαδίου που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και η ΓΓΕΠΚ αναρτά στον επίσηµο διαδικτυακό της τόπο.
Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών µεριµνούν ώστε το
φυλλάδιο να είναι διαθέσιµο και εύκολα προσβάσιµο σε
ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή στους πελάτες τους.
Με το άρθρο 103 κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 3
του άρθρου 107 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ απαγορεύεται η παρέκκλιση από τις διατάξεις του παρόντος νόµου
παρά µόνο σε περιπτώσεις που προβλέπεται ρητά. Ωστόσο, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών δύνανται να προβλέπουν ευνοϊκότερους όρους στους χρήστες υπηρεσιών πληρωµών.
Με το άρθρο 104 ρυθµίζονται θέµατα µεταβατικών διατάξεων αναγκαίων για την εύρυθµη λειτουργία των ιδρυµάτων πληρωµών που ξεκίνησαν τις εργασίες τους πριν
από την έναρξη ισχύος του προς ψήφιση νόµου. Σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο τα ιδρύµατα πληρωµών µε έδρα
στην Ελλάδα τα οποία ασκούν ήδη δραστηριότητες σύµφωνα µε τον ν. 3862/2010 (Οδηγία 2007/64/ΕΚ) πριν από
την έναρξη ισχύος του προς ψήφιση νόµου επιτρέπεται
να συνεχίσουν να ασκούν τις δραστηριότητες αυτές έως
τις 13 Ιουλίου 2018 στην ηµεδαπή ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-µέλος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
ν. 3862/2010, που µεταφέρει την Οδηγία 2007/64/ΕΚ,
χωρίς να απαιτείται η εκ νέου χορήγηση άδειας λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος σύµφωνα µε το άρθρο 5 του παρόντος νόµου ή η συµµόρφωσή τους µε τις
διατάξεις των άρθρων 5 έως 37 του παρόντος νόµου. Ωστόσο, τα ανωτέρω ιδρύµατα πληρωµών υποβάλλουν όλες τις συναφείς πληροφορίες στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και τουλάχιστον µέχρι τις 13 Απριλίου 2018, προκειµένου να αξιολογηθεί έως τις 13 Ιουλίου 2018, η συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις των άρθρων 5 έως 37
του παρόντος νόµου. Σε περίπτωση που η Τράπεζα της
Ελλάδος αξιολογήσει ότι συµµορφώνονται µε τις προαναφερόµενες απαιτήσεις, τα εν λόγω ιδρύµατα λαµβάνουν νέα άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου, εγγράφονται στο µητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 14 και ενηµερώνεται η ΕΑΤ σύµφωνα
µε το άρθρο 15. Σε περίπτωση που µέχρι και τις 13 Ιουλίου 2018 διαπιστώνεται ότι δεν έχουν συµµορφωθεί σχετικά, τα εν λόγω ιδρύµατα απαγορεύεται να παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών σύµφωνα µε το άρθρο 37 του παρόντος νόµου και η Τράπεζα της Ελλάδος αποφασίζει είτε
τα µέτρα που είναι απαραίτητο αυτά να λάβουν, προκειµένου να διασφαλιστεί η συµµόρφωσή τους, είτε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13. Κατ’ εξαίρεση, τα ιδρύµατα πληρωµών λαµβάνουν αυτοµάτως άδεια λειτουργίας, εγγράφονται στο µητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 14 και
ενηµερώνεται η ΕΑΤ σύµφωνα µε το άρθρο 15, εφόσον η
Τράπεζα της Ελλάδος έχει στη διάθεσή της στοιχεία µε τα
οποία τεκµηριώνεται η συµµόρφωση των ανωτέρω ιδρυµάτων πληρωµών µε τις απαιτήσεις των άρθρων 5 και 11 του
παρόντος. Επιπλέον, όσον αφορά τα ιδρύµατα πληρωµών
στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας για την παροχή των υπηρεσιών πληρωµών της περίπτωσης ζ΄ του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του ν. 3862/2010, ορίζεται ότι διατηρούν την εν λόγω άδεια λειτουργίας για την παροχή των
εν λόγω υπηρεσιών πληρωµών που θεωρούνται ως υπη-
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ρεσίες πληρωµών της περίπτωσης γ΄ του στοιχείου 3
του άρθρου 4 του παρόντος νόµου, εφόσον έως τις 13
Ιανουαρίου 2020 έχουν τεθεί στη διάθεση της Τράπεζας
της Ελλάδος στοιχεία εκ των οποίων προκύπτει ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 7 και του άρθρου 9 του παρόντος νόµου. Τέλος, ορίζεται στην τελευταία παράγραφο, ότι η Τράπεζα της
Ελλάδος δύναται µε αποφάσεις της να καθορίζει λεπτοµέρειες σχετικά µε την διαδικασία και τις προθεσµίες εφαρµογής του παρόντος άρθρου, περιλαµβανοµένης της
προθεσµίας υποβολής και του περιεχοµένου των υποβαλλόµενων στοιχείων και πληροφοριών ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου συµπεριλαµβανοµένης και της δυνατότητας τροποποίησης των ως άνω καταληκτικών προθεσµιών.
Το άρθρο 105 περιλαµβάνει µεταβατικές διατάξεις για
τις περιπτώσεις παρόχων υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής και παρόχων υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασµού
που ασκούν δραστηριότητες στην ηµεδαπή πριν από τις
12 Ιανουαρίου 2016. Τα εν λόγω πρόσωπα επιτρέπεται
να συνεχίσουν να ασκούν τις εν λόγω δραστηριότητες
µέχρι και την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των ανωτέρω
µέτρων ασφαλείας. Τέλος, µε το άρθρο 105 απαγορεύεται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού να επικαλούνται τη µη συµµόρφωσή
τους προς τον εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση Κανονισµό
(Ε.Ε.) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειµένου να παρεµποδίζουν τη χρήση υπηρεσιών εκκίνησης πληρωµής και
υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασµού για τους λογαριασµούς πληρωµών που εξυπηρετούν.
Στο άρθρο 106 προβλέπεται η αναγκαία τροποποίηση
του ν. 2251/1994 που αφορά την πληροφόρηση του καταναλωτή πριν από τη σύναψη σύµβασης χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών από απόσταση, όταν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής του παρόντος νόµου. Ειδικότερα, µέρος της πληροφόρησης που λαµβάνει ο καταναλωτής αντικαθίσταται από τα προβλεπόµενα στις διατάξεις των
άρθρων 44, 45, 51 και 52 του παρόντος νόµου.
Το άρθρο 107 αφορά τις τροποποιήσεις του
ν. 4021/2011 ως προς το πλαίσιο αδειοδότησης και προληπτικής εποπτείας των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος το οποίο αναθεωρείται λόγω της ενσωµάτωσης
της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ στην ελληνική νοµοθεσία,
προκειµένου να ανταποκρίνεται περισσότερο αποτελεσµατικά στους κινδύνους που αυτά αναλαµβάνουν και
να ευθυγραµµιστεί µε τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για τα ιδρύµατα πληρωµών δυνάµει του παρόντος
νόµου. Στις περιπτώσεις αυτές η αναφορά στον όρο «ιδρύµατα πληρωµών» στο ν. 3862/2010 εκλαµβάνεται ως
αναφορά σε «ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος» στον
παρόντα νόµο.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 107 τροποποιείται η
παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4021/2011 για να οριστούν
οι σχετικές διατάξεις του παρόντος νόµου που θα εφαρµόζονται κατ’ αναλογία στα ιδρύµατα ηλεκτρονικού
χρήµατος αναφορικά µε την αδειοδότηση και τους γενικούς κανόνες προληπτικής εποπτείας των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος, ήτοι διατάξεις του άρθρου 5, των
άρθρων 11 έως 17 και των άρθρων 20 έως 33 του παρόντος νόµου. Συγκεκριµένα, προβλέπεται ότι εφαρµόζονται στα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος οι διατάξεις

που αφορούν τις διαδικασίες χορήγησης άδειας λειτουργίας και την ανάκληση άδειας λειτουργίας, την εγγραφή
σε µητρώο ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος που τηρείται από την Τράπεζα της Ελλάδος και την ΕΑΤ, τη λογιστική και τον υποχρεωτικό έλεγχό τους, τον ορισµό αντιπροσώπων, την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος και την αντίστοιχη ευθύνη των
ιδρυµάτων που προβαίνουν στην ανάθεση, την τήρηση αρχείου από τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος, την εποπτεία τους και την επιβολή κυρώσεων από την Τράπεζα
της Ελλάδος, το επαγγελµατικό απόρρητο, το δικαίωµα δικαστικής προστασίας, την ανταλλαγή πληροφοριών, τη
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών µε ή χωρίς εγκατάσταση,
την επίλυση διαφορών µε τις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών µελών, τις αρµοδιότητες των αρµόδιων αρχών στην
Ελλάδα για την άσκηση εποπτείας ως αρµόδιας αρχής
κράτους-µέλους προέλευσης και κράτους-µέλους υποδοχής, τα µέτρα σε περίπτωση µη συµµόρφωσης περιλαµβανοµένων των προληπτικών µέτρων της Οδηγίας
2015/2366/ΕΕ, καθώς και την αιτιολόγηση και κοινοποίησή
τους.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 107 τροποποιείται το
δεύτερο εδάφιο της παρ. 4
του άρθρου 13 του
ν. 4021/2011 προκειµένου για τη διανοµή ηλεκτρονικού
χρήµατος σε άλλο κράτος-µέλος µε ορισµό αντιπροσώπου
να εφαρµόζονται, κατ’ αναλογία στα εν λόγω ιδρύµατα, τα
άρθρα 28 έως 33 του παρόντος νόµου, εκτός από την παράγραφο 8 του άρθρου 31.
Με την παράγραφο 3 τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου
13 του ν. 4021/2011.
Με την παράγραφο 4 του άρθρου 107, για λόγους ασφάλειας δικαίου, ρυθµίζονται θέµατα µεταβατικών διατάξεων αναγκαίων για την εύρυθµη λειτουργία των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος που ξεκίνησαν τις εργασίες τους πριν από την έναρξη ισχύος του προς ψήφιση
νόµου. Για λόγους συστηµατικής συνέπειας τροποποιείται το άρθρο 28 του ν. 4021/2011 που αφορά παλαιότερη
µεταβατική διάταξη για τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος που είχαν εξαιρεθεί δυνάµει του άρθρου 58 του ν.
3601/2007 από την εφαρµογή συγκεκριµένων διατάξεων, προκειµένου στο άρθρο αυτό να περιλαµβάνει και οι
νέες µεταβατικές διατάξεις του παρόντος νόµου. Σύµφωνα µε την εν λόγω διάταξη τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού
χρήµατος µε έδρα στην Ελλάδα τα οποία ασκούν ήδη
δραστηριότητες σύµφωνα µε τον ν. 4021/2011 (Οδηγία
2009/110/ΕΚ) και το ν. 3862/2010 (Οδηγία 2007/64/ΕΚ)
πριν από την έναρξη ισχύος του προς ψήφιση νόµου επιτρέπεται να συνεχίσουν να ασκούν τις δραστηριότητες
αυτές έως τις 13 Ιουλίου 2018 στην ηµεδαπή ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-µέλος, σύµφωνα µε την προαναφερόµενη νοµοθεσία, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου χορήγηση άδειας λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος
σύµφωνα µε τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4021/2011 ή η
συµµόρφωσή τους µε τις διατάξεις των άρθρων 12 έως
19 του ν. 4021/2011. Ωστόσο, τα ανωτέρω ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος υποβάλλουν όλες τις συναφείς
πληροφορίες στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και τουλάχιστον
µέχρι τις 13 Απριλίου 2018, προκειµένου να αξιολογηθεί
έως τις 13 Ιουλίου 2018, η συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις των άρθρων 12 έως 19 του ν. 4021/2011. Σε
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περίπτωση που η Τράπεζα της Ελλάδος αξιολογήσει ότι
συµµορφώνονται µε τις προαναφερόµενες απαιτήσεις,
τα εν λόγω ιδρύµατα λαµβάνουν νέα άδεια λειτουργίας
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, εγγράφονται στο µητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 14 και ενηµερώνεται η ΕΑΤ σύµφωνα µε το άρθρο 15. Σε περίπτωση που µέχρι και τις 13 Ιουλίου 2018 διαπιστώνεται
ότι δεν έχουν συµµορφωθεί σχετικά, τα εν λόγω ιδρύµατα απαγορεύεται να παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών
σύµφωνα µε το άρθρο 20 του ν. 4021/2011 και η Τράπεζα
της Ελλάδος αποφασίζει είτε τα µέτρα που είναι απαραίτητο αυτά να λάβουν προκειµένου να διασφαλιστεί η
συµµόρφωσή τους είτε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13
του παρόντος νόµου. Τέλος, ορίζεται ότι η Τράπεζα της
Ελλάδος δύναται µε αποφάσεις της να καθορίζει λεπτοµέρειες σχετικά µε την διαδικασία και τις προθεσµίες εφαρµογής του παρόντος άρθρου, περιλαµβανοµένης της
προθεσµίας υποβολής και του περιεχοµένου των υποβαλλόµενων στοιχείων και πληροφοριών ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος άρθρου συµπεριλαµβανοµένης και της δυνατότητας τροποποίησης των ως άνω καταληκτικών
προθεσµιών.
Το άρθρο 108 αφορά τροποποίηση της βασικής τραπεζικής νοµοθεσίας αναγκαία για τη συµβατότητά της µε
την υπό ενσωµάτωση Οδηγία. Για λόγους συστηµατικής
συνέπειας, τροποποιείται του άρθρο 11 του ν. 4261/2014
που αφορά τις τραπεζικές υπηρεσίες που υπάγονται σε
αµοιβαία αναγνώριση προκειµένου να περιλαµβάνει και
τις νέες υπηρεσίες πληρωµών του παρόντος νόµου, οι
οποίες έχουν οριστεί στο στοιχείο 3 του άρθρου 4 αυτού.
Με το άρθρο 109 καταργούνται τα άρθρα 1 έως 83 του
ν. 3862/2010, στα οποία είχε ενσωµατωθεί η προηγούµενη Οδηγία 2007/64/ΕΚ, καθώς µε την υπό ενσωµάτωση
Οδηγία οι διατάξεις αυτής καταργούνται. Οι κατ’ εξουσιοδότηση των καταργηθέντων διατάξεων εκδοθείσες
κανονιστικές πράξεις, περιλαµβανοµένων των αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, διατηρούνται σε ισχύ έως την αντικατάστασή τους από νεώτερες, εκτός αν το
περιεχόµενό τους αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Το άρθρο 110 ορίζει ότι η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Α΄ του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις
διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67 και 96, αναφορικά µε τα
µέτρα ασφαλείας, τα οποία τίθενται σε ισχύ δεκαοκτώ
(18) µήνες µετά από την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισµού (Ε.Ε.) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου
98 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 111
Με τη διάταξη αυτή προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην
παρ. 1 του άρθρου 14 της Δ.247/13/1988 (Β΄ 195) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, που έχει κυρωθεί µε
την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/89 (Α΄ 90).
Με την παρούσα τροποποίηση, παρατείνεται ο χρόνος

διευθέτησης των µεταφορικών µέσων που διαθέτουν οι
υπάλληλοι ξένων διπλωµατικών και προξενικών αποστολών, από τρείς (3) µήνες σε ένα (1) έτος και για εξαιρετικές περιπτώσεις µέχρι τέσσερα (4) έτη. Με τον τρόπο
αυτό θεσµοθετείται διευρυµένο χρονικό διάστηµα τακτοποίησης των Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων των υπαλλήλων ξένων διπλωµατικών και προξενικών αποστολών
που λήγει η αποστολή τους στη χώρα µας, προκειµένου
να µην προκαλούνται εκκρεµότητες προς τις Τελωνειακές Αρχές εξαιτίας του σύντοµου χρονικού διαστήµατος
που ισχύει σήµερα. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα
στους ενδιαφερόµενους/δικαιούχους και στα Τελωνεία
να διευθετήσουν τυχόν υφιστάµενες εκκρεµότητες για
Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα που δεν έχουν τακτοποιηθεί από τους υπαλλήλους των ξένων διπλωµατικών και προξενικών αποστολών, η αποστολή των οποίων έχει λήξει
στη χώρα µας.
Άρθρο 112
Η προτεινόµενη ρύθµιση καθίσταται αναγκαία προς εναρµόνιση µε το νοµικό πλαίσιο της φορολογίας των
κληρονοµιών (ν. 2961/2001) προκειµένου, όποιος τρίτος
έχει έννοµο συµφέρον για τη µεταγραφή πράξης, να δύναται να προβεί σε αυτή χωρίς την υποβολή δήλωσης
φόρου µεταβίβασης ακινήτων, η οποία σε κάθε περίπτωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο σε καταβολή του φόρου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται τα δικαιώµατα
τόσο των πολιτών όσο και του Δηµοσίου.
Άρθρο 113
Με τις προτεινόµενες διατάξεις καταργούνται οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1
της ενότητας Α΄ του άρθρου 25 του ν. 3842/2010 αναδροµικά από την έναρξη ισχύος τους, δεδοµένου ότι µε
την υπ’ αριθµ.166/2016 απόφαση του ΣτΕ κρίθηκαν αντισυνταγµατικές, ανίσχυρες και µη εφαρµοστέες καθ’ ο
µέρος καθιστούν υποχρεωτική την επιβολή φόρου κληρονοµιάς στις περιπτώσεις στις οποίες εκ του νόµου είχε µετατεθεί ο χρόνος φορολογίας.
Στους φορολογούµενους παρέχεται η δυνατότητα να
ζητήσουν την άµεση φορολόγηση των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων, προκειµένου να µην έχουν σε εκκρεµότητα
τις υποθέσεις και να µην επιβαρύνονται µε φόρο σε χρόνο κατά τον οποίο πιθανόν να έχουν µεταβιβάσει το ακίνητό τους.
Άρθρο 114
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 1 απαλλάσσονται οι αµοιβές σε συνάλλαγµα που καταβάλλει η Παγκόσµια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών
(V.D.Μ.F.Κ.), στα µέλη της, «ζωγράφους µε το πόδι και
το στόµα» και οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Η απαλλαγή αυτή, στο πλαίσιο της κοινωνικής
πολιτικής, στηρίζει τους συγκεκριµένους καλλιτέχνες
στην προσπάθειά τους να παραµείνουν ενεργοί πολίτες.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 2, παρατείνεται η υφιστάµενη όµοια ρύθµιση των ετών 2014,
2015 και 2016 και για το φορολογικό έτος 2017, σύµφωνα µε την οποία για τα εισοδήµατα που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούµενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συµµετέχοντες σε προγράµµατα ερ-
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γασιακής εµπειρίας κ.λπ.) και εφόσον αυτοί δεν είναι επιτηδευµατίες, δηλαδή δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών, έχει εφαρµογή, για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, η ενιαία κλίµακα των µισθωτών/συνταξιούχων/επιχειρηµατικής δραστηριότητας, υπολογιζόµενου του ποσού της µείωσης φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ, εφόσον το πραγµατικό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκµαρτό τους εισόδηµα δεν
υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ. Όταν το πραγµατικό εισόδηµα των φορολογουµένων υπερβαίνει το ποσό
των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται µε
την προαναφερθείσα ενιαία κλίµακα η εφαρµοζόµενων
των µειώσεων του άρθρου 16 του ν. 4172/2013. Περαιτέρω, κατά τα φορολογικά έτη 2015 και 2016 πολλοί φορολογούµενοι δήλωσαν µόνο µικρά ποσά εισοδηµάτων από
µισθωτή εργασία (π.χ. 60 ευρώ) καθώς και µικρά εισοδήµατα από κεφάλαιο (π.χ. 62 ευρώ τόκοι). Επειδή, οι περιπτώσεις αυτές δεν εντάχθηκαν στη διάταξη της παρ.35Α
του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, µε συνέπεια η προστιθέµενη διαφορά τεκµηρίων σε αυτές τις περιπτώσεις να
φορολογηθεί µε την κλίµακα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας προτείνεται η τροποποίηση της διάταξης
προς άρση των αδικιών αυτών δηλαδή, φορολογούµενοι
µε πολύ µικρότερα εισοδήµατα να φορολογούνται δυσµενέστερα από άλλους µε πολύ µεγαλύτερα εισοδήµατα.
Άρθρο 115
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 1, προστίθεται τρίτο εδάφιο στην προτελευταία παρ. 6 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, µε το οποίο δίδεται
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων για έκδοση κοινής Απόφασης, αναφορικά µε τον
καθορισµό των όρων, των προϋποθέσεων, των απαιτούµενων ελέγχων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτοµέρειας για την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
του φυσικού αερίου που χρησιµοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου. Η
προσθήκη της ως άνω προτεινόµενης διάταξης κρίνεται
σκόπιµη, δεδοµένου ότι για τον καθορισµό των όρων και
προϋποθέσεων για τη χορήγηση της ανωτέρω απαλλαγής,
πέραν των θεµάτων αρµοδιότητας του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε., απαιτείται η ρύθµιση ζητηµάτων τεχνικής φύσεως, τα οποία εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 2, αντικαθίσταται η παρ. 7, του άρθρου 109, του ν. 2960/2001 (Α΄
265), όπως ισχύει. Ειδικότερα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 καθορίζεται ο χρόνος βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στο
φυσικό αέριο των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73, ενώ µε το δεύτερο εδάφιο προβλέπεται ότι τα στοιχεία για τον υπολογισµό του ως άνω φόρου καθορίζονται µε την Απόφαση που προβλέπεται στο
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9, του άρθρου 73, του
ν.2960/2001 µε την οποία καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ.. Με την ως άνω προτεινόµενη διάταξη επιδιώκεται η προσαρµογή του φορολογικού πλαισίου στο νέο πλαίσιο λειτουργίας της αγο-

ράς του φυσικού αερίου.
Άρθρο 116
Με την παράγραφο 1 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 100Γ του ν. 2960/2001 προκειµένου να προστεθούν
οι επιχειρήσεις πρώτης µεταποίησης του καπνού και οι επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης βιοµηχανοποιηµένων
καπνών, στις κατηγορίες των επιχειρήσεων που αποτελούν σηµαντικούς και αναπόσπαστους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας βιοµηχανοποιηµένων καπνών και είναι επιβεβληµένο να εφαρµόζουν µέτρα δέουσας επιµέλειας ως προς τους πελάτες και προµηθευτές τους.
Επιπλέον, µε την διάταξη αυτή εισάγεται απόλυτη εξαίρεση για τους καλλιεργητές καπνού από το πεδίο εφαρµογής των µέτρων δέουσας επιµέλειας. Η εξαίρεση
αυτή είναι σύµφωνη µε το άρθρο 1 «Ορισµοί» παράγραφος 12 του Πρωτοκόλλου για την Εξάλειψη της Παράνοµης Εµπορίας Προϊόντων Καπνού όπου προβλέπεται ότι
η έννοια της αλυσίδας εφοδιασµού µπορεί να επεκταθεί,
εάν το αποφασίσει συµβαλλόµενο κράτος, στην καλλιέργεια καπνού, εξαιρουµένων των παραδοσιακών καλλιεργητών, γεωργών και παραγωγών µικρής κλίµακας,
λαµβανοµένου υπόψη ότι οι παραγωγικές εκµεταλλεύσεις του καπνού στην Ελλάδα είναι µικρές ή πολύ µικρές. Η εξαίρεση αυτή επίσης αποσκοπεί στην απαλλαγή
των καλλιεργητών καπνού, των συνεταιρισµών και των
οργανώσεων τους από υπέρµετρο γραφειοκρατικό βάρος και κόστος. Με την παράγραφο 2 καταργείται η παρ.
6 του άρθρου 100Γ του ν. 2960 /2001, καθώς η ηλεκτρονική εφαρµογή αποστολής των στοιχείων πελατών προµηθευτών προς το Σ.Ε.Κ. δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση αναγκαίο νοµικό όρο για την έναρξη ισχύος του
νοµοθετικού ή του κανονιστικού πλαισίου. Κατά συνέπεια, µε την προτεινόµενη διάταξη αποσυνδέεται η έναρξη ισχύος του άρθρου 100Γ του ν. 2960/2001 από την
προηγούµενη ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εφαρµογής η οποία αποτελεί απλώς και µόνο εργαλείο υποβοήθησης της στόχευσης και του προγραµµατισµού των ελέγχων.
Άρθρο 117
Με την παράγραφο 1 του προτεινόµενου άρθρου αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.1573/1985, για
ευθυγράµµιση των διατάξεων διαµόρφωσης της φορολογητέας αξίας των εγχωρίως παραγόµενων αυτοκινήτων, υπό καθεστώς τελωνειακής επίβλεψης µε αυτές του
ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ειδικότερα
µε τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4389/2016, µε τις
οποίες ορίζεται ότι για ορισµένες κατηγορίες αυτοκινήτων οχηµάτων (επιβατικά- φορτηγά µικτού βάρους µέχρι
και 3,5 τόνους), η φορολογητέα αξία διαµορφώνεται µε
βάση τη λιανική τιµή πώλησης προ φόρων και όχι πλέον
µε την τιµή χονδρικής πώλησης (εργοστασιακή αξία).
Με την παράγραφο 2 του προτεινόµενου άρθρου αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.1573/1985, για
τους ως άνω λόγους και επιπλέον για άρση οιασδήποτε
ασάφειας που θα έθετε σε δυσµενέστερη θέση ορισµένες κατηγορίες εγχωρίως διασκευαζόµενων αυτοκίνητων, καθόσον το κόστος διασκευής συµπεριλαµβάνεται
ήδη στην τιµή λιανικής πώλησης προ φόρων είναι διαµορφωτικό στοιχείο αυτής και δεν χρειάζεται να προστί-
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θεται.
Οµοίως, για τους παραπάνω λόγους, µε τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 7 αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 123 του
ν. 2960/2001, η οποία ορίζει αναστολή ή είσπραξη του
τέλους ταξινόµησης σε συγκεκριµένες περιπτώσεις διασκευών και ρυθµίζει τη διαµόρφωση της φορολογητέας
αξίας των οχηµάτων που προέρχονται από διασκευή στις
περιπτώσεις αυτές, κατά περίπτωση.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 6 λαµβάνεται
µέριµνα για τον καθορισµό συντελεστών τέλους ταξινόµησης για τρίκυκλα και τετράκυκλα οχήµατα των άρθρων
121 και 123 του ν. 2960/2001, τα οποία δεν πληρούν τις
προβλεπόµενες προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, για λόγους νοµοτεχνικής πληρότητας, ως προς
την επιβολή του τέλους ταξινόµησης.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 5,
τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου
121 του ν. 2960/2001, αναφορικά µε τις ενδείξεις και τα
δικαιολογητικά για τη διαπίστωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, για την υπαγωγή στους αντίστοιχους
συντελεστές τέλους ταξινόµησης των παραγράφων 2, 3
και 4 του ιδίου άρθρου, καθόσον από 1.9.2017, λόγω
σταδιακής εφαρµογής των οριζοµένων στον Κανονισµό
2017/1151 και επόµενους, διαφοροποιείται ο τρόπος µέτρησης εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. Ειδικότερα,
και προκειµένου να ληφθεί υπόψη και η διαδικασία «τέλους σειράς» της Οδηγίας 2007/46, στο πιστοποιητικό
συµµόρφωσης των οχηµάτων θα αναγράφονται δύο ενδείξεις έως 31.8.2019: η µία µε βάση τον νέο ευρωπαϊκό
κύκλο οδήγησης (NEDC) και µία µε βάση την παγκοσµίως εναρµονισµένη διαδικασία δοκιµής ελαφρών οχηµάτων (WLTP), ενώ για τους καινούργιους τύπους αυτοκινήτων η ένδειξη µε τον κύκλο οδήγησης NEDC δεν θα
αναγράφεται από 1.9.2019 στην έγκριση τύπου ή στο
δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου. Ως εκ τούτου, µε
τις προτεινόµενες διατάξεις, λαµβάνεται πρόνοια, ώστε
να καθορίζεται σαφώς ποια από τις δύο ενδείξεις θα
λαµβάνεται υπόψη, ανάλογα βεβαίως µε τα «στάδια εφαρµογής» των αλλαγών που επέρχονται µε τον ως άνω
Κανονισµό.
Τέλος, µε τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 4, καθορίζεται ρητά η καταβολή παραβόλου προκειµένου για την εξέταση επιβατικών αυτοκινήτων από την
Επιτροπή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου
126 του ν. 2960/2001, στο πλαίσιο των οριζοµένων στην
παράγραφο 7 του άρθρου 121 του ιδίου νόµου, περί υπολογισµού του ιστορικού τέλους ταξινόµησης
Άρθρο 118
Με τις προτεινόµενες διατάξεις τροποποιούνται οι ήδη υφιστάµενες διατάξεις περί ρυθµίσεων του άρθρου
43 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας)
και της πάγιας ρύθµισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013. Η αναστολή υποχρέωσης προσκόµισης δικαιολογητικών,
κρίθηκε απαραίτητη ώστε, εν όψει εφαρµογής της προβλεπόµενης στο ν. 4469/2017 διαδικασίας εξωδικαστικού µηχανισµού ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων κλπ, οι
πάγιες ρυθµίσεις να προσαρµοστούν στην παρούσα οικονοµική συγκυρία, να αρθούν τα προσκόµµατα υπαγωγής (βεβαίωση εκτιµητή, εγγυήσεις/εµπράγµατες ασφά-

λειες) στις εν λόγω ρυθµίσεις και να διευκολυνθούν πολίτες και επιχειρήσεις για την τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους προς το Δηµόσιο αλλά και για την επιτυχή
λειτουργία του θεσµού του εξωδικαστικού µηχανισµού.
Επισηµαίνεται ότι εφόσον ο οφειλέτης παραλείψει να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει µε νόµιµο τρόπο (µε αναστολή είσπραξης ή ρύθµιση τµηµατικής καταβολής) τις
οφειλές του προς το Δηµόσιο και υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες βεβαιώθηκαν µετά την 31.12.2016 και βρίσκονται εκτός
πλαισίου εφαρµογής του ν. 4469/2017, επέρχεται αυτοδικαίως ανατροπή της σύµβασης αναδιάρθρωσης σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρο 14 του ν. 4469/2017. Εγγυήσεις ή εµπράγµατα βάρη που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ’ εφαρµογή των σχετικών διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν. Η εν λόγω διευκόλυνση των οφειλετών
καταλαµβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες πάγιες ρυθµίσεις, ενώ µε την επανέναρξη ισχύος των κρίσιµων διατάξεων, η υποχρέωση προσκόµισης των ως άνω δικαιολογητικών και εγγυήσεων δεν καταλαµβάνει τις ήδη χορηγηθείσες ρυθµίσεις κατά τη διάρκεια της αναστολής. Η
εναρµόνιση των ως άνω θα συµβάλλει περαιτέρω ενισχυτικά στην αύξηση των Δηµοσίων Εσόδων. Σηµειώνεται ότι κατά τη ψήφιση του ν. 4469/2017 υφίστατο σχετική αναστολή (σχετ. παράγραφος Δ΄: «Ρυθµίσεις Θεµάτων Υπουργείου Οικονοµικών» του δεύτερου άρθρου
του ν. 4336/2015, Α΄94), η οποία έληξε στις 14.8.2017.
Άρθρο 119
Με την εν λόγω διάταξη διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος
της ορθής απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους διενεργείται αποκλειστικά από την Α.Α.Δ.Ε., καθορίζεται ο
χρόνος απόδοσης του τέλους αυτού, θεσπίζεται εξουσιοδοτική διάταξη προς τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για
τον καθορισµό του τύπου και το περιεχοµένου της δήλωσης του περιβαλλοντικού τέλους και εντάσσεται το τέλος πλαστικών σακουλών µεταφοράς στο Παράρτηµα
του ν. 4174/2013 (Α΄170).
Άρθρο 120
Με την προτεινόµενη ρύθµιση τροποποιούνται ορισµένες διατάξεις του άρθρου 3Α του ν. 2963/1922 (Α΄ 134),
όπως αυτό προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 19 του
ν. 2753/1999 (Α΄ 249).
Ειδικότερα, τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου, αναφορικά µε τον αριθµό των υπαρχόντων, εντός των επιχειρήσεων που δικαιούνται να παράγουν µπίρα για επιτόπια κατανάλωση
(εστιατόρια, µπαρ, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης και
λοιπές οµοειδείς επιχειρήσεις) ζυθοβραστήρων ως και
την ελάχιστη χωρητικότητα αυτών.
Συγκεκριµένα, µε την προτεινόµενη διάταξη παρέχεται πλέον στις εν λόγω επιχειρήσεις η δυνατότητα χρήσης περισσοτέρων του ενός ζυθοβραστήρων και η µείωση της προβλεποµένης ελάχιστης (συνολικής) χωρητικότητας αυτών από δέκα (10) εκατόλιτρα σε πέντε (5) για
προφανείς λόγους οικονοµίας και ευελιξίας των οικείων
επιχειρήσεων.
Η διάταξη, κινούµενη στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισµού και της βελτίωσης της νοµοθεσίας, προτείνεται
εν τέλει για λόγους ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας.
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Άρθρο 121
Με την προτεινόµενη ρύθµιση επέρχονται ορισµένες
τροποποιήσεις και συµπληρώσεις στην παρ. Ε΄ του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281), µε την προσθήκη νέας
υποπαραγράφου 11Α.
Συγκεκριµένα:
1. Με την εν λόγω προτεινόµενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα, κατόπιν αδείας του αρµόδιου Τελωνείου, µεταφοράς, αποσφράγισης και λειτουργίας άµβικα µικρού
αποσταγµατοποιού (διήµερου, χωρητικότητας δηλαδή έως 130 λίτρα) στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων,
πραγµατοποιούµενων από Ο.Τ.Α., Κοινότητες, Πολιτιστικούς Συλλόγους ή άλλους επαγγελµατικούς φορείς προκειµένου το παραγόµενο έτσι προϊόν να διατίθεται δωρεάν στους επισκέπτες των εκδηλώσεων για λόγους αναπαράστασης και προβολής του παραδοσιακού τρόπου
απόσταξης και εν τέλει διατήρησης των ηθών και των εθίµων της ελληνικής υπαίθρου.
Στις υφιστάµενες διατάξεις του ν. 2969/2001 δεν υπήρχε καµία σχετική πρόβλεψη για την αντιµετώπιση τέτοιων αιτηµάτων και, ως εκ τούτου, ζητήµατα ανάλογα ικανοποιούνταν ορισµένες φορές κατ’ εξαίρεση κατόπιν
έγκρισης της πολιτικής ηγεσίας, ύστερα από εισήγηση
της αρµόδιας Διεύθυνσης. Συνεπώς, µε την προτεινόµενη ρύθµιση, ικανοποιείται εν τέλει ένα πάγιο αίτηµα των
µικρών αποσταγµατοποιών (διήµερων) λαµβάνοντας κυρίως υπόψη ότι η παραγωγή και η κατανάλωση µικρών
ποσοτήτων αποσταγµάτων κατ’ αυτόν τον τρόπο, µε τη
χρήση δηλαδή παραδοσιακών αµβίκων, στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων, συµβάλει στην διάδοση του παραδοσιακού τρόπου απόσταξης ο οποίος αποτελεί στοιχείο
της παράδοσης των ανθρώπων της ελληνικής υπαίθρου
και εν τέλει της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας
µας.
2. Στο πλαίσιο αυτό, µε την εν λόγω διάταξη, για λόγους πρωτίστως περιορισµού και αποφυγής της κατάχρησης της παρεχόµενης δυνατότητας και δευτερεύοντος για λόγους δηµοσιονοµικούς, καθώς ο αναλογών
στο έτοιµο προϊόν Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης είναι ιδιαιτέρως χαµηλός (0,59 ευρώ ανά χιλιόγραµµο ετοίµου
προϊόντος), προτείνεται η αποσφράγιση και η λειτουργία
του παρεχόµενου άµβικα για χρονικό διάστηµα το πολύ
έως 8 ώρες, συνολικά, κατά τη διάρκεια ενός µόνο 24ώρου, µε την έκδοση σχετικής αδείας απόσταξης και την
επιβολή του αναλογούντος ΕΦΚ κατά τα προβλεπόµενα
από τις οικείες διατάξεις.
Η απόσταξη, για τους σκοπούς αυτούς, δύναται να διενεργείται και εκτός του καθοριζόµενου από τις διατάξεις
της υποπαραγράφου 1 της παρ. Ε΄ του άρθρου 7 του
ν. 2969/2001 διµήνου απόσταξης, υπό την προϋπόθεση
ότι οι πρώτες ύλες που θα χρησιµοποιηθούν είναι εκ των
καθοριζοµένων από τις διατάξεις της υποπαραγράφου 2
της παραγράφου Ε΄ του άρθρου 7 του νόµου αυτού.
3. Τέλος, µε την προτεινόµενη διάταξη παρέχεται, για
τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η δυνατότητα µεταφοράς σφραγισµένου άµβικα µικρού αποσταγµατοποιού
(διήµερου) για ένα 24ωρο, προκειµένου αυτός να αποτε-

λέσει αντικείµενο έκθεσης στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων, ιδίως για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν
πρώτες ύλες για την παραγωγή προϊόντος απόσταξης,
επιτοπίως, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.
Άρθρο 122
Με την προτεινόµενη διάταξη διευρύνεται το χρονικό
διάστηµα των εννέα (9) µηνών σε τρία (3) χρόνια από τη
δηµοσίευση των πινάκων διοριστέων στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως για την κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων χωρίς νέα προκήρυξη, από πίνακα επιλαχόντων προηγούµενου διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π., υπό την προϋπόθεση
ότι οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν όµοιους κλάδους-ειδικότητες.
Η κρισιµότητα της αποστολής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεµπορίου, στη µεγιστοποίηση των Δηµοσίων Εσόδων, στην πάταξη των φαινοµένων διαφθοράς και την ενίσχυση της φορολογικής συµµόρφωσης
καθιστά επιτακτική την ανάγκη ενδυνάµωσης των Υπηρεσιών της µε νέο και εξειδικευµένο προσωπικό. Η επίτευξη των παραπάνω επιχειρησιακών επιδιώξεων θα
συµβάλει, παράλληλα µε την αύξηση των δηµοσίων εσόδων, στην προάσπιση της υγιούς λειτουργίας της αγοράς , στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
Εποµένως, η κατ’ εξαίρεση, από τις γενικές διατάξεις
στελέχωση των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, άντληση υποψηφίων από πίνακες επιλαχόντων µε συµβατά προσόντα κάθε «ανοικτής» προκήρυξης άλλων φορέων, χωρίς να απαιτείται νέα προκήρυξη κρίνεται αναγκαία προκειµένου να επιτευχθούν οι
στρατηγικοί στόχοι της Α.Α.Δ.Ε. και να εξυπηρετηθεί το
δηµόσιο συµφέρον.
Άρθρο 123
Προκειµένου να επιτευχθεί η βέλτιστη γραµµατειακή
και εν γένει υποστήριξη του Συµβουλίου Διοίκησης της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για
την υποβοήθηση του έργου του, συνιστώνται δύο (2) θέσεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, οι οποίες καλύπτονται κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), για
τους ειδικούς συνεργάτες των πολιτικών γραφείων των
µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών.
Το Συµβούλιο Διοίκησης µε απόφαση του καθορίζει
την διαδικασία και κάθε λεπτοµέρεια επιλογής του ανωτέρω προσωπικού. Η πρόσληψη γίνεται µε απόφαση του
Διοικητή, κατόπιν σχετικής επιλογής του προσωπικού
αυτού από το Συµβούλιο Διοίκησης, µε σύµβαση διάρκειας έξι (6) µηνών που µπορεί να ανανεώνεται ανά εξάµηνο. Η εργασιακή σχέση λύεται χωρίς αποζηµίωση είτε
αυτοδίκαια, σε περίπτωση µη ανανέωσης της σύµβασης,
ή µε τη λήξη της θητείας ή λόγω αντικατάστασης, για οποιονδήποτε λόγο, του Προέδρου του Συµβουλίου Διοίκησης, είτε, οποτεδήποτε, πρόωρα. Για την ανανέωση
και την αυτοδίκαιη ή πρόωρη λήξη της εργασιακής σχέ-
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σης εφαρµόζονται αναλόγως τα αναφερόµενα για την
πρόσληψη, δηλαδή απαιτείται αντίστοιχη κρίση ή διαπίστωση εκ µέρους του Συµβουλίου Διοίκησης, καθώς και
η έκδοση απόφασης του Διοικητή. Το προσλαµβανόµενο
προσωπικό υπογράφει τη σχετική σύµβασή του µε τον
Πρόεδρο του Συµβουλίου Διοίκησης, λογοδοτεί στο Συµβούλιο Διοίκησης και οφείλει να εκτελεί τις εντολές του.
Με απόφαση του Προέδρου του Συµβουλίου Διοίκησης
καθορίζεται ποιος ασκεί τα καθήκοντα του τακτικού
γραµµατέα, ανά συνεδρίαση ή για συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα.
Περαιτέρω για την υποστήριξη του Διοικητή και την
βέλτιστη άσκηση των αρµοδιοτήτων του, που σχετίζονται µε το Συµβούλιο Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε., συνιστάται
µια (1) θέση, προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, η οποία καλύπτεται κατά
τα οριζόµενα στις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), για
τους ειδικούς συνεργάτες των πολιτικών γραφείων των
µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών.
Τέλος, λόγω της κρισιµότητας του αντικειµένου και
προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική άσκηση
των ανωτέρω καθηκόντων κρίνεται σκόπιµη για την πλήρωση των εν λόγω θέσεων η κατοχή εµπειρίας τουλάχιστον δύο (2) ετών εντός της τελευταίας πενταετίας στο
αντικείµενο της εταιρικής διακυβέρνησης για τις θέσεις
της γραµµατειακής υποστήριξης του Συµβουλίου Διοίκησης (περίπτωση αα΄ της υποπαραγράφου β΄ και επιπλέον άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας για όλες τις ανωτέρω θέσεις.

και πρόνοιας.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 προβλέπεται ότι
το ίδιο καθεστώς ισχύει και για υπαλλήλους για τους οποίους έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της µετάταξης,
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 18 του
ν. 4440/2016 ή βάσει άλλων ειδικών διατάξεων.
Άρθρο 125
Με την προτεινόµενη διάταξη επεκτείνεται το χρονικό
πεδίο εφαρµογής των ρυθµίσεων του άρθρου 62 του
ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και επιπλέον γίνεται προσαρµογή
αυτών στο ν. 4469/2017 (Α΄ 62).
Άρθρο 126
Με την προτεινόµενη διάταξη µειώνονται από εννέα
(9) σε επτά (7) τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, τροποποιείται
η παρ. 13 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 (Α΄ 119), προκειµένου αυτή να προσαρµοσθεί στην ως άνω µείωση
των µελών και, τέλος, τροποποιούνται η παράγραφος 7
του άρθρου 4 και η παράγραφος 2 του άρθρου 4Α του ως
άνω νόµου, προκειµένου να εναρµονισθούν περαιτέρω
τα κωλύµατα και ασυµβίβαστα των µελών των Οργάνων
Διοίκησης του Ταµείου και της Επιτροπής Επιλογής. Τέλος, για λόγους νοµικής ασφάλειας, µε την παράγραφο
5 ορίζεται ρητά ότι οι τροποποιήσεις που επιφέρουν οι
παράγραφοι 2 και 4 του παρόντος άρθρου δεν καταλαµβάνουν τυχόν υφιστάµενα µέλη των ως άνω Οργάνων.

Άρθρο 124
Άρθρο 127
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 1 αντικαθίσταται, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του
ν. 4440/2016 (Α΄224), η παρ. 7 του άρθρου 25 του
ν. 4389/2016 (Α΄ 94), η οποία ρυθµίζει την εκατέρωθεν
κινητικότητα υπαλλήλων µεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων και των λοιπών αναφερόµενων υπηρεσιών και προστίθεται η περίπτωση των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθµού, προκειµένου να αρθεί οποιαδήποτε ασάφεια και
να είναι δυνατή η απόσπαση ή µετάταξη υπαλλήλων από
την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων προς τους
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και αντίστροφα.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 2 αντικαθίσταται η παράγραφος 8 του ιδίου άρθρου, έτσι ώστε
για τις αποσπάσεις υπαλλήλων της Αρχής είτε για υπηρεσία τους στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ)
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), είτε ως εθνικών εµπειρογνωµόνων σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή Διεθνών Οργανισµών να καθίσταται συναρµόδιος ο Υπουργός Οικονοµικών, σε κάθε περίπτωση, καθώς η συµµετοχή στα όργανα αυτά άπτεται της οικονοµικής και, γενικότερα, της κυβερνητικής πολιτικής.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 3
του άρθρου αυτού καθίσταται σαφές, προς άρση οποιασδήποτε αµφιβολίας, ότι οι υπάλληλοι που µετατάσσονται
από το Υπουργείο Οικονοµικών στην ΑΑΔΕ και αντιστρόφως διατηρούν το σύνολο των αποδοχών τους, συµπεριλαµβανοµένης της προσωπικής διαφοράς, και εξακολουθούν να διέπονται από το ίδιο συνταξιοδοτικό και
ασφαλιστικό καθεστώς, κύριας, επικουρικής ασφάλισης

Με την προτεινόµενη τροποποίηση επέρχεται νοµοτεχνική βελτίωση του άρθρου 9 του ν. 4465/2017 αναφορικά µε την υπηρεσία αλλαγής λογαριασµού. Με τη διάταξη αυτή σκοπείται η αποτελεσµατικότερη ενσωµάτωση
του αντίστοιχου άρθρου της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ και
προβλέπεται η δυνατότητα αλλαγής λογαριασµών που
ανοίγονται ή τηρούνται σε παρόχους υπηρεσιών πληρωµών, οι οποίοι είναι νόµιµα εγκαταστηµένοι και λειτουργούν στην Ελλάδα.
Άρθρο 128
Με τη διάταξη αυτή τροποποιείται το άρθρο 12 «Γενικές Πληροφορίες» του ν. 4438/2016 , µε το οποίο ενσωµατώθηκε το άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ στο Ελληνικό Δίκαιο. Το άρθρο 58 του Κανονισµού (ΕΕ)
2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, (L 171), τροποποίησε
και συµπλήρωσε το άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ
και όρισε ότι από 1ης Ιουλίου 2018 και εφεξής, στις γενικές πληροφορίες για τις συµβάσεις πίστωσης που προσφέρονται από τους πιστωτικούς φορείς και τους συνδεδεµένους µεσίτες πιστώσεων, θα πρέπει, όταν στις συµβάσεις αυτές γίνεται αναφορά σε δείκτες αναφοράς, να
είναι διαθέσιµα τα ονόµατα των δεικτών αναφοράς, των
διαχειριστών τους, καθώς και των δυνητικών επιπτώσεών τους στους καταναλωτές. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις πίστωσης που έχουν συναφθεί
πριν της 1ης Ιουλίου 2018.
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Άρθρα 129 και 130
Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις εξειδικεύουν τον Κανονισµό (ΕΕ) 1286/2014 σχετικά µε τα έγγραφα βασικών
πληροφοριών που αφορούν συσκευασµένα επενδυτικά
προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόµενα σε ασφάλιση (PRIIP). Παράλληλα οι εν
λόγω διατάξεις ενισχύουν µε τρόπο ευέλικτο την εφαρµογή του ως άνω Κανονισµού, προς το σκοπό της προστασίας του ιδιώτη επενδυτή, ο οποίος προστατεύεται
πλέον µε ένα πλέγµα ενωσιακών και εθνικών διατάξεων.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου 129 σκοπείται ο καθορισµός των αρµόδιων ελληνικών αρχών, οι
οποίες καλούνται να εποπτεύσουν την εφαρµογή των απαιτήσεων που θέτει ο ως άνω Κανονισµός αναφορικά
µε τα PRIIP, ήτοι τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που
αφορούν συσκευασµένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασισµένα σε ασφάλιση, στους παραγωγούς PRΙΙΡ και στους παρόχους
επενδυτικών συµβουλών για PRΙΙΡ ή στους πωλητές
PRΙΙΡ. Κύριος σκοπός του ως άνω Κανονισµού είναι να
θεσπίσει οµοιόµορφους κανόνες για τη διαφάνεια στο επίπεδο της Ένωσης, που θα εφαρµόζονται σε όλους
τους συµµετέχοντες στην αγορά των PRIIP και κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ενισχύουν την προστασία των επενδυτών.
Συγκεκριµένα, µε την παράγραφο 1 περίπτωση α΄ του
άρθρου αυτού, ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρµόδια αρχή για την εποπτεία της εφαρµογής των απαιτήσεων που θέτει ο ως άνω Κανονισµός στους παραγωγούς PRIIP, που είναι πιστωτικά ιδρύµατα της περίπτωσης (1) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 (Α΄
107). Με την περίπτωση β΄ της ίδιας παραγράφου, ορίζεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδια αρχή για την
εποπτεία της εφαρµογής των απαιτήσεων που θέτει ο
ως άνω Κανονισµός στους παραγωγούς PRIIP, που είναι
ρυθµιζόµενες αγορές, επιχειρήσεις επενδύσεων,
ΑΕΠΕΥ, ΑΕΔΟΕΕ, ΔΟΕΕ ή ΑΕΔΑΚ.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, ορίζεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδια αρχή για την εποπτεία της εφαρµογής των απαιτήσεων που θέτει ο ως άνω Κανονισµός στους παρόχους επενδυτικών συµβουλών για PRIIP ή στους πωλητές PRIIP, όταν παραγωγός
είναι πιστωτικό ίδρυµα της περίπτωσης (1) της παρ. 1
του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), ρυθµιζόµενη αγορά, επιχείρηση επενδύσεων, ΑΕΠΕΥ, ΑΕΔΟΕΕ,
ΔΟΕΕ, ΑΕΔΑΚ.
Με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρµόδια αρχή για την εποπτεία
της εφαρµογής των απαιτήσεων που θέτει ο ως άνω Κανονισµός όταν παραγωγός PRIIP είναι ασφαλιστική επιχείρηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016 (Α΄
13).
Με την παράγραφο 4 του αυτού άρθρου καθορίζεται η
Τράπεζα της Ελλάδος ως µόνη αρµόδια αρχή για την παρακολούθηση της αγοράς και την παρέµβαση σε σχέση
µε προϊόντα PRIIP, καθώς αυτή αποτελεί την εποπτεύουσα αρχή της ασφαλιστικής αγοράς.
Με την παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση στην Τράπεζα της Ελλάδος και

την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο της συµµόρφωσής τους µε τις κατευθυντήριες γραµµές, τις συστάσεις και τα πρότυπα που εκδίδονται από τη Μεικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών). Η ενσωµάτωση των ως άνω κατευθυντηρίων εγγράφων γίνεται από
τις αρµόδιες αρχές µε την έκδοση σχετικών αποφάσεων,
οι οποίες, µάλιστα, δύνανται να περιλαµβάνουν διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεών
τους.
Οι ανωτέρω ρυθµίσεις εντάσσονται στην προσπάθεια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διασφάλιση της οµαλής και
αποτελεσµατικής εποπτείας της συµµόρφωσης προς τις
απαιτήσεις του ως άνω Κανονισµού σε ενωσιακό επίπεδο. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, κάθε κράτος-µέλος όρισε, δυνάµει του άρθρου 4 παράγραφος 8 του Κανονισµού τις αρµόδιες αρχές που είναι επιφορτισµένες
µε αυτή την εποπτεία. Εν προκειµένω, η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επελέγησαν ως οι
καταλληλότερες να ασκήσουν την εποπτεία της εφαρµογής του Κανονισµού, αφού η παραγωγή, η παροχή
συµβουλών προς τον υποψήφιο αγοραστή και η πώληση
των PRIIP αποτελεί αντικείµενο εργασίας των εποπτευόµενών τους επιχειρήσεων και επαγγελµατιών.
Επιπλέον µε το άρθρο 130, κατ’ εξουσιοδότηση του ως
άνω Κανονισµού, κρίθηκε σκόπιµο να προβλεφθούν, πέρα από τις γενικότερες διατάξεις που διέπουν την αρµοδιότητα των αρµόδιων αρχών να επιβάλλουν διοικητικές
κυρώσεις και άλλα µέτρα, ειδικότερες κυρώσεις που αφορούν την παραβίαση των διατάξεων του Κανονισµού,
ιδίως σχετικά µε ζητήµατα ενηµέρωσης του ιδιώτη επενδυτή, πληρότητας των πληροφοριών που του παρέχονται κατά την προσυµβατική ενηµέρωση, περιεχοµένου
του «Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών» κ.λπ.. Με τις
κυρώσεις αυτές, που καθορίζονται λεπτοµερώς στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, επιδιώκεται η αποτροπή
των παραβάσεων, ώστε να επιτυγχάνεται σε µέγιστο
βαθµό η προστασία των επενδυτών, ιδίως µε τη δηµοσίευσή τους στον επίσηµο διαδικτυακό τόπο της εκάστοτε
αρµόδιας αρχής, µε εξαίρεση ορισµένες σαφώς καθορισµένες από το άρθρο 29 του ως άνω Κανονισµού περιστάσεις. Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται
το αρµόδιο δικαστήριο για την κρίση επί ζητηµάτων που
προκύπτουν από την επιβολή των ως άνω αναφερόµενων προστίµων ή άλλων µέτρων και κυρώσεων.
Άρθρα 131
Παρ. 1: Η τροποποίηση της περίπτωσης α΄ της παρ. 1
του άρθρου 22 του ν. 4002/2011 κρίνεται σκόπιµη για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου προκειµένου να
οριστεί ρητά η προθεσµία εντός της οποίας το προς ανάκτηση ποσό πρέπει να καταβληθεί από τον αποδέκτη
της ενίσχυσης και να µην καταλείπεται ο προσδιορισµός
του στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης.
Εποµένως, µε την προτεινόµενη τροποποίηση προβλέπεται ότι η αρµόδια για την ανάκτηση Υπηρεσία αποστέλλει αντίγραφο της απόφασης της Επιτροπής στον αποδέκτη της ενίσχυσης, προσκαλώντας τον να καταβά-
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λει το προς ανάκτηση ποσό στην αρµόδια ΔΟΥ εντός
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από
την ηµεροµηνία παραλαβής της πρόσκλησης, η οποία θεωρείται εύλογη µε βάση τα συναλλακτικά ήθη και την υποχρέωση άµεσης υλοποίησης των αποφάσεων ανάκτησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο υπ’ αριθµ. άρθρο 16
παρ. 3 του Κανονισµού 2015/1589 περί λεπτοµερών κανόνων για την εφαρµογή του άρθρου 108 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L
248/9/24.9. 2015).
Παρ. 2: .
Η τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 22 του
ν. 4002/2011, όπως ισχύει, κρίνεται σκόπιµη, χάριν ασφάλειας δικαίου, προκειµένου να αρθούν ενδεχόµενες
αµφιβολίες ως προς την Υπηρεσία που είναι αρµόδια για
να υλοποιήσει την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που
έχουν κριθεί παράνοµες και ασυµβίβαστες µε την εσωτερική αγορά, δυνάµει απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των οποίων έχει διαταχθεί η ανάκτηση.
Συγκεκριµένα, κατά την εφαρµογή της ισχύουσας διάταξης που ορίζει ως αρµόδια για την ανάκτηση υπηρεσία, την υπηρεσία που εποπτεύει τις δραστηριότητες του
νοµικού προσώπου για τις οποίες χορηγήθηκε η παράνοµη και ασυµβίβαστη κρατική ενίσχυση, διαφάνηκαν πρακτικές δυσκολίες στον εντοπισµό της αρµόδιας υπηρεσίας, ιδίως στις περιπτώσεις που η απόφαση ανάκτησης
αφορά καθεστώτα ενισχύσεων, οι δικαιούχοι των οποίων
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τοµείς και η ταυτότητα των οποίων δεν προσδιορίζεται. Επίσης, οι επιχειρήσεις-αποδέκτες της παράνοµης και ασυµβίβαστης
ενίσχυσης µπορεί να έχουν δραστηριότητες που εποπτεύονται από διάφορους φορείς /υπηρεσίες, που ενδεχοµένως δεν έχουν χορηγήσει τη σχετική ενίσχυση, και
άρα στερούνται των απαιτούµενων στοιχείων και πληροφοριών για να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες υλοποίησης της ανάκτησης.
Ο εντοπισµός της αρµόδιας υπηρεσίας εµφάνισε πρακτικές δυσκολίες ακόµη και σε περιπτώσεις µεµονωµένων ενισχύσεων, καθώς η έννοια της υπηρεσίας που εποπτεύει τις δραστηριότητες της ενισχυθείσας επιχείρησης µπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες της µίας ερµηνείες, µε αποτέλεσµα πολλές φορές να δυσχεραίνεται
ακόµη και η εκκίνηση της διαδικασίας ανάκτησης. Συνεπώς, η τροποποιούµενη διάταξη, καθίστατο αναποτελεσµατική, δηµιουργώντας δυσχέρειες στην εφαρµογή και
το συντονισµό των σχετικών διαδικασιών και στην εν τέλει άµεση και ουσιαστική εκτέλεση της απόφασης που επέβαλε κάθε φορά την ανάκτηση. Επισηµαίνεται ότι η µη
υλοποίηση ή η καθυστέρηση στην υλοποίηση οποιασδήποτε απόφασης που επιβάλλει ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης µπορεί να οδηγήσει σε καταδίκη της χώρας από
το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για µη συµµόρφωση µε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε επιβολή προστίµων µε βάση το άρθρο 260 ΣΛΕΕ.
Με την παρούσα τροποποίηση, προβλέπεται πλέον ρητά ότι αρµόδια για την ανάκτηση υπηρεσία είναι η αρχή
που χορήγησε την ανακτητέα κρατική ενίσχυση (χορηγούσα αρχή). Η έννοια της χορηγούσας αρχής προσδιορίζεται σαφώς, για αποφυγή τυχόν παρερµηνειών, µε
την προσθήκη νέων εδαφίων στην παράγραφο. Ειδικότερα, διευκρινίζεται ρητώς ότι χορηγούσα αρχή είναι ο δηµόσιος φορέας ή υπηρεσία που έχει επισπεύσει την πρά-

ξη (π.χ. νόµο, υπουργική απόφαση, προεδρικό διάταγµα,
σύµβαση κ.λπ.) µε την έννοια της µέριµνας, λόγω αρµοδιότητάς της, για την κατάρτιση και προώθηση του σχεδίου της πράξης µε την οποία χορηγήθηκε η ενίσχυση,
που τελικά κρίθηκε παράνοµη και ασυµβίβαστη µε την εσωτερική αγορά, κατά τα ανωτέρω, και συνεπώς θα πρέπει να ανακτηθεί. Αν η εν λόγω υπηρεσία/φορέας δεν
µπορεί να προσδιοριστεί µε σαφήνεια, ως χορηγούσα
αρχή ορίζεται η υπηρεσία που εφαρµόζει την πράξη. Με
την εισαγωγή των κριτηρίων αυτών καλύπτονται τα νοµικά κενά που υπήρχαν µε την προηγούµενη διάταξη.
Περαιτέρω, χάριν διασφάλισης της αποτελεσµατικής
και κατά το δυνατόν άµεσης συµµόρφωσης της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε τις αποφάσεις ανάκτησης, στις περιπτώσεις όπου ο προσδιορισµός της αρµόδιας για την
ανάκτηση υπηρεσίας µε τα ανωτέρω κριτήρια εξακολουθεί να µην είναι ευχερής, κρίνεται απαραίτητο να προβλεφθεί πως η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων,
ως έχουσα το γενικό συντονισµό των υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων, εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών
ποια είναι η αρµόδια για την ανάκτηση υπηρεσία. Σε µία
τέτοια περίπτωση ο Υπουργός Οικονοµικών προσδιορίζει
µε απόφασή του την αρµόδια προς ανάκτηση υπηρεσία,
λαµβάνοντας υπ΄όψιν τις παραµέτρους της συγκεκριµένης υπόθεσης, όπως αυτές τίθενται προς τεκµηρίωση
της εισήγησης της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων. Παράµετροι που λαµβάνονται υπόψη είναι όλως ενδεικτικά: οι αρµοδιότητες µιας Υπηρεσίας στις οποίες µπορεί να εµπίπτει, λόγω αντικειµένου, όπως αυτό
προκύπτει από τον αντίστοιχο οργανισµό ή την πρακτική, η πράξη χορήγησης της ενίσχυσης, ή η τήρηση από
µία υπηρεσία των απαιτούµενων για την ανάκτηση αρχείων και στοιχείων.
Τέλος, κρίνεται αναγκαίο για λόγους αποφυγής καθυστερήσεων ή τυχόν λοιπών εµπλοκών στην διαδικασία υλοποίησης απόφασης ανάκτησης, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει ή για την οποία έχουν ήδη γίνει προπαρασκευαστικές ενέργειες από την αρµόδια υπηρεσία, όπως αυτή καθοριζόταν βάσει του νοµικού καθεστώτος που ίσχυε πριν
την εισαγόµενη τροποποίηση, να προβλεφθεί, ως µεταβατική διάταξη, η µη εφαρµογή της παρούσας ρύθµισης
στις εν λόγω περιπτώσεις, ήτοι η συνέχιση της διαδικασίας υλοποίησης από την αρµόδια υπηρεσία που είχε ήδη – πριν την δηµοσίευση του παρόντος νόµου - επιληφθεί της υπόθεσης ανάκτησης. Για λόγους δε επεξηγηµατικούς, ως είδος «προπαρασκευαστικών ενεργειών»
µπορούν ενδεικτικά να θεωρηθούν η προετοιµασία και αποστολή των προσκλήσεων καταβολής ποσών που κρίθηκαν ως παράνοµες και η ασυµβίβαστη ενίσχυση στις
δικαιούχους επιχειρήσεις/αποδέκτριες αυτής. Επίσης,
για λόγους ασφάλειας δικαίου επιβεβαιώνεται ότι οι ειδικές διατάξεις που θεσπίστηκαν µε το άρθρο 36 του
ν. 4351/2015 αναφορικά µε τη διαδικασία εφαρµογής της
απόφασης ανάκτησης 2012/157/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξακολουθούν να ισχύουν.
Ειδικά για την περίπτωση κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, δεδοµένης της πολυπλοκότητας των εκκρεµών
στην παρούσα φάση υποθέσεων ανάκτησης και του, κατά συνέπεια, αυξηµένου φόρτου εργασίας που θα συνεπαχθεί για την Υπηρεσία που θα επιληφθεί αυτών, προβλέπεται αρµόδια για την ανάκτηση να είναι η Αποκε-
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ντρωµένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου, ήτοι το Τµήµα Γ΄ Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Εποπτευόµενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου. Σε αυτήν την
περίπτωση η χορηγούσα, κατά τα ανωτέρω, υπηρεσία
παρέχει στην ΑΜΚΕ όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και
έγγραφα.
Άρθρο 132
Τροποποιήσεις της παραγράφου Β΄
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
Παρ. 1: Προσθήκη νέου σηµείου 4 στην υποπαράγραφο Β.4 της παραγράφου Β΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013, όπως ισχύει (Α΄ 107/9.5.2013).
Η προσθήκη του εν λόγω σηµείου κρίνεται απαραίτητη
ώστε να διασφαλιστεί η άσκηση του έργου των Αποκεντρωµένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων, όπως καταγράφεται στο ν. 4152/2013, σε περίπτωση που αυτές δεν
υφίστανται, από την κατά περίπτωση χορηγούσα αρχή,
όπως αυτή ορίζεται στην παρ.3 του άρθρου 22 του
ν.4002/2011.
Παρ. 2:
Αντικατάσταση του σηµείου 4 της υποπαραγράφου
Β΄10 της παραγράφου Β΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 (Α΄ 107/9.5.2013).
Με την αντικατάσταση του σηµείου 4 της υποπαρ.
Β.10 της παραγράφου 10 του άρθρου 1, επιδιώκεται η
πλήρης εναρµόνιση του εθνικού δικαίου µε το ενωσιακό
πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, σύµφωνα µε το οποίο τα
κράτη-µέλη υποχρεούνται να αναστείλουν την καταβολή
νέας συµβιβάσιµης ενίσχυσης σε δικαιούχο σε βάρος
του οποίου εκκρεµεί εκτέλεση προηγούµενης απόφασης
ανάκτησης της Επιτροπής, εωσότου επιστραφεί η παλαιά παράνοµη και ασυµβίβαστη ενίσχυση (αρχή
Deggendorf). Στην Ανακοίνωση της Επιτροπής για την αποτελεσµατική εφαρµογή των αποφάσεων της Επιτροπής µε τις οποίες τα κράτη-µέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνοµες και ασυµβίβαστες κρατικές ενισχύσεις (2007/C 272/05- C 272/4/15.11.2007) και ειδικότερα,
στο σηµείο 75 αυτής αναφέρεται ότι: «η Επιτροπή µπορεί να διατάξει κράτος-µέλος να αναστείλει την πληρωµή νέας συµβιβάσιµης ενίσχυσης σε επιχείρηση η οποία
έχει στη διάθεσή της παράνοµη και ασυµβίβαστη ενίσχυση που υπόκειται σε προηγούµενη απόφαση ανάκτησης,
και τούτο µέχρις ότου το κράτος-µέλος πειστεί ότι η εν
λόγω επιχείρηση έχει επιστρέψει την παλαιά παράνοµη
και ασυµβίβαστη ενίσχυση». Οµοίως, στην παράγραφο
76 της Ανακοίνωσης ορίζεται ότι «κατά τη διάρκεια της
προκαταρκτικής εξέτασης ενός νέου µέτρου ενίσχυσης,
η Επιτροπή ζητά από το σχετικό κράτος-µέλος να αναλάβει τη δέσµευση ότι θα αναστείλει την καταβολή νέας
ενίσχυσης σε οποιονδήποτε αποδέκτη οφείλει να επιστρέψει παράνοµη και ασυµβίβαστη ενίσχυση που υπόκειται σε προηγούµενη απόφαση ανάκτησης». Προκειµένου εποµένως να αποφευχθούν πρακτικές δυσχέρειες
κατά την εφαρµογή της εν λόγω διάταξης, προτείνεται η
τροποποίησή της.
Άρθρο 133
Η προτεινόµενη ρύθµιση αποσκοπεί στη δυνατότητα ενίσχυσης της σύνθεσης των συνταγµατικά κατοχυρωµέ-

νων ανεξάρτητων αρχών µε µέλη επί θητεία έγκριτους
νοµικούς, όπως είναι το κύριο προσωπικό του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους. Ο εκτελεστικός του Συντάγµατος νόµος 3051/2002 (Α΄220), ως ισχύει, βάσει του
άρθρου 101Α του Συντάγµατος, θεσπίζει εγγυήσεις προσωπικής ανεξαρτησίας για τα µέλη των πέντε συνταγµατικά κατοχυρωµένων ανεξάρτητων αρχών. Τα ανωτέρω
ισχύουν και για τους Βοηθούς Συνηγόρους του Πολίτη
(άρθρο 3 παρ. 3). Πρόκειται, συνεπώς, για άσκηση δηµόσιου λειτουργήµατος, από θέση ανώτατου κρατικού λειτουργού, ο οποίος συµµετέχει στην άσκηση της αποστολής της συνταγµατικά κατοχυρωµένης ανεξάρτητης αρχής. Για το λόγο αυτό, ο διορισµός στη θέση αυτή συνάδει προς τις άλλες επιτρεπτές εξαιρέσεις που ισχύουν
για τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Άρθρο 134
Με την προτεινόµενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα
πλήρωσης των θέσεων του Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που έχουν συσταθεί για την υποστήριξη
του έργου του Ελληνικού Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου
(ΕΔΣ) και µε µετάταξη ή πρόσληψη µονίµων υπαλλήλων
µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου και όχι µόνο υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου. Προς το σκοπό αυτό από τις προβλεπόµενες εννέα (9) συνολικά θέσεις ΕΕΠ του ΕΔΣ ορίζεται ότι οι
τρεις (3) εξ αυτών αφορούν θέσεις µονίµων υπάλληλων
και οι υπόλοιπες έξι θέσεις υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ).
Περαιτέρω ορίζεται πως τηρουµένων των λοιπών προϋποθέσεων που τίθενται στην προτεινόµενη διάταξη είναι δυνατή η «εσωτερική» µετάταξη του προσωπικού
του ΕΔΣ που κατέχει, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, οργανικές θέσεις ΕΠ σε προσωποπαγείς θέσεις ΕΕΠ, µε την ίδια σχέση εργασίας µε την οποία υπηρετούν, ήτοι και µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου, εφόσον, εκτός των άλλων, κατέχουν τα αυξηµένα τυπικά
προσόντα (κατ’ ελάχιστον µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
και συναφή εργασιακή εµπειρία) που απαιτούν οι θέσεις
του ΕΕΠ έναντι των θέσεων ΕΠ οι οποίες µπορούν να
καλυφθούν και από απλούς πτυχιούχους. Η σύσταση
προσωποπαγών θέσεων είναι αναγκαία, καθώς για τις υφιστάµενες οργανικές θέσεις ΕΕΠ έχουν ήδη δροµολογηθεί οι διαδικασίες πλήρωσής τους µέσω διορισµού ή
µετατάξεων από άλλες υπηρεσίες. Επίσης, η παροχή της
δυνατότητας εξέλιξης στο ΕΠ λειτουργεί ως κίνητρο για
τους υπαλλήλους και προστατεύει την ιεραρχική δοµή
της υπηρεσίας έναντι του ενδεχοµένου να προσληφθούν µε τις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π. υπάλληλοι σε θέση ΕΕΠ που θα διαθέτουν λιγότερα προσόντα από ήδη
υπηρετούντες υπαλλήλους σε θέσεις ΕΠ.
Κατά συνέπεια, η προτεινόµενη διάταξη αναµένεται
να συµβάλει στην εύρυθµη λειτουργία του ΕΔΣ, δίνοντας τη δυνατότητα στελέχωσής του µε πρόσωπα που
συγκεντρώνουν όχι µόνο υψηλού επιπέδου τυπικά προσόντα αλλά και σηµαντική εργασιακή εµπειρία στους
κρίσιµους τοµείς δράσης της Αρχής, προς τον σκοπό της
αποτελεσµατικότερης εκπλήρωσης της αποστολής του
αναφορικά µε την παρακολούθηση και ανάλυση της ακολουθούµενης δηµοσιονοµικής πολιτικής και την τήρηση
των δηµοσιονοµικών κανόνων.
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Άρθρο 135
Με την προτεινόµενη διάταξη:
α. Για την έκδοση της προβλεπόµενης, στο άρθρο 16Α
του ν. 4172/2013, κοινή υπουργική απόφαση διορθώνεται στο ορθό ο αρµόδιος πλέον για θέµατα Ραδιοτηλεόρασης Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωση και ορίζεται ως συναρµόδιος και ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε θέµατα της αρµοδιότητάς του,
β. γίνεται τροποποίηση στο καταληκτικό µέρος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του ανωτέρω άρθρου ώστε να προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος αναφοράς των
συµψηφισµών, που αναφέρονται σε αυτό και εµπίπτουν
στις διατάξεις του παρόντος νόµου. Η τροποποίηση αυτή
κρίνεται απαραίτητη, διότι η υπάρχουσα διάταξη (2β) δεν
είναι σαφής ως προς το διάστηµα που µεσολαβεί από τη
δηµοσίευση της διάταξης µέχρι και την ηµεροµηνία ανάληψης καθηκόντων ενός εκάστου των εργαζοµένων που
εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
16Α του ν. 4173/2013. Επίσης, ρυθµίζεται ο συµψηφισµός των µικτών ασφαλιστικών εισφορών που υπολογίστηκαν επί των οικονοµικών απολαβών του προσωπικού,
των οποίων οι συµβάσεις εργασίας αναβίωσαν κατά τα
οριζόµενα στην παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου, στις περιπτώσεις της αυτοαπασχόλησης ή εργασίας του σε έτερο εργοδότη, µε αυτές που θα παρακρατηθούν από τις αποδοχές που θα λάβει έναντι της απαίτησής του κατά τα
ανωτέρω. Η προσθήκη αυτή κρίνεται απαραίτητη, διότι η
υπάρχουσα ρύθµιση (2β) κάνει αναφορά µόνο στον συµψηφισµό των κάθε είδους µισθών, αποδοχών, επιδοµάτων και κάθε είδους αποζηµιώσεων και όχι των µικτών ασφαλιστικών εισφορών. Επιπλέον, για την πλήρη εξειδίκευση των ανωτέρω λεπτοµερειών, του τρόπου και της
διαδικασίας απαιτείται η συνδροµή και του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στα θέµατα της αρµοδιότητάς της, στοιχείο
που δεν είχε προβλεφθεί από τις διατάξεις του άρθρου
14Α, όπως ισχύει.
Άρθρο 136
Επιδιωκόµενος σκοπός της προτεινόµενης ρύθµισης
είναι η πρόβλεψη µεταβατικού σταδίου για ζητήµατα που
αφορούν στην προσωρινή τοποθέτηση προϊσταµένων
στις θέσεις ευθύνης που προβλέπονται για τις οργανικές
µονάδες της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονοµικού Εγκλήµατος, η οποία συστάθηκε µε τις διατάξεις του
ν. 4512/2018 (άρθρα 381 επ.) και έως την ολοκλήρωση
της προβλεπόµενης από την κείµενη νοµοθεσία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταµένων οργανικών µονάδων. Λαµβάνοντας υπόψη το εξαιρετικά σηµαντικό έργο
της εν λόγω Υπηρεσίας υπάρχει άµεση αναγκαιότητα
τοποθέτησης προϊσταµένων στις νέες οργανικές δοµές
της, προκειµένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της και η επιτάχυνση και ολοκλήρωση των εκκρεµών ελέγχων. Για τους λόγους αυτούς, προβλέπεται:
i) η δυνατότητα απόσπασης προϊσταµένων οργανικών
µονάδων που υπηρετούν είτε σε άλλες υπηρεσίες στο Υπουργείο Οικονοµικών, είτε σε άλλους φορείς σε θέσεις
ευθύνης ίδιου επιπέδου και ii) η κατ’ εξαίρεση µεταβατική τοποθέτηση σε θέσεις προϊσταµένων οργανικών µονάδων της εν λόγω Υπηρεσίας, υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτήν. Σε κάθε περίπτωση, οι συγκεκριµένες το-

ποθετήσεις προϊσταµένων λήγουν αυτοδικαίως µε την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 137
Η προτεινόµενη διάταξη καλείται να αντιµετωπίσει το
πρόβληµα, το οποίο συνίσταται στο ότι παρέστη ανάγκη
υπογραφής ανάληψης δαπανών, καθ’ υπέρβαση της µεταβιβασθείσας στο υπογράψαν όργανο εξουσίας υπογραφής, λόγω του ότι στο πρόσωπο των αρµοδίων διατακτών του Υπουργείου Οικονοµικών συνέτρεχε το ασυµβίβαστο του άρθρου 65 του ν. 4270/2014.
Άρθρα 138
Με τις προτεινόµενες διατάξεις διασφαλίζεται η οµαλή προσαρµογή της ελεγκτικής δραστηριότητας των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών στα νέα οργανωτικά δεδοµένα του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181).
Ειδικότερα, όσον αφορά στην ελεγκτική αρµοδιότητα
της πρώην Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων και
της πρώην Διεύθυνσης Έκτακτων και Ειδικών Ελέγχων:
Για ελέγχους που είχαν διενεργηθεί έως την έναρξη ισχύος του εν λόγω προεδρικού διατάγµατος, αλλά δεν
έχουν ακόµη ολοκληρωθεί οι σχετικές διοικητικές διαδικασίες, διατηρούνται οι αρµοδιότητες των ελεγκτών,
στους οποίους είχαν αυτοί ανατεθεί, µέχρι την ολοκλήρωση όλων των σχετικών εκκρεµοτήτων και καθορίζονται οι οργανικές µονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων που θα επιφορτιστούν µε τις αρµοδιότητες εκτέλεσης των υπολειπόµενων ενεργειών.
Λαµβάνοντας υπόψη τη συσσωρευµένη εµπειρία και τεχνογνωσία των πρώην Διευθύνσεων Δηµοσιονοµικών Ελέγχων αφενός και Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων αφετέρου, οι ανωτέρω αρµοδιότητες κατανέµονται
στις δύο νέες Διευθύνσεις, ήτοι στις Διευθύνσεις Προγραµµατισµού και Συντονισµού Ελέγχων και Σχεδιασµού
Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων, αντίστοιχα. Η
πρώτη επιφορτίζεται µε όλες τις ενέργειες που αφορούν
στο χρονικό διάστηµα µέχρι την οριστικοποίηση των εκθέσεων ελέγχου, ενώ η δεύτερη µε όλες τις ενέργειες
που λαµβάνουν χώρα από την οριστικοποίηση και στο εξής.
Η διατήρηση σε κεντρικό επίπεδο των ανωτέρω αρµοδιοτήτων για τους ήδη διενεργηθέντες ελέγχους προκρίνεται ως προσφορότερη έναντι της αποκέντρωσής
τους στις κατά τόπους Δηµοσιονοµικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ), αφενός για τη διασφάλιση
της συνέχειας των σχετικών διοικητικών διαδικασιών
που βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του π.δ. 142/2017 και αφετέρου για την αποτροπή
της πρόσθετης επιβάρυνσης των ΔΥΕΕ – κατά το κρίσιµο
διάστηµα προσαρµογής τους στα νέα λειτουργικά δεδοµένα – µε τη διεκπεραίωση ελέγχων, των οποίων δεν ήταν κοινωνοί.
Επιπλέον, ρυθµίζονται ζητήµατα αξιολόγησης και εκτίµησης της ανάγκης διενέργειας ελέγχου επί εκκρεµών
υποθέσεων (συνολικά περίπου 6.000), που είχαν υποβληθεί απευθείας ή είχαν διαβιβασθεί από την πρώην Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης στην πρώην
Διεύθυνση Έκτακτων και Ειδικών Ελέγχων, για τις οποίες όµως, µέχρι την έναρξη ισχύος του νέου οργανο-
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γράµµατος του Υπουργείου Οικονοµικών, δεν είχε εκδοθεί σχετική εντολή ελέγχου.
Επίσης, ρυθµίζεται η τύχη του αρχείου των υποθέσεων
των ήδη διενεργηθέντων ελέγχων και γενικότερα του
αρχείου των καταργηθεισών µε το νέο οργανόγραµµα
Διευθύνσεων, ήτοι της Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων, καθώς και της Διεύθυνσης Έκτακτων και Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών, η τήρηση
των οποίων ανατίθεται στη νέα Διεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού Ελέγχων, οµοίως για λόγους εξασφάλισης της διοικητικής συνέχειας και αποφυγής της
φυσικής διασποράς του.
Άρθρο 139
Όσον αφορά στην ελεγκτική αρµοδιότητα της πρώην
Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων προβλέπονται τα ακόλουθα:
Για τους ελέγχους που είχαν διενεργηθεί πριν την έναρξη ισχύος του νέου π.δ. 142/2017, και για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνταξης της
Έκθεσης Προσωρινών ή Οριστικών Αποτελεσµάτων Ελέγχου, ορίζεται ρητά ότι διατηρούνται όλες οι αρµοδιότητες των µελών των ελεγκτικών οµάδων µέχρι την ολοκλήρωση των υφιστάµενων εκκρεµοτήτων, ανεξάρτητα
από την υπηρεσία στην οποία υπηρετούν.
Περαιτέρω, µε δεδοµένη την κατανοµή των αρµοδιοτήτων της πρώην Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων σε δύο νέες Διευθύνσεις Ελέγχων, τη Διεύθυνση Α΄ Ελέγχου (άρθρο 62
του π.δ. 142/2017) και τη Διεύθυνση Β΄ Ελέγχου (άρθρο
63 του π.δ. 142/2017) µε τις προτεινόµενες διατάξεις καθίσταται σαφές ότι για τους προαναφερόµενους ελέγχους, οι αρµοδιότητες συντονισµού, παρακολούθησης
των απαιτούµενων ενεργειών για τη σύνταξη των Εκθέσεων Προσωρινών ή Οριστικών Αποτελεσµάτων Ελέγχου, καθώς και για τον έλεγχο πληρότητας αυτών, µετά
την έναρξη ισχύος του νέου π.δ. 142/2017, µεταφέρονται και ασκούνται από τα αντίστοιχα Τµήµατα της εκάστοτε Διεύθυνσης Α΄ και Β΄ Ελέγχων Διαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων. Τέλος, υπάρχει ειδική αναφορά στα αντίστοιχα ζητήµατα άσκησης των
αρµοδιοτήτων για τους ελέγχους του Ταµείου Αλληλεγγύης.
Άρθρο 140
Με την προτεινόµενη διάταξη ρυθµίζεται το µισθολογικό καθεστώς του Γενικού Διευθυντή και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του Οργανισµού Διαχείρισης
Δηµοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), όταν τις θέσεις αυτές καταλαµβάνουν δηµόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Τα εξειδικευµένα και υψηλού επιπέδου τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που ισχύουν
για τους ιδιώτες που προσλαµβάνονται σύµφωνα µε το
άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 2628/1998 (Α΄ 151), όπως ιδίως η
εµπειρία σε θέµατα χρηµαταγορών, απαιτείται σε κάθε
περίπτωση να συντρέχουν και στο πρόσωπο των ως άνω
δηµοσίων λειτουργών και υπαλλήλων του δηµοσίου τοµέα. Συνεπώς, η ρύθµιση του µισθολογικού τους καθεστώτος κατ’ αναλογία όσων προβλέπονται για τους ιδιώτες προσλαµβανόµενους και µε δεδοµένο ότι παρέχουν
ως όργανα διοίκησης ίδιας φύσης εργασία και ασκούν τα

ίδια καθήκοντα µε αυτούς, κρίνεται απαραίτητη µεταξύ
άλλων και για λόγους ίσης µεταχείρισης.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.

Με άρθρο 106 του σχεδίου νόμου προστίθεται εδάφιο στην παρ. 3 του άρθρου 4θ
του ν. 2251/1994 (Α΄ 191), που έχει ως εξής:

«3. Απαιτήσεις εκ των προτέρων πληροφόρησης, πέραν αυτών της υποπαρ.
Α` της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, οι οποίες απορρέουν από ειδικές
διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας που διέπουν τις χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες, εξακολουθούν να ισχύουν. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή κοινοποιεί τις εθνικές διατάξεις σχετικά με τις
απαιτήσεις εκ των προτέρων πληροφόρησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι
προμηθευτές υποχρεούνται να διαβιβάζουν αμελλητί στη Γενική
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή τους σχετικούς τύπους
συμβάσεων, περιλαμβανομένων και των γενικών όρων συναλλαγών.»
2.

Με την παρ. 1 του άρθρου 107 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται η παρ. 1 του
άρθρου 13 του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), που έχει ως εξής:

«1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, οι διατάξεις
των άρθρων 5 παράγραφος 1, 10 έως 15, 17 παράγραφος 7, 18, 19 και 21
έως 24 του ν. 3862/2010 εφαρμόζονται, επίσης, στα ιδρύματα
ηλεκτρονικού χρήματος.»
3.

Με την παρ. 2 του άρθρου 107 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται η φράση
«ακολουθεί τις διαδικασίες του άρθρου 24 του ν. 3862/2010» του δεύτερου εδαφίου
της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4021/2011, που έχει ως εξής:

«4. Τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος δύνανται να διανέμουν και να
εξαργυρώνουν ηλεκτρονικό χρήμα μέσω φυσικών ή νομικών προσώπων τα
οποία ασκούν τις δραστηριότητες αυτές εξ ονόματος των ιδρυμάτων
ηλεκτρονικού χρήματος (αντιπροσώπων). Εφόσον το ίδρυμα ηλεκτρονικού
χρήματος επιθυμεί να διανείμει ηλεκτρονικό χρήμα σε άλλο κράτος - μέλος
με πρόσληψη φυσικού ή νομικού προσώπου ως αντιπροσώπου, ακολουθεί
τις διαδικασίες του άρθρου 24 του ν. 3862/2010.»
4.

Με την παρ. 3 του άρθρου 107 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται η λέξη
«Ανεξαρτήτως» και οι λέξεις «του άρθρου 17 του ν. 3862/2010» του πρώτου και
δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4021/2011, που έχει ως εξής:

«5. Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου 4, τα ιδρύματα
ηλεκτρονικού χρήματος δεν εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήμα μέσω
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αντιπροσώπων ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου. Τα
ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών, όπως
ορίζεται στην περίπτωση α` της παραγράφου 1 του άρθρου 16, μέσω
αντιπροσώπων, μόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 17
του ν. 3862/2010.»
5.

Με την παρ. 4 του άρθρου 107 του σχεδίου νόμου προστίθενται παράγραφοι στο
άρθρο 28 του ν. 4021/2011, που έχει ως εξής:

«Τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που έχουν εξαιρεθεί από την
εφαρμογή διατάξεων δυνάμει του άρθρου 58 του ν. 3601/2007, δύναται να
συνεχίσουν να ασκούν δραστηριότητες σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ι` του
ίδιου νόμου, μέχρι την 30ή Απριλίου 2012, χωρίς να υποχρεούνται να
εφαρμόσουν τις διατάξεις των άρθρων 12 έως 19 του παρόντος Κεφαλαίου.
Μετά την πάροδο της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και εφόσον τα εν
λόγω ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας
ούτε εξαίρεση κατά την έννοια του άρθρου 19, απαγορεύεται να εκδίδουν
ηλεκτρονικό χρήμα.»
6.

Με το άρθρο 108 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται η περίπτ. δ’ της παρ. 1 του
άρθρου 11 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), που έχει ως εξής:

«δ) υπηρεσίες πληρωμών, όπως ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.
3862/2010,»
7.

Με την παρ. 1 του άρθρου 109 του σχεδίου νόμου, υπό την επιφύλαξη των άρθρων
104, 105 και 107 αυτού, καταργούνται τα άρθρα 1 έως 83 του ν. 3862/2010 (Α’
113), που έχουν ως εξής:

«Ν. 3862/10 (ΦΕΚ 113 Α/13-7-2010) : Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που
αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική
αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του
χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(βλ. Και ν. 4021/11, ΦΕΚ-218 Α/3-10-11)
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΙΤΛΟΣ I
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ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1 (άρθρο 1 της Οδηγίας 2007/64)
Αντικείμενο
1. Με το πρώτο μέρος αυτού του νόμου επιδιώκεται η ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των διατάξεων της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007
«για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των
Οδηγιών 97/7/ΕΚ, 2002/60/ΕΚ και 2006/48/ ΕΚ και την κατάργηση της
Οδηγίας 97/5/ΕΚ» (ΕΕ L 319).
2. Ο παρών νόμος θεσπίζει τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους
διακρίνονται οι ακόλουθες έξι κατηγορίες παρόχων υπηρεσιών πληρωμών:
α) Πιστωτικά ιδρύματα κατά την έννοια της περίπτωσης (α) της
παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007 (ΦΕΚ 178 Α΄) με τον οποίο
ενσωματώθηκε η Oδηγία 2006/48/ΕΚ, περιλαμβανομένων των
υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων με καταστατική έδρα εκτός
Ελλάδος, τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα, εφόσον η άδεια λειτουργίας
του πιστωτικού ιδρύματος καλύπτει την παροχή υπηρεσιών πληρωμών,
καθώς και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
β) Iδρύματα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος κατά την έννοια της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007,
περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων ιδρυμάτων ηλεκτρονικού
χρήματος με καταστατική έδρα εκτός Ελλάδος, εφόσον η άδεια λειτουργίας
του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος καλύπτει την παροχή υπηρεσιών
πληρωμών.
γ) Γραφεία ταχυδρομικών επιταγών τα οποία εξουσιοδοτούνται βάσει
της εθνικής νομοθεσίας να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών.
δ) Ιδρύματα πληρωμών κατά την έννοια του παρόντος νόμου.
ε) Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες
όταν δεν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως νομισματικές ή άλλες
δημόσιες αρχές.
στ) Το Ελληνικό Δημόσιο και τα άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή οι περιφερειακές ή τοπικές αρχές τους όταν δεν ενεργούν υπό
την ιδιότητά τους ως δημόσιες αρχές.
3. Ο παρών νόμος θεσπίζει επίσης κανόνες για τη διαφάνεια των όρων
και τις απαιτήσεις ενημέρωσης σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών και
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καθορίζει τα αντίστοιχα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών
υπηρεσιών πληρωμών και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών όσον αφορά
την παροχή υπηρεσιών πληρωμών ως τακτική απασχόληση ή
επιχειρηματική δραστηριότητα.
Άρθρο 2 (άρθρο 2 της Οδηγίας 2007/64)
Πεδίο εφαρμογής
1. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται στις υπηρεσίες πληρωμών που
παρέχονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις, με την εξαίρεση του
άρθρου 69 οι τίτλοι ΙΙΙ και IV εφαρμόζονται μόνο όταν τόσο ο πάροχος
υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή όσο και ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωμών του δικαιούχου ή ο μοναδικός πάροχος υπηρεσιών πληρωμών
για την πράξη πληρωμής, είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα.
2. Οι τίτλοι ΙΙΙ και IV εφαρμόζονται στις υπηρεσίες πληρωμών που
πραγματοποιούνται σε ευρώ ή στο νόμισμα κράτους - μέλους που δεν
μετέχει στη ζώνη ευρώ.
Άρθρο 3(άρθρο 3 της Οδηγίας 2007/64)
Εξαιρέσεις
Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται:
α) σε πράξεις αποκλειστικά σε μετρητά από τον πληρωτή στον
δικαιούχο, χωρίς καμία ενδιάμεση παρέμβαση·
β) σε πράξεις πληρωμής από τον πληρωτή στον δικαιούχο μέσω
εμπορικού αντιπροσώπου εξουσιοδοτημένου να διαπραγματεύεται ή να
συνάπτει την πώληση ή αγορά αγαθών ή υπηρεσιών εκ μέρους του
πληρωτή ή του δικαιούχου·
γ) στην κατ’ επάγγελμα υλική μεταφορά χαρτονομισμάτων και
κερμάτων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, της επεξεργασίας και της
παράδοσής τους·
δ) σε πράξεις πληρωμής συνιστάμενες σε μη επαγγελματική
συγκέντρωση και παράδοση χρημάτων στο πλαίσιο μη κερδοσκοπικής ή
φιλανθρωπικής δραστηριότητας·
ε) σε υπηρεσίες κατά τις οποίες καταβάλλονται μετρητά από τον
δικαιούχο στον πληρωτή ως μέρος πράξης πληρωμής, κατόπιν ρητής
αίτησης του χρήστη της υπηρεσίας πληρωμών αμέσως πριν την εκτέλεση
πράξης πληρωμής μέσω πληρωμής για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών·
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στ) στις επιχειρήσεις μετατροπής συναλλάγματος, δηλαδή, σε πράξεις
«μετρητά αντί μετρητών» (cash to cash), όπου τα μετρητά δεν τηρούνται
σε λογαριασμό πληρωμής·
ζ) στις πράξεις πληρωμής που βασίζονται σε οποιοδήποτε από τα
ακόλουθα αξιόγραφα, τα οποία εκδίδονται επί του παρόχου υπηρεσιών
πληρωμών για να τεθούν χρηματικά ποσά στη διάθεση του δικαιούχου:
i) έντυπη επιταγή, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης της 19ης
Μαρτίου 1931, με την οποία θεσπίζεται ενιαίος νόμος για την επιταγή·
ii) έντυπη επιταγή, ανάλογη με εκείνη που αναφέρεται στο σημείο i), η
οποία διέπεται από τη νομοθεσία των κρατών μελών που δεν έχουν
υπογράψει τη Σύμβαση της Γενεύης, της 19ης Μαρτίου 1931, για τον ενιαίο
νόμο περί συναλλαγματικής·
iii) έντυπες εντολές πληρωμών, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης
της 7ης Ιουνίου 1930, με την οποία θεσπίζεται ενιαίο δίκαιο για τις
συναλλαγματικές και τα γραμμάτια·
iv) έντυπες εντολές πληρωμών παρόμοιες με αυτές του σημείου iii) που
διέπονται από τους νόμους των κρατών -μελών που δεν είναι μέλη της
Σύμβασης της Γενεύης, της 7ης Ιουνίου 1930, με την οποία θεσπίζεται
ενιαίο δίκαιο για τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια·
v) έντυπα παραστατικά·
vi) έντυπες ταξιδιωτικές επιταγές ή
vii) έντυπες ταχυδρομικές επιταγές όπως ορίζονται από την Παγκόσμια
Ταχυδρομική Ένωση·
η) σε πράξεις πληρωμής που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο
συστήματος πληρωμών ή διακανονισμού τίτλων μεταξύ αντιπροσώπων
διακανονισμού, κεντρικών αντισυμβαλλομένων, γραφείων εκκαθάρισης
ή/και κεντρικών τραπεζών και άλλων συμμετεχόντων στο σύστημα, και
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, με την επιφύλαξη του άρθρου 25·
θ) σε πράξεις πληρωμής που αφορούν την εξυπηρέτηση περιουσιακών
στοιχείων αποτελούμενων από τίτλους, περιλαμβανομένης της πληρωμής
μερισμάτων, εισοδήματος ή άλλων διανεμόμενων ποσών, ή της εξαγοράς ή
πώλησης, που διενεργούνται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο
στοιχείο η΄ ή από επιχειρήσεις επενδύσεων, πιστωτικά ιδρύματα,
οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων ή επιχειρήσεις διαχείρισης που
παρέχουν υπηρεσίες επενδύσεων και κάθε άλλη οντότητα που επιτρέπεται
να φυλάσσει χρηματοοικονομικά μέσα·
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ι) στις υπηρεσίες παρόχων τεχνικών υπηρεσιών, οι οποίοι υποστηρίζουν
την παροχή υπηρεσιών πληρωμών
χωρίς ποτέ να περιέρχονται στην κατοχή τους τα υπό μεταφορά
χρηματικά ποσά στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται η επεξεργασία και
αποθήκευση δεδομένων, οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης και προστασίας της
ιδιωτικής ζωής, η ταυτοποίηση δεδομένων και οντοτήτων, η παροχή
τεχνολογίας πληροφορικής (ΙΤ) και δικτύου επικοινωνιών, καθώς και η
παροχή και συντήρηση τερματικών και συσκευών που χρησιμοποιούνται
για τις υπηρεσίες πληρωμών·
ια) στις υπηρεσίες που βασίζονται σε μέσα που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αγαθών ή υπηρεσιών μόνο στην
επαγγελματική στέγη που χρησιμοποιεί ο εκδότης ή στο πλαίσιο εμπορικής
συμφωνίας με τον εκδότη είτε μέσα σε περιορισμένο δίκτυο παρόχων
υπηρεσιών είτε για περιορισμένο φάσμα αγαθών ή υπηρεσιών·
ιβ)
σε
πράξεις
πληρωμής
οι
οποίες
εκτελούνται
μέσω
τηλεπικοινωνιακής, ψηφιακής ή πληροφορικής συσκευής, κατά τις οποίες
τα αγοραζόμενα αγαθά ή υπηρεσίες παραδίδονται και πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν μέσω τηλεπικοινωνιακής, ψηφιακής ή πληροφορικής
συσκευής, εφόσον ο φορέας εκμετάλλευσης αυτής της συσκευής δεν
ενεργεί μόνο ως μεσάζων μεταξύ του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών και του
προμηθευτή των αγαθών και υπηρεσιών·
ιγ) σε πράξεις πληρωμής οι οποίες πραγματοποιούνται για ίδιο
λογαριασμό μεταξύ παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και μεταξύ
αντιπροσώπων ή υποκαταστημάτων·
ιδ) σε πράξεις πληρωμής μεταξύ μητρικής και θυγατρικής επιχείρησης ή
μεταξύ θυγατρικών επιχειρήσεων της ίδιας μητρικής επιχείρησης, χωρίς
καμία ενδιάμεση παρέμβαση παρόχου υπηρεσίας πληρωμών εκτός από
επιχείρηση που ανήκει στον ίδιο όμιλο ή
ιε) σε υπηρεσίες παρόχων για την ανάληψη μετρητών μέσω αυτόματων
ταμειολογιστικών μηχανών οι οποίοι ενεργούν εξ ονόματος ενός ή
περισσότερων εκδοτών καρτών και οι οποίοι δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη
της σύμβασης-πλαισίου με τον πελάτη που αναλαμβάνει μετρητά από
λογαριασμό πληρωμής, εφόσον οι πάροχοι αυτοί δεν παρέχουν άλλες
υπηρεσίες που αναφέρονται στο παράρτημα.
Άρθρο 4 (άρθρο 4 της Οδηγίας 2007/64)
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, νοούνται ως:
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1. «κράτος - μέλος καταγωγής»:
i) το κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο βρίσκεται η
καταστατική έδρα του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ή
ii) εάν, βάσει της εθνικής νομοθεσίας, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών
δεν διαθέτει καταστατική έδρα, το κράτος - μέλος στο οποίο βρίσκονται τα
κεντρικά γραφεία του·
2. «κράτος - μέλος υποδοχής»: το κράτος - μέλος, πλην του κράτους μέλους καταγωγής, στο οποίο ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών διαθέτει
αντιπρόσωπο ή υποκατάστημα, ή παρέχει υπηρεσίες πληρωμών·
3.
«υπηρεσίες
δραστηριότητες:

πληρωμών»:

οι

ακόλουθες

επιχειρηματικές

α. υπηρεσίες που επιτρέπουν τις τοποθετήσεις μετρητών σε λογαριασμό
πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την
τήρηση λογαριασμού πληρωμών,
β. υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις μετρητών από λογαριασμό
πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την
τήρηση λογαριασμού πληρωμών,
γ. εκτέλεση πράξεων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς
κεφαλαίων, σε λογαριασμό πληρωμών που έχει ανοίξει ο χρήστης στον
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών
πληρωμών:
i. εκτέλεση εντολών άμεσης χρέωσης, συμπεριλαμβανομένης της
εφάπαξ άμεσης χρέωσης,
ii. εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογο μέσο,
iii. εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων
εντολών,
δ. εκτέλεση πράξεων πληρωμής στο πλαίσιο των οποίων τα χρηματικά
ποσά καλύπτονται από πιστωτικό άνοιγμα για το χρήστη υπηρεσιών
πληρωμών:
i. εκτέλεση εντολών άμεσης χρέωσης, συμπεριλαμβανομένης της
εφάπαξ άμεσης χρέωσης,
ii. εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογο μέσο,
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iii. εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων
εντολών,
ε. έκδοση ή/και απόκτηση μέσων πληρωμών,
στ. εμβάσματα,
ζ. εκτέλεση πράξεων πληρωμής όπου η συγκατάθεση του πληρωτή για
να εκτελεσθεί μια πράξη πληρωμής δίδεται μέσω τηλεπικοινωνιακής,
ψηφιακής ή πληροφορικής συσκευής και η πληρωμή γίνεται στον φορέα
εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακού, πληροφορικού συστήματος ή δικτύου,
ο οποίος ενεργεί αποκλειστικά ως μεσάζων μεταξύ του χρήστη υπηρεσιών
πληρωμών και του προμηθευτή αγαθών και υπηρεσιών·
4. «ιδρύματα πληρωμών»: τα νομικά πρόσωπα που έχουν άδεια,
σύμφωνα με το άρθρο 10, να παρέχουν και να εκτελούν υπηρεσίες
πληρωμών σε ολόκληρη την Κοινότητα·
5. «πράξη πληρωμής»: η ενέργεια, στην οποία προβαίνει ο πληρωτής ή
ο δικαιούχος και συνίσταται στη διάθεση, μεταβίβαση ή ανάληψη
χρηματικών ποσών, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υποκείμενη υποχρέωση
μεταξύ πληρωτή και δικαιούχου·
6. «σύστημα πληρωμών»: σύστημα μεταφοράς χρηματικών ποσών το
οποίο διέπεται από επίσημες τυποποιημένες διαδικασίες και κοινούς
κανόνες για την επεξεργασία, το συμψηφισμό ή/και το διακανονισμό
πράξεων πληρωμών·
7. «πληρωτής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο διατηρεί
λογαριασμό πληρωμών και επιτρέπει εντολή πληρωμής από αυτόν το
λογαριασμό ή, εάν δεν υπάρχει λογαριασμός πληρωμών, το φυσικό ή
νομικό πρόσωπο που δίνει εντολή πληρωμής·
8. «δικαιούχος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο τελικός
αποδέκτης των χρηματικών ποσών που αποτελούν αντικείμενο της πράξης
πληρωμής·
9. «πάροχος υπηρεσιών πληρωμών»: οι επιχειρήσεις που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1·
10. «χρήστης υπηρεσιών πληρωμών»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο
που χρησιμοποιεί μια υπηρεσία πληρωμών ως πληρωτής ή δικαιούχος, ή και
με τις δύο ιδιότητες·
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11. «καταναλωτής»: το φυσικό πρόσωπο που δεν ενεργεί υπό
επαγγελματική ιδιότητα, όσον αφορά συμβάσεις υπηρεσιών πληρωμών που
καλύπτονται από την παρούσα Οδηγία·
12. «σύμβαση-πλαίσιο»: σύμβαση υπηρεσιών πληρωμών που διέπει τη
μελλοντική εκτέλεση ατομικών και διαδοχικών πράξεων πληρωμών και η
οποία μπορεί να περιλαμβάνει την υποχρέωση και τους όρους σύστασης
λογαριασμού πληρωμών·
13. «υπηρεσία εμβασμάτων»: υπηρεσία πληρωμών κατά την οποία
λαμβάνεται χρηματικό ποσό από πληρωτή, χωρίς να δημιουργείται
λογαριασμός πληρωμών στο όνομα του πληρωτή ή του δικαιούχου, με
μοναδικό σκοπό τη μεταφορά αντίστοιχου ποσού σε δικαιούχο ή σε άλλο
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που ενεργεί για λογαριασμό του δικαιούχου,
ή/και κατά την οποία αυτά τα χρηματικά ποσά λαμβάνονται για λογαριασμό
του δικαιούχου και τίθενται στη διάθεσή του·
14. «λογαριασμός πληρωμής»: ο λογαριασμός που τηρείται στο όνομα
ενός ή περισσότερων χρηστών υπηρεσιών πληρωμών και χρησιμοποιείται
για την εκτέλεση πράξεων πληρωμών·
15. «χρηματικά ποσά»: χαρτονομίσματα και κέρματα, λογιστικό και
ηλεκτρονικό χρήμα κατά την έννοια της παραγράφου 20 του άρθρου 2 του
ν. 3601/2007·
16. «εντολή πληρωμής»: κάθε οδηγία εκ μέρους του πληρωτή ή του
δικαιούχου προς τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωμών με την οποία του
ζητείται να εκτελέσει μια πράξη πληρωμής·
17. «ημερομηνία αξίας»: το χρονικό σημείο αναφοράς που χρησιμοποιεί
ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών για τον υπολογισμό των τόκων επί των
χρηματικών ποσών που χρεώνεται ή πιστώνεται λογαριασμός πληρωμών·
18. «συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς»: η συναλλαγματική ισοτιμία
που χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό κάθε ανταλλαγής νομισμάτων
και η οποία καθίσταται διαθέσιμη από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή
προέρχεται από πηγή διαθέσιμη στο κοινό·
19. «εξακρίβωση γνησιότητας»: η διαδικασία που επιτρέπει στον
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να επαληθεύει τη χρήση συγκεκριμένου
μέσου πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των εξατομικευμένων στοιχείων
ασφάλειάς του·
20. «επιτόκιο αναφοράς»: το επιτόκιο που χρησιμεύει ως βάση για τον
υπολογισμό των τόκων και το οποίο πρέπει να προέρχεται από πηγή
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διαθέσιμη στο κοινό την οποία να μπορούν να ελέγξουν αμφότερα τα μέρη
της σύμβασης παροχής υπηρεσιών πληρωμών·
21. «αποκλειστικό μέσο ταυτοποίησης»: ο συνδυασμός γραμμάτων,
αριθμών ή συμβόλων που ορίζει στον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών ο
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών και τον οποίο πρέπει να διαβιβάσει ο
χρήστης υπηρεσιών πληρωμών για τη βέβαιη ταυτοποίηση του άλλου
χρήστη υπηρεσιών πληρωμών ή/και του λογαριασμού πληρωμών του για
μια πράξη πληρωμής·
22. «αντιπρόσωπος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει
υπηρεσίες πληρωμών εξ ονόματος ενός ιδρύματος πληρωμών·
23. «μέσο πληρωμών»: κάθε εξατομικευμένος μηχανισμός ή/και σειρά
διαδικασιών που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του χρήστη υπηρεσιών
πληρωμών και του παρό-χου υπηρεσιών πληρωμών και τα οποία
χρησιμοποιεί ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών προκειμένου να κινήσει
εντολή πληρωμής·
24. «μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως»: κάθε μέσο το οποίο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών πληρωμών,
χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του παρόχου και του χρήστη των
υπηρεσιών·
25. «μέσο ανθεκτικό στο χρόνο»: κάθε μέσο που επιτρέπει στον χρήστη
υπηρεσιών πληρωμών να αποθηκεύει τις πληροφορίες που του
απευθύνονται προσωπικά ώστε μελλοντικά να έχει πρόσβαση στις
πληροφορίες αυτές για το χρονικό διάστημα που απαιτείται, καθώς και την
ακριβή αναπαραγωγή τους·
26. «πολύ μικρή επιχείρηση»: επιχείρηση η οποία, κατά τη στιγμή της
σύναψης της σύμβασης υπηρεσίας πληρωμών, είναι επιχείρηση κατά την
έννοια του άρθρου 1 και του άρθρου 2 παράγραφοι 1 και 3 του
Παραρτήματος της Σύστασης 2003/361/ΕΚ (ΕΕ L 124)·
27. «εργάσιμη ημέρα»: η ημέρα κατά την οποία ο πάροχος υπηρεσίας
πληρωμών του πληρωτή ή του δικαιούχου που εκτελεί πράξη πληρωμής
εργάζεται για την εκτέλεση της πράξης πληρωμής·
28. «άμεση χρέωση»: η υπηρεσία πληρωμής με την οποία χρεώνεται ο
λογαριασμός του πληρωτή, όταν η πράξη πληρωμής κινείται από τον
δικαιούχο βάσει της συναίνεσης του πληρωτή προς τον δικαιούχο, τον
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου ή τον πάροχο υπηρεσιών
πληρωμών του ίδιου του πληρωτή·
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29.
«υποκατάστημα»:
τόπος
διεξαγωγής
επιχειρηματικής
δραστηριότητας, εκτός των κεντρικών γραφείων, το οποίο είναι τμήμα
ιδρύματος πληρωμών, δεν διαθέτει νομική προσωπικότητα και όπου
διενεργούνται απευθείας μερικές ή όλες οι πράξεις που συνιστούν τις
δραστηριότητες ενός ιδρύματος πληρωμών· όλοι οι τόποι διεξαγωγής της
επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχουν συσταθεί στο ίδιο κράτος μέλος από ιδρύματα πληρωμών με κεντρικά γραφεία σε άλλο κράτος μέλος, θεωρούνται ένα και μοναδικό υποκατάστημα·
30. «όμιλος»: όμιλος επιχειρήσεων που αποτελείται από μια μητρική
επιχείρηση, τις θυγατρικές της και τις επιχειρήσεις στις οποίες η μητρική
επιχείρηση ή οι θυγατρικές της διαθέτουν συμμετοχή, καθώς και
επιχειρήσεις που συνδέονται μεταξύ τους κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 5 του άρθρου 42 ε του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄).
ΤΙΤΛΟΣ II
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Άρθρο 5 (άρθρο 5 της Οδηγίας 2007/64)
Αιτήσεις αδείας
1. Για να αποκτήσει άδεια λειτουργίας ως ίδρυμα πληρωμών στην
Ελλάδα, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος αίτηση,
συνοδευόμενη από τα ακόλουθα στοιχεία:
α) πρόγραμμα δραστηριοτήτων, στο οποίο αναφέρεται ειδικότερα το
είδος των προβλεπόμενων υπηρεσιών πληρωμών·
β) επιχειρηματικό σχέδιο που περιλαμβάνει πρόβλεψη προϋπολογισμού
για τα τρία πρώτα οικονομικά έτη, το οποίο καταδεικνύει την ικανότητα του
ιδρύματος πληρωμών να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα και ανάλογα
συστήματα, πόρους και διαδικασίες που εξασφαλίζουν την εύρυθμη
λειτουργία του·
γ) στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι το ίδρυμα πληρωμών διαθέτει το
αρχικό κεφαλαίο που αναφέρεται στο άρθρο 6·
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δ) για τα ιδρύματα πληρωμών του άρθρου 9 παράγραφος 1 περιγραφή
των μέτρων που λαμβάνονται για να διασφαλίζονται τα κεφάλαια των
χρηστών της υπηρεσίας πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 9·
ε) περιγραφή του οργανωτικού πλαισίου διακυβέρνησης και των
μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου του αιτούντος, συμπεριλαμβανομένης της
διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης και της διαχείρισης κινδύνου, η
οποία να καταδεικνύει ότι το οργανωτικό πλαίσιο και οι εν λόγω μηχανισμοί
είναι ανάλογοι, κατάλληλοι, ορθοί και επαρκείς·
στ) περιγραφή των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου που έχει θεσπίσει ο
αιτών ώστε να τηρεί τις υποχρεώσεις σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
που προβλέπει ο ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166 Α΄) με τον οποίο ενσωματώθηκε
η Οδηγία 2005/60/ΕΚ και ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006,
περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές
χρηματικών ποσών·
ζ) περιγραφή της οργανωτικής δομής του αιτούντος, και ενδεχομένως
της σχεδιαζόμενης χρήσης αντιπροσώπων και υποκαταστημάτων, και
περιγραφή των ρυθμίσεων εξωτερικής ανάθεσης και της συμμετοχής του
σε εθνικό ή διεθνές σύστημα πληρωμών·
η) ταυτότητα των προσώπων που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, ειδικές
συμμετοχές στο ίδρυμα πληρωμών, κατά την έννοια της παραγράφου 13
του άρθρου 2 του ν. 3601/2007 το μέγεθος της πραγματικής τους
συμμετοχής, καθώς και στοιχεία για την καταλληλότητά τους, εν όψει της
ανάγκης να εξασφαλισθεί η ορθή και συνετή διαχείριση του ιδρύματος
πληρωμών·
θ) ταυτότητα των διευθυντικών στελεχών και των υπευθύνων για τη
διαχείριση του ιδρύματος πληρωμών και, ενδεχομένως, των υπευθύνων
διαχείρισης των δραστηριοτήτων υπηρεσιών πληρωμών του ιδρύματος,
καθώς και στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι έντιμοι και διαθέτουν
κατάλληλες γνώσεις και πείρα για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών όπως
προβλέπεται στο κράτος - μέλος καταγωγής του ιδρύματος πληρωμών·
ι) ανάλογα με την περίπτωση, ταυτότητα των νόμιμων ελεγκτών ή των
ελεγκτικών γραφείων όπως ορίζονται στο ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174 Α΄), με
τον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 2006/43/ΕΚ·
ια) νομική μορφή και εταιρικό του αιτούντος·
ιβ) διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του αιτούντος.
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Για τους σκοπούς των στοιχείων δ΄, ε΄ και στ΄, ο αιτών περιγράφει τις
ελεγκτικές και οργανωτικές ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει ώστε να
λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων
των χρηστών του και να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη και αξιόπιστη παροχή
των υπηρεσιών πληρωμών.
(Με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4021/11, ΦΕΚ-218 Α/3-10-11,
ορίζεται ότι : “Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου,
οι διατάξεις των άρθρων 5 παράγραφος 1,10 έως 15, 17 παράγραφος 7, 18,
19 και 21 έως 24 του ν. 3862/2010 εφαρμόζονται, επίσης, στα ιδρύματα
ηλεκτρονικού χρήματος”).
2. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος εξειδικεύονται
προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας.

οι

Άρθρο 6 (άρθρο 6 της Οδηγίας 2007/64)
Αρχικό κεφάλαιο
Τα ιδρύματα πληρωμών πρέπει να έχουν, κατά τη στιγμή της
αδειοδότησης, αρχικό κεφάλαιο το οποίο απαρτίζεται από τα στοιχεία που
ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007, ως εξής:
α) όταν το ίδρυμα πληρωμών παρέχει μόνον τις υπηρεσίες πληρωμών
της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου αυτού, το
κεφάλαιό του δεν πρέπει ποτέ να υπολείπεται του ποσού των 20.000 ευρώ·
β) όταν το ίδρυμα πληρωμών παρέχει την υπηρεσία πληρωμών της
περίπτωσης η΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου αυτού, το
κεφάλαιό του δεν πρέπει ποτέ να υπολείπεται του ποσού των 50.000 ευρώ
και
γ) όταν το ίδρυμα πληρωμών ασκεί οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες
πληρωμών των περιπτώσεων α΄ έως στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4
αυτού του νόμου, το κεφάλαιό του δεν πρέπει ποτέ να υπολείπεται του
ποσού των 125.000 ευρώ.
Στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ του άρθρου 6 του ν. 3862/2010 (ΦΕΚ 113
Α΄), αντί των στοιχείων «ζ΄», «η΄» και «στ΄» τίθενται τα στοιχεία «στ΄»
«ζ΄» και «ε΄» αντίστοιχα. - ΑΝΤΙΚ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1α ΤΟΥ ΑΡΘ. 47 ΤΟΥ Ν.
3943/11, ΦΕΚ-66 Α/31-3-11

Άρθρο 7 (άρθρο 7 της Οδηγίας 2007/64)
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Ίδια κεφάλαια
1. Τα ίδια κεφάλαια του ιδρύματος πληρωμών, όπως αυτά ορίζονται
στην ΠΔ/ΤΕ 2587/20.8.2007 (ΦΕΚ 1738 Β΄) δεν μπορούν να υπολείπονται
του μεγαλύτερου ποσού που αναφέρεται στα άρθρα 6 ή 8.
2. Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή χρήση στοιχείων επιλέξιμων ως ίδια
κεφάλαια εφόσον το ίδρυμα πληρωμών ανήκει στον ίδιο όμιλο με άλλο
ίδρυμα πληρωμών, πιστωτικό ίδρυμα, επιχείρηση επενδύσεων, εταιρεία
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ή ασφαλιστική επιχείρηση. Η
παράγραφος αυτή ισχύει επίσης όταν ένα ίδρυμα πληρωμών είναι
υβριδικού χαρακτήρα και ασκεί δραστηριότητες άλλες από την παροχή
υπηρεσιών πληρωμής που αναφέρονται στο παράρτημα.
3. Εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 31 του ν. 3601/2007 η
Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιλέξει να μην εφαρμόσει το άρθρο 8 στα
ιδρύματα πληρωμών που συμπεριλαμβάνονται στην εποπτεία σε
ενοποιημένη βάση του μητρικού πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με το ν.
3601/2007.

Άρθρο 8 (άρθρο 8 της Οδηγίας 2007/64)
Υπολογισμός ιδίων κεφαλαίων
1. Με την επιφύλαξη των αρχικών απαιτήσεων κεφαλαίου του άρθρου 6,
τα ιδρύματα πληρωμών πρέπει να έχουν πάντοτε ίδια κεφάλαια που
υπολογίζονται σύμφωνα με μια από τις ακόλουθες τρεις μεθόδους,
σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος σε σχετική
απόφασή της:
Μέθοδος Α΄
Τα ίδια κεφάλαια των ιδρυμάτων πληρωμών ισούνται προς τουλάχιστον
το 10% των παγίων εξόδων τους κατά το προηγούμενο έτος. Η Τράπεζα
της Ελλάδος μπορεί να αναπροσαρμόζει την απαίτηση αυτή σε περίπτωση
ουσιαστικής μεταβολής των δραστηριοτήτων του ιδρύματος πληρωμών σε
σχέση με το προηγούμενο έτος. Εάν το ίδρυμα πληρωμής δεν έχει ακόμα
ασκήσει τις δραστηριότητές της κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου έτους
κατά την ημερομηνία υπολογισμού, η κεφαλαιακή απαίτηση ισοδυναμεί με
το 10% των αντίστοιχων παγίων εξόδων που προβλέπονται στο
επιχειρηματικό της σχέδιο, εκτός εάν η Τράπεζα της Ελλάδος ζητήσει
αναπροσαρμογή του σχεδίου αυτού.
Μέθοδος B΄
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Τα ίδια κεφάλαια του ιδρύματος πληρωμών ισούνται προς τουλάχιστον
το άθροισμα των ακόλουθων στοιχείων, πολλαπλασιαζόμενο επί
συντελεστή προσαύξησης
k, ο οποίος ορίζεται στην παράγραφο 2, όπου ο όγκος πληρωμών (ΟΠ)
αντιπροσωπεύει το ένα δωδέκατο του συνολικού ποσού πράξεων
πληρωμών που εκτέλεσε το ίδρυμα πληρωμών κατά το προηγούμενο έτος:
α) 4,0% του μεριδίου του ΟΠ μέχρι 5 εκατομμύρια ευρώ
συν
β) 2,5% του μεριδίου του ΟΠ άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ και μέχρι
10 εκατομμύρια ευρώ
συν
γ) 1% του μεριδίου του ΟΠ άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ και μέχρι
100 εκατομμύρια ευρώ
συν
δ) 0,5% του μεριδίου του ΟΠ άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ και
μέχρι 250 εκατομμύρια ευρώ
συν
ε) 0,25% του μεριδίου του ΟΠ άνω των 250 εκατομμυρίων ευρώ.
Μέθοδος Γ΄
Τα ίδια κεφάλαια του ιδρύματος πληρωμών ισούνται προς ποσό
τουλάχιστον ίσο προς το σχετικό δείκτη που ορίζεται στο στοιχείο α΄
πολλαπλασιαζόμενο επί συντελεστή που ορίζεται στο στοιχείο β΄ και επί
τον συντελεστή προσαύξησης k, ο οποίος ορίζεται στην παράγραφο 2:
α) Ο σχετικός δείκτης είναι το άθροισμα των εξής:
- εισόδημα από τόκους,
- πληρωθέντες τόκοι,
- εισπραχθείσες προμήθειες και τέλη και
- άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως. Κάθε στοιχείο περιλαμβάνεται στο
άθροισμα με το πρόσημό του, θετικό ή αρνητικό. Έσοδα από εξαιρετικά ή
μη τακτικά στοιχεία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό
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του σχετικού δείκτη. Οι δαπάνες για την εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών
επιτρέπεται να μειώνουν τον κατάλληλο δείκτη, αν καταβάλλονται σε
επιχειρήσεις που εποπτεύονται υπό την έννοια του παρόντος νόμου. Ο
σχετικός δείκτης υπολογίζεται με βάση τις τελευταίες δωδεκάμηνες
παρατηρήσεις στο τέλος της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης. Ο σχετικός
δείκτης υπολογίζεται βάσει του τελευταίου οικονομικού έτους. Ωστόσο, τα
ίδια κεφάλαια που υπολογίζονται με τη Μέθοδο Γ΄ δεν κατέρχονται κάτω
του 80% του μέσου όρου των τριών τελευταίων οικονομικών ετών για το
σχετικό δείκτη. Εάν δεν υπάρχουν ελεγμένα στοιχεία, επιτρέπεται να
χρησιμοποιούνται επιχειρηματικές εκτιμήσεις.
β) Ο πολλαπλασιαστικός συντελεστής είναι:
i) το 10% του μεριδίου του σχετικού δείκτη μέχρι 2,5 εκατομμύρια
ευρώ,
ii) 8% του μεριδίου του σχετικού δείκτη από 2,5 εκατομμύρια ευρώ
μέχρι 5 εκατομμύρια ευρώ,
iii) 6% του μεριδίου του σχετικού δείκτη από 5 εκατομμύρια ευρώ μέχρι
25 εκατομμύρια ευρώ,
iv) 3% του μεριδίου του σχετικού δείκτη από 25 εκατομμύρια ευρώ
μέχρι 50 εκατομμύρια ευρώ,
v) 1,5% άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ.
2. Ο συντελεστής προσαύξησης που χρησιμοποιείται στις Μεθόδους Β΄
και Γ΄ είναι:
α) 0,5, όταν το ίδρυμα πληρωμών παρέχει μόνον την υπηρεσία
πληρωμών της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 αυτού του
νόμου,
β) 0,8, όταν το ίδρυμα πληρωμών παρέχει την υπηρεσία πληρωμών της
περίπτωσης η΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 αυτού του νόμου,
γ) 1, όταν το ίδρυμα πληρωμών παρέχει οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες
πληρωμών των περιπτώσεων α΄ έως στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4
αυτού του νόμου.
[Αρχή Τροποποίησης]Στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 8 του ν. 3862/2010, αντί των στοιχείων «ζ΄», «η΄» και «στ΄»
τίθενται τα στοιχεία «στ΄» «ζ΄» και «ε΄» αντίστοιχα. - ΑΝΤΙΚ. ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡ. 1β ΤΟΥ ΑΡΘ. 47 ΤΟΥ Ν. 3943/11, ΦΕΚ-66 Α/31-3-11
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3. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται βασιζόμενη στην αξιολόγηση των
διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, της βάσης δεδομένων κινδύνου ζημίας
και των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου του ιδρύματος πληρωμών, να
απαιτεί από το ίδρυμα πληρωμών να κατέχει ποσό εκ των ιδίων κεφαλαίων
του ανώτερο έως 20% του ποσού που θα προέκυπτε από την εφαρμογή της
μεθόδου που επιλέγεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή να του επιτρέπει
να κατέχει ποσό εκ των ιδίων κεφαλαίων του κατώτερο έως 20% του
ποσού που θα προέκυπτε από την εφαρμογή της μεθόδου που επιλέγεται
σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Άρθρο 9 (άρθρο 9 της Οδηγίας 2007/64)
Απαιτήσεις διασφάλισης
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος απαιτεί από τα ιδρύματα πληρωμών, τα οποία
παρέχουν οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες πληρωμών της παραγράφου 3
του άρθρου 4 ενώ, ταυτόχρονα, ασκούν και άλλες επιχειρηματικές
δραστηριότητες που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 16 να διασφαλίζουν τα χρηματικά ποσά που λαμβάνουν από
τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών ή μέσω άλλου παρόχου υπηρεσιών
πληρωμών για την εκτέλεση πράξεων πληρωμών, με τους ακόλουθους
τρόπους:
Είτε:
α)
i. τα χρηματικά αυτά ποσά δεν πρέπει να αναμειγνύονται ποτέ με τα
χρηματικά ποσά φυσικών ή νομικών προσώπων διαφορετικών από τους
χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών στο όνομα των οποίων κατέχονται τα
χρηματικά αυτά ποσά και, εάν κατέχονται ακόμη από το ίδρυμα πληρωμών
και δεν έχουν ακόμη καταβληθεί στον δικαιούχο ούτε έχουν μεταφερθεί σε
άλλον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών μέχρι το τέλος της εργάσιμης ημέρας
που έπεται της ημέρας παραλαβής τους, κατατίθενται σε χωριστό
λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα ή επενδύονται σε ασφαλή και ρευστά
στοιχεία ενεργητικού χαμηλού κινδύνου τα οποία καθορίζονται από τις
αρμόδιες αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής και
ii. προστατεύονται δια της νομοθεσίας των κρατών-μελών, προς το
συμφέρον αυτών των χρηστών των υπηρεσιών πληρωμών, έναντι
αξιώσεων άλλων πιστωτών του ιδρύματος πληρωμών, ιδίως σε περίπτωση
αφερεγγυότητας·
είτε:
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β) καλύπτονται από ασφαλιστήριο ή άλλη συγκρίσιμη εγγύηση από
ασφαλιστική εταιρεία ή πιστωτικό ίδρυμα που δεν ανήκει στον ίδιο όμιλο με
το ίδρυμα πληρωμών για ποσό ισοδύναμο προς εκείνο που θα είχε
διαχωριστεί ελλείψει ασφαλιστηρίου ή άλλης συγκρίσιμης εγγύησης,
πληρωτέο αν το ίδρυμα πληρωμών αδυνατεί να ανταποκριθεί στις
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του.
2. Όταν ένα ίδρυμα πληρωμών υποχρεούται να διασφαλίζει χρηματικά
ποσά δυνάμει της παραγράφου 1 και τμήμα των χρηματικών αυτών ποσών
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μελλοντικές πράξεις πληρωμών και το
υπόλοιπο ποσό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για υπηρεσίες άλλες εκτός των
υπηρεσιών πληρωμών,
το τμήμα των χρηματικών ποσών που προορίζεται για μελλοντικές
πράξεις πληρωμών υπόκειται επίσης στις απαιτήσεις της παραγράφου 1.
Όταν το εν λόγω τμήμα κυμαίνεται ή δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων, η
Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να επιτρέπει στα ιδρύματα πληρωμών να
εφαρμόζουν την παρούσα παράγραφο βάσει αντιπροσωπευτικού τμήματος
το οποίο θεωρείται ότι χρησιμοποιείται για υπηρεσίες πληρωμών, εφόσον
το αντιπροσωπευτικό αυτό τμήμα μπορεί να εκτιμηθεί ευλόγως βάσει
ιστορικών δεδομένων κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις αρμόδιες αρχές.
3. Τα ιδρύματα πληρωμών, τα οποία δεν ασκούν επιχειρηματικές
δραστηριότητες διαφορετικές των υπηρεσιών πληρωμών, που αναφέρονται
στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο γ΄, θα πρέπει να τηρούν και αυτά τις
απαιτήσεις διασφάλισης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 10 (άρθρο 10 της Οδηγίας 2007/64)
Χορήγηση άδειας
1. Επιχειρήσεις, εκτός των αναφερόμενων στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄,
ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, οι οποίες
σκοπεύουν να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών, υποχρεούνται να λάβουν
άδεια ως ιδρύματα πληρωμών πριν αρχίσουν την παροχή των υπηρεσιών
πληρωμών. Η άδεια χορηγείται μόνο σε νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα
στην Ελλάδα.
2. Άδεια χορηγείται εάν οι πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που
συνοδεύουν την αίτηση πληρούν όλες τις απαιτήσεις δυνάμει του άρθρου 5
και εάν η Τράπεζα της Ελλάδος μετά από διεξοδική εξέταση της αίτησης,
καταλήξει σε ευνοϊκή συνολική αξιολόγηση.
3. Κάθε ίδρυμα πληρωμών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα οφείλει να
έχει τα κεντρικά του γραφεία στην Ελλάδα.
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4. Η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί άδεια μόνο εάν, εν όψει της ανάγκης
να εξασφαλιστεί ορθή και συνετή διαχείριση ενός ιδρύματος πληρωμών, το
ίδρυμα πληρωμών διαθέτει άρτιο οργανωτικό πλαίσιο σχετικά με τις
υπηρεσίες πληρωμών, το οποίο περιλαμβάνει σαφή οργανωτική δομή με
σαφείς, διαφανείς και συνεπείς γραμμές ευθύνης, αποτελεσματικές
διαδικασίες εντοπισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των
κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει, καθώς και
επαρκείς
μηχανισμούς
εσωτερικού
ελέγχου,
περιλαμβανομένων
κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών· το πλαίσιο, οι
διαδικασίες και οι μηχανισμοί είναι εκτενείς και ανάλογοι προς τη φύση,
την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των υπηρεσιών πληρωμών που
παρέχει το ίδρυμα πληρωμών.
5. Όταν ένα ίδρυμα πληρωμών παρέχει οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες
πληρωμών
του
παραρτήματος
και,
ταυτόχρονα,
ασκεί
άλλες
επιχειρηματικές δραστηριότητες, απαιτείται η σύσταση χωριστού φορέα για
τις δραστηριότητες υπηρεσιών πληρωμών όταν οι εκτός των υπηρεσιών
πληρωμών δραστηριότητες του ιδρύματος πληρωμών βλάπτουν ή υπάρχει
κίνδυνος να βλάψουν είτε την οικονομική ευρωστία του ιδρύματος είτε την
ικανότητα των αρμόδιων αρχών να παρακολουθούν τη συμμόρφωση του
ιδρύματος προς τις υποχρεώσεις που καθορίζει ο παρών νόμος. Την
απόφαση λαμβάνει η Τράπεζα της Ελλάδος.
6. Η άδεια δεν χορηγείται εάν η Τράπεζα της Ελλάδος, λαμβάνοντας
υπόψη την ανάγκη να εξασφαλίσει την ορθή και συνετή διαχείριση ενός
ιδρύματος πληρωμών, δεν έχει πεισθεί ως προς την καταλληλότητα των
μετόχων ή των κατόχων ειδικών συμμετοχών.
7. Όταν υπάρχουν στενοί δεσμοί, κατά την έννοια της παραγράφου 16
του άρθρου 2 του ν. 3601/2007 μεταξύ του ιδρύματος πληρωμών και
άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, η άδεια λειτουργίας χορηγείται
μόνον εάν οι δεσμοί αυτοί δεν παρεμποδίζουν τη σωστή εκπλήρωση της
εποπτικής αποστολής της Τράπεζας της Ελλάδος.
8. Η άδεια χορηγείται μόνον εάν οι νομοθετικές, κανονιστικές ή
διοικητικές διατάξεις τρίτης χώρας στις οποίες υπάγονται ένα ή
περισσότερα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, με τα οποία το ίδρυμα πληρωμών
έχει στενούς δεσμούς ή τυχόν δυσχέρειες επιβολής της εφαρμογής των εν
λόγω νομοθετικών κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, δεν
παρεμποδίζουν την ορθή εκπλήρωση της εποπτικής αποστολής της
Τράπεζας της Ελλάδος.
9. Η άδεια ισχύει σε όλα τα κράτη - μέλη και επιτρέπει στο ίδρυμα
πληρωμών να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών σε ολόκληρη την Κοινότητα
είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών είτε υπό καθεστώς
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ελεύθερης εγκατάστασης, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές καλύπτονται από την
άδεια.
(Με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4021/11, ΦΕΚ-218 Α/3-10-11,
ορίζεται ότι : “Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου,
οι διατάξεις των άρθρων 5 παράγραφος 1,10 έως 15, 17 παράγραφος 7, 18,
19 και 21 έως 24 του ν. 3862/2010 εφαρμόζονται, επίσης, στα ιδρύματα
ηλεκτρονικού χρήματος”).
Άρθρο 11 (άρθρο 11 της Οδηγίας 2007/64)
Κοινοποίηση της απόφασης
Μέσα σε τρεις (3) μήνες από την παραλαβή της αίτησης ή, εφόσον η
αίτηση είναι ελλιπής, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την παραλαβή όλων των
πληροφοριών που απαιτούνται για τη λήψη απόφασης, η Τράπεζα της
Ελλάδος ενημερώνει τον αιτούντα εάν η αίτησή του έγινε δεκτή ή
απερρίφθη. Η απόρριψη της αίτησης αιτιολογείται καταλλήλως.
(Με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4021/11, ΦΕΚ-218 Α/3-10-11,
ορίζεται ότι : “Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου,
οι διατάξεις των άρθρων 5 παράγραφος 1,10 έως 15, 17 παράγραφος 7, 18,
19 και 21 έως 24 του ν. 3862/2010 εφαρμόζονται, επίσης, στα ιδρύματα
ηλεκτρονικού χρήματος”).

Άρθρο 12 (άρθρο 12 της Οδηγίας 2007/64)
Ανάκληση της άδειας
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας
ιδρύματος πληρωμών μόνο όταν το ίδρυμα:
α) δεν έχει κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας μέσα σε δώδεκα (12)
μήνες, παραιτείται ρητώς από αυτήν ή έπαυσε να ασκεί τη δραστηριότητά
του για περίοδο μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών,
β) απέκτησε την άδεια λειτουργίας με ψευδείς δηλώσεις ή με
οποιονδήποτε άλλον αντικανονικό τρόπο·
γ) δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας·
δ) η συνέχιση των εργασιών παροχής υπηρεσιών πληρωμών θα
αποτελούσε απειλή για τη σταθερότητα του συστήματος πληρωμών ή
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ε) εμπίπτει στις λοιπές περιπτώσεις ανακλήσεως άδειας λειτουργίας που
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
2. Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας αιτιολογείται και κοινοποιείται
στους ενδιαφερομένους.
3. Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας δημοσιοποιείται.
(Με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4021/11, ΦΕΚ-218 Α/3-10-11,
ορίζεται ότι : “Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου,
οι διατάξεις των άρθρων 5 παράγραφος 1,10 έως 15, 17 παράγραφος 7, 18,
19 και 21 έως 24 του ν. 3862/2010 εφαρμόζονται, επίσης, στα ιδρύματα
ηλεκτρονικού χρήματος”).
Άρθρο 13 (άρθρο 13 της Οδηγίας 2007/64)
Καταχώριση
1. Καταρτίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος δημόσιο μητρώο των
ιδρυμάτων πληρωμών, των αντιπροσώπων και των υποκαταστημάτων τους,
καθώς και δημόσιο μητρώο των ιδρυμάτων της παραγράφου 3 του άρθρου
2 της Οδηγίας, όπως ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών που δικαιούνται βάσει της εθνικής νομοθεσίας να παρέχουν
υπηρεσίες πληρωμών. Τα ανωτέρω ιδρύματα και πρόσωπα καταχωρίζονται
στο μητρώο του κράτους - μέλους καταγωγής.
2. Το μητρώο προσδιορίζει τις υπηρεσίες πληρωμών για τις οποίες έχει
χορηγηθεί άδεια στο ίδρυμα πληρωμών. Το μητρώο είναι διαθέσιμο στο
κοινό, προσβάσιμο ηλεκτρονικά, και ενημερώνεται τακτικά.
3. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται οι τεχνικές
λεπτομέρειες για την τήρηση και ενημέρωση του μητρώου και την
πρόσβαση του κοινού σε αυτό.
(Με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4021/11, ΦΕΚ-218 Α/3-10-11,
ορίζεται ότι : “Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου,
οι διατάξεις των άρθρων 5 παράγραφος 1,10 έως 15, 17 παράγραφος 7, 18,
19 και 21 έως 24 του ν. 3862/2010 εφαρμόζονται, επίσης, στα ιδρύματα
ηλεκτρονικού χρήματος”).
Άρθρο 14 (άρθρο 14 της Οδηγίας 2007/64)
Διατήρηση της άδειας
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Εάν επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή η οποία επηρεάζει την ακρίβεια των
πληροφοριών και των δικαιολογητικών που προβλέπονται κατά το άρθρο 5,
το ίδρυμα πληρωμών ενημερώνει αμέσως την Τράπεζα της Ελλάδος.
(Με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4021/11, ΦΕΚ-218 Α/3-10-11,
ορίζεται ότι : “Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου,
οι διατάξεις των άρθρων 5 παράγραφος 1,10 έως 15, 17 παράγραφος 7, 18,
19 και 21 έως 24 του ν. 3862/2010 εφαρμόζονται, επίσης, στα ιδρύματα
ηλεκτρονικού χρήματος”).
Άρθρο 15 (άρθρο 15 της Οδηγίας 2007/64)
Λογιστική και υποχρεωτικός έλεγχος
1. Οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης
Ιουλίου 2002 «για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων»
εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στα ιδρύματα πληρωμών.
2. Εάν δεν εξαιρούνται δυνάμει του κ.ν. 2190/1920 οι ετήσιοι και οι
ενοποιημένοι λογαριασμοί των ιδρυμάτων πληρωμών ελέγχονται από
νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία κατά την έννοια του ν. 3693/2008.
3. Για λόγους εποπτείας, τα ιδρύματα πληρωμών υποχρεούνται να
παρέχουν χωριστές λογιστικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες πληρωμών
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 και για τις
δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 16, οι
οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται σε έκθεση ορκωτού ελεγκτή. Η έκθεση
εκπονείται, ανάλογα με την περίπτωση, από τους νόμιμους ελεγκτές ή
ελεγκτικά γραφεία.
4. Οι υποχρεώσεις του άρθρου 61 του ν. 3601/2007 εφαρμόζονται,
τηρουμένων των αναλογιών, στους νόμιμους ελεγκτές ή τα ελεγκτικά
γραφεία των ιδρυμάτων πληρωμών όσον αφορά τις δραστηριότητες
υπηρεσιών πληρωμών.
(Με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4021/11, ΦΕΚ-218 Α/3-10-11,
ορίζεται ότι : “Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου,
οι διατάξεις των άρθρων 5 παράγραφος 1,10 έως 15, 17 παράγραφος 7, 18,
19 και 21 έως 24 του ν. 3862/2010 εφαρμόζονται, επίσης, στα ιδρύματα
ηλεκτρονικού χρήματος”).
Άρθρο 16 (άρθρο 16 της Οδηγίας 2007/64)
Δραστηριότητες

47

1. Εκτός από την παροχή υπηρεσιών πληρωμών που αναφέρονται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 4 τα ιδρύματα πληρωμών μπορούν να ασκήσουν
τις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) παροχή λειτουργικών και στενά συνδεόμενων επικουρικών
υπηρεσιών, όπως εξασφάλιση της εκτέλεσης των πράξεων πληρωμής,
υπηρεσίες συναλλάγματος, υπηρεσίες φύλαξης, καθώς και αποθήκευση και
επεξεργασία δεδομένων·
β) λειτουργία συστημάτων πληρωμών, με την επιφύλαξη του άρθρου
25·
γ) επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτός της παροχής υπηρεσιών
πληρωμών, τηρουμένου του ισχύοντος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
εθνικού δικαίου και με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο άρθρο 10
παράγραφος 5.
2. Όταν τα ιδρύματα πληρωμών παρέχουν μία ή περισσότερες από τις
υπηρεσίες πληρωμών που απαριθμούνται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4,
μπορούν να τηρούν λογαριασμούς πληρωμών που χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για πράξεις πληρωμών. Η παραλαβή εκ μέρους των
ιδρυμάτων πληρωμών τυχόν χρηματικών ποσών από τους χρήστες με
σκοπό να τους παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών δεν συνιστά αποδοχή
καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων κατά την έννοια των
παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 4 του ν. 3601/2007 ή έκδοση
ηλεκτρονικού χρήματος κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 4
του ν. 3601/2007.
3. Τα ιδρύματα πληρωμών μπορούν να παρέχουν πίστωση σε σχέση με
τις υπηρεσίες πληρωμών των περιπτώσεων ε΄, στ΄ ή η΄ της παραγράφου 3
του άρθρου 4, μόνον αν:
α) η πίστωση είναι επικουρική και χορηγείται αποκλειστικά σε
συνδυασμό με την εκτέλεση μιας πράξης πληρωμής·
β) ανεξαρτήτως των διατάξεων για τη χορήγηση πίστωσης μέσω
πιστωτικών καρτών, η πίστωση που χορηγείται σε συνδυασμό με πληρωμή
και εκτελείται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 9 και το άρθρο 24
αποπληρώνεται μέσα σε δώδεκα (12) μήνες το πολύ·
γ) η πίστωση αυτή δεν χορηγείται από χρηματικά ποσά που έχουν
ληφθεί ή κρατούνται για την εκτέλεση πράξης πληρωμής και
δ) τα ίδια κεφάλαια του ιδρύματος πληρωμών είναι πάντοτε, κατά την
κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος, κατάλληλα εν όψει της συνολικής
χορηγούμενης πίστωσης.
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Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 3862/2010,
αντί των στοιχείων «ε΄», «στ΄» και «η΄» τίθενται τα στοιχεία «δ΄» «ε΄»
και «ζ΄» αντίστοιχα. - ΑΝΤΙΚ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1γ ΤΟΥ ΑΡΘ. 47 ΤΟΥ Ν.
3943/11, ΦΕΚ-66 Α/31-3-11
4. Τα ιδρύματα πληρωμών δεν επιτρέπεται να ασκούν, κατ’ επάγγελμα,
τη δραστηριότητα της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων
κεφαλαίων κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 4 του ν.
3601/ 2007.
5. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν υπό την επιφύλαξη των
διατάξεων κ.υ.α. 1-983/1999 (ΦΕΚ 172 Β΄), με την οποία ενσωματώθηκε η
Οδηγία 87/102/ΕΟΚ, καθώς και άλλων σχετικών διατάξεων του δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών νομοθετικών διατάξεων που αφορούν
προϋποθέσεις όσον αφορά τη χορήγηση πιστώσεων στους καταναλωτές
που είναι σύμφωνες με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες δεν
ενσωματώνονται με τον παρόντα νόμο.
ΤΜΗΜΑ 2
ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Άρθρο 17 (άρθρο 17 της Οδηγίας 2007/64)
Εξωτερική
ανάθεση
δραστηριοτήτων
υποκαταστήματα ή επιχειρήσεις

σε

αντιπροσώπους,

1. Εάν το ίδρυμα πληρωμών προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών
μέσω αντιπροσώπου, κοινοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος:
α) το όνομα και τη διεύθυνση του αντιπροσώπου·
β) περιγραφή των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου που θα
χρησιμοποιούν οι αντιπρόσωποι για να τηρούν τις υποχρεώσεις σχετικά με
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σύμφωνα με το ν. 3691/2008 και
γ) την ταυτότητα των διευθυντικών στελεχών και των υπευθύνων
διαχείρισης του αντιπροσώπου που θα ασχοληθούν με την παροχή
υπηρεσιών πληρωμών και αποδείξεις καταλληλότητας και εντιμότητας
αυτών.
2. Όταν η Τράπεζα της Ελλάδος λάβει τις πληροφορίες της παραγράφου
1, δύναται να εγγράψει τον αντιπρόσωπο στο μητρώο που προβλέπεται στο
άρθρο 13.
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3. Πριν από την εγγραφή του αντιπροσώπου στο μητρώο, η Τράπεζα της
Ελλάδος δύναται, εάν θεωρεί ότι οι πληροφορίες που της παρασχέθηκαν
δεν είναι ορθές, να προβαίνει σε περαιτέρω ενέργειες για να τις
επαληθεύσει.
4. Εάν, μετά την επαλήθευση, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει πεισθεί
ότι οι πληροφορίες που της παρασχέθηκαν βάσει της παραγράφου 1 είναι
ορθές, δεν εγγράφει τους αντιπροσώπους στο μητρώο του άρθρου 13.
5. Εάν το ίδρυμα πληρωμών επιθυμεί να παράσχει υπηρεσίες πληρωμών
σε άλλο κράτος - μέλος με την πρόσληψη αντιπροσώπου, ακολουθεί τις
διαδικασίες του άρθρου 24. Στην περίπτωση αυτή, πριν από την εγγραφή
του αντιπροσώπου σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η Τράπεζα της Ελλάδος
πρέπει να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές του κράτους - μέλους υποδοχής
ότι προτίθεται να εγγράψει τον αντιπρόσωπο, και να λάβει υπόψη τη γνώμη
τους.
6. Εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους - μέλους υποδοχής έχουν βάσιμες
υπόνοιες ότι, σε συνδυασμό με την προτιθέμενη πρόσληψη του
αντιπροσώπου ή τη δημιουργία του υποκαταστήματος, διαπράττεται ή έχει
διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας κατά την έννοια του ν.
3691/2008 ή ότι η πρόσληψη του αντιπροσώπου ή η δημιουργία του
υποκαταστήματος ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας, ενημερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία μπορεί να μην
εγγράψει τον αντιπρόσωπο ή το υποκατάστημα ή μπορεί να ανακαλέσει την
εγγραφή τους, εάν έγινε ήδη.
[Αρχή Τροποποίησης]«6.α. Στην περίπτωση που η Τράπεζα της Ελλάδος
ενημερωθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους - μέλους καταγωγής
σχετικά με την πρόθεση ενός ιδρύματος πληρωμών με έδρα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών μέσω αντιπροσώπου ή
μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα και εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος
έχει βάσιμες υπόνοιες ότι, σε συνδυασμό με την προτιθέμενη πρόσληψη
του αντιπροσώπου ή τη δημιουργία του υποκαταστήματος, διαπράττεται ή
έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας κατά την έννοια του ν.
3691/2008 ή ότι η πρόσληψη του αντιπροσώπου ή η δημιουργία του
υποκαταστήματος ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας, ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους - μέλους
καταγωγής.» - ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 6Α ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ.
16 ΤΟΥ Ν. 4002/11, ΦΕΚ-180 Α/22-8-11
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7. Εάν το ίδρυμα πληρωμών προτίθεται να αναθέτει λειτουργικές
δραστηριότητες υπηρεσιών πληρωμών σε εξωτερικούς συνεργάτες,
ενημερώνει σχετικά την Τράπεζα της Ελλάδος.
Η εξωτερική ανάθεση σημαντικών λειτουργικών δραστηριοτήτων δεν
μπορεί να γίνεται με τρόπο που βλάπτει ουσιαστικά την ποιότητα των
εσωτερικών ελέγχων του ιδρύματος πληρωμών και την ικανότητα της
Τράπεζας της Ελλάδος να παρακολουθεί τη συμμόρφωση του ιδρύματος
πληρωμών με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του
παρόντος νόμου.
Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου, μια λειτουργική
δραστηριότητα θεωρείται σημαντική εάν η πλημμελής εκτέλεση ή η
παράλειψή της θα έβλαπτε ουσιαστικά τη συνεχή συμμόρφωση του
ιδρύματος πληρωμών με τις απαιτήσεις της άδειάς του η οποία ζητήθηκε
βάσει του παρόντος τίτλου ή τις λοιπές υποχρεώσεις του, δυνάμει του
παρόντος νόμου ή τις οικονομικές του επιδόσεις ή την ευρωστία ή τη
συνέχεια των υπηρεσιών πληρωμών του. Όταν τα ιδρύματα πληρωμών
αναθέτουν
σε
εξωτερικούς
φορείς
σημαντικές
λειτουργικές
δραστηριότητες, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η ανάθεση δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς φορείς δεν πρέπει να
οδηγεί στη μεταβίβαση των ευθυνών των ανώτερων διευθυντικών
στελεχών·
β) δεν πρέπει να μεταβάλλονται η σχέση και οι υποχρεώσεις του
ιδρύματος πληρωμών έναντι των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών του,
δυνάμει του παρόντος νόμου·
γ) δεν πρέπει να θίγονται οι όροι που πρέπει να πληροί το ίδρυμα
πληρωμών προκειμένου να λάβει και να διατηρήσει άδεια λειτουργίας
σύμφωνα με τον παρόντα τίτλο και
δ) δεν πρέπει να καταργείται ούτε να τροποποιείται κανένας από τους
άλλους όρους υπό τους οποίους χορηγήθηκε η άδεια του ιδρύματος
πληρωμών.
(Με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4021/11, ΦΕΚ-218 Α/3-10-11,
ορίζεται ότι : “Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου,
οι διατάξεις των άρθρων 5 παράγραφος 1,10 έως 15, 17 παράγραφος 7, 18,
19 και 21 έως 24 του ν. 3862/2010 εφαρμόζονται, επίσης, στα ιδρύματα
ηλεκτρονικού χρήματος”).
8. Το ίδρυμα πληρωμών διασφαλίζει ότι οι αντιπρόσωποι ή τα
υποκαταστήματα που ενεργούν εξ ονόματός του ενημερώνουν σχετικά
τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών.
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Άρθρο 18 (άρθρο 18 της Οδηγίας 2007/64)
Ευθύνη
1. Τα ιδρύματα πληρωμών, τα οποία αναθέτουν σε τρίτους την άσκηση
λειτουργικών δραστηριοτήτων, λαμβάνουν εύλογα μέτρα προς τήρηση των
απαιτήσεων του παρόντος νόμου.
2. Τα ιδρύματα πληρωμών έχουν πλήρη ευθύνη για τις πράξεις των
υπαλλήλων τους, καθώς και κάθε δραστηριότητα των αντιπροσώπων, των
υποκαταστημάτων ή των επιχειρήσεων προς τους οποίους έχει γίνει
εξωτερική ανάθεση.
(Με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4021/11, ΦΕΚ-218 Α/3-10-11,
ορίζεται ότι : “Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου,
οι διατάξεις των άρθρων 5 παράγραφος 1,10 έως 15, 17 παράγραφος 7, 18,
19 και 21 έως 24 του ν. 3862/2010 εφαρμόζονται, επίσης, στα ιδρύματα
ηλεκτρονικού χρήματος”).

Άρθρο 19 (άρθρο 19 της Οδηγίας 2007/64)
Τήρηση αρχείου
Τα ιδρύματα πληρωμών τηρούν όλα τα κατάλληλα αρχεία για τους
σκοπούς του παρόντος τίτλου επί τουλάχιστον πέντε έτη, με την επιφύλαξη
των διατάξεων του ν. 3691/2008 ή άλλης εθνικής νομοθεσίας ή νομοθεσίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(Με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4021/11, ΦΕΚ-218 Α/3-10-11,
ορίζεται ότι : “Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου,
οι διατάξεις των άρθρων 5 παράγραφος 1,10 έως 15, 17 παράγραφος 7, 18,
19 και 21 έως 24 του ν. 3862/2010 εφαρμόζονται, επίσης, στα ιδρύματα
ηλεκτρονικού χρήματος”).
ΤΜΗΜΑ 3
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Άρθρο 20 (άρθρο 20 της Οδηγίας 2007/64)
Ορισμός των αρμόδιων αρχών
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1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζεται ως αρμόδια αρχή επιφορτισμένη με
την αδειοδότηση και την προληπτική εποπτεία ιδρυμάτων πληρωμών, που
θα ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στον παρόντα τίτλο.
2. Τα καθήκοντα της Τράπεζας της Ελλάδος ως αρμόδιας αρχής που
έχουν οριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 εμπίπτουν στην ευθύνη των
αρμόδιων αρχών του κράτους–μέλους καταγωγής.
3. Η κατά την παράγραφο 1 εποπτική αρμοδιότητα δεν συνεπάγεται
αρμοδιότητα και για την εποπτεία των λοιπών επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων των ιδρυμάτων πληρωμών πέραν της παροχής υπηρεσιών
πληρωμών που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 και των
δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 16.
Άρθρο 21 (άρθρο 21 της Οδηγίας 2007/64)
Εποπτεία
1. Οι έλεγχοι που ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος για τη διαπίστωση της
συνεχούς τήρησης του παρόντος τίτλου πρέπει να είναι ανάλογοι, επαρκείς
και προσαρμοσμένοι στους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα
ιδρύματα πληρωμών.
Κατά την άσκηση της εποπτικής της αρμοδιότητας, η Τράπεζα της
Ελλάδος δύναται, μεταξύ άλλων:
α) να απαιτεί από το ίδρυμα πληρωμών να παρέχει κάθε πληροφορία
απαραίτητη για τον σκοπό αυτό·
β) να πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους στο ίδρυμα πληρωμών, καθώς
και σε κάθε αντιπρόσωπο ή υποκατάστημα που παρέχει υπηρεσίες
πληρωμών υπό την ευθύνη του ιδρύματος ή σε κάθε εξωτερική επιχείρηση
στην οποία ανατίθενται εργασίες υπηρεσιών πληρωμών·
γ) να εκδίδει συστάσεις, οδηγίες και, εφόσον ενδείκνυται, δεσμευτικές
διοικητικές πράξεις και
δ) να αναστέλλει ή να ανακαλεί την άδεια στις περιπτώσεις του άρθρου
12.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 55Α του Καταστατικού
της Τράπεζας της Ελλάδος, των διαδικασιών για την ανάκληση ή αναστολή
άδειας λειτουργίας και των διατάξεων του Ποινικού Δικαίου, η Τράπεζα της
Ελλάδος δύναται να επιβάλλει κυρώσεις κατ’ ανάλογη εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων 64 και 65 του ν. 3601/2007.
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Μπορεί επίσης να λαμβάνει, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 62 και
65 του ν. 3601/2007, μέτρα κατά των ιδρυμάτων πληρωμών ή των
υπεύθυνων διευθυνόντων τους, σε περίπτωση παράβασης νομοθετικών,
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων σχετικών με τον έλεγχο ή την
άσκηση των δραστηριοτήτων τους σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών.
Σκοπός των μέτρων ή κυρώσεων είναι να παύσουν οι παραβάσεις ή να
εκλείψουν τα αίτιά τους.
3. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 6, του άρθρου 7
παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 8, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να
λαμβάνει τα μέτρα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, για να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη επαρκών κεφαλαίων για τις υπηρεσίες πληρωμών,
ιδίως όταν οι εκτός των υπηρεσιών πληρωμών δραστηριότητες του
ιδρύματος πληρωμών βλάπτουν ή υπάρχει κίνδυνος να βλάψουν την
οικονομική του ευρωστία.
4. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να εξειδικεύονται τα
σχετικά θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
παρόντος άρθρου, καθώς και των άρθρων 6-26.
(Με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4021/11, ΦΕΚ-218 Α/3-10-11,
ορίζεται ότι : “Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου,
οι διατάξεις των άρθρων 5 παράγραφος 1,10 έως 15, 17 παράγραφος 7, 18,
19 και 21 έως 24 του ν. 3862/2010 εφαρμόζονται, επίσης, στα ιδρύματα
ηλεκτρονικού χρήματος”).
Άρθρο 22 (άρθρο 22 της Οδηγίας 2007/64)
Επαγγελματικό απόρρητο
1. Όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργασθεί στην Τράπεζα της
Ελλάδος, καθώς και οι εμπειρογνώμονες που ενεργούν εξ ονόματος αυτής,
υποχρεούνται να τηρούν το επαγγελματικό απόρρητο, με την επιφύλαξη
των περιπτώσεων που καλύπτονται από τις διατάξεις του Ποινικού Δικαίου.
2. Κατά την ανταλλαγή πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 23,
τηρείται αυστηρά το επαγγελματικό απόρρητο ώστε να διασφαλίζεται η
προστασία των δικαιωμάτων των ιδιωτών και των επιχειρήσεων.
3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη, τηρουμένων των
αναλογιών, το άρθρο 42 του ν. 3601/2007.
(Με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4021/11, ΦΕΚ-218 Α/3-10-11,
ορίζεται ότι : “Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου,
οι διατάξεις των άρθρων 5 παράγραφος 1,10 έως 15, 17 παράγραφος 7, 18,
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19 και 21 έως 24 του ν. 3862/2010 εφαρμόζονται, επίσης, στα ιδρύματα
ηλεκτρονικού χρήματος”).
Άρθρο 23 (άρθρο 24 της Οδηγίας 2007/64)
Ανταλλαγή πληροφοριών
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος συνεργάζεται με τις αρμόδιες για την
εφαρμογή του Τίτλου ΙΙ του παρόντος νόμου αρχές των διαφόρων
κρατών–μελών και, εφόσον χρειάζεται, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών - μελών και άλλες
σχετικές αρμόδιες αρχές που έχουν ορισθεί βάσει της νομοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εθνικής νομοθεσίας για τους παρόχους
υπηρεσιών πληρωμών.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες με τους
ακόλουθους φορείς:
α) τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών–μελών που έχουν αναλάβει την
αδειοδότηση και την εποπτεία των ιδρυμάτων πληρωμών·
β) την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες
των κρατών - μελών, υπό την ιδιότητά τους ως νομισματικών και
εποπτικών αρχών, και, κατά περίπτωση, άλλων δημόσιων αρχών αρμόδιων
για την εποπτεία των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού·
γ) άλλες αρμόδιες αρχές που έχουν ορισθεί βάσει των Οδηγιών
2007/64, 95/46/ΕΚ και 2005/60/ΕΚ, όπως έχουν ενσωματωθεί στη
νομοθεσία των κρατών–μελών ή βάσει άλλων διατάξεων της νομοθεσίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμοστέων στους παρόχους υπηρεσιών
πληρωμών, όπως οι διατάξεις περί προστασίας των ατόμων όσον αφορά
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και
νομιμοποίησης
εσόδων
από
παράνομες
δραστηριότητες
και
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
(Με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4021/11, ΦΕΚ-218 Α/3-10-11,
ορίζεται ότι : “Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου,
οι διατάξεις των άρθρων 5 παράγραφος 1,10 έως 15, 17 παράγραφος 7, 18,
19 και 21 έως 24 του ν. 3862/2010 εφαρμόζονται, επίσης, στα ιδρύματα
ηλεκτρονικού χρήματος”).
Άρθρο 24 (άρθρο 25 της Οδηγίας 2007/64)
Άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών
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1. Ίδρυμα πληρωμών που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και
επιθυμεί να παράσχει υπηρεσίες πληρωμών για πρώτη φορά σε άλλο
κράτος–μέλος είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης είτε υπό καθεστώς
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, ενημερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος.
Μέσα σε έναν (1) μήνα από την παραλαβή των πληροφοριών, η Τράπεζα
της Ελλάδος κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές του κράτους - μέλους
υποδοχής την επωνυμία και τη διεύθυνση του ιδρύματος πληρωμών, τα
ονόματα των υπευθύνων για τη διαχείριση του υποκαταστήματος, την
οργανωτική δομή του και το είδος των υπηρεσιών πληρωμών που
προτίθεται να παράσχει στο κράτος –μέλος υποδοχής.
2. Για τη διενέργεια των ελέγχων και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων
που προβλέπονται στο άρθρο 21 σε σχέση με τους αντιπροσώπους, τα
υποκαταστήματα, ή τις εξωτερικές επιχειρήσεις στις οποίες ανατίθενται
δραστηριότητες ιδρύματος πληρωμών, εγκατεστημένου σε άλλο κράτος–
μέλος, η Τράπεζα της Ελλάδος συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές του
κράτους–μέλους υποδοχής.
3. Στο πλαίσιο της συνεργασίας που προβλέπεται στις παραγράφους 1
και 2, η Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές του
κράτους–μέλους υποδοχής ότι επιθυμεί να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο στο
έδαφος του τελευταίου.
Ωστόσο, εφόσον αμφότερες οι αρχές συμφωνούν, η Τράπεζα της
Ελλάδος μπορεί να αναθέσει στις αρμόδιες αρχές του κράτους–μέλους
υποδοχής τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στο σχετικό ίδρυμα.
4. Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν αμοιβαία όλες τις ουσιαστικές ή/και
σχετικές πληροφορίες, ιδίως σε περίπτωση παράβασης ή εικαζόμενης
παράβασης εκ μέρους αντιπροσώπου, υποκαταστήματος, ή εξωτερικής
οντότητας στην οποία ανατίθενται δραστηριότητες. Για το σκοπό αυτόν οι
αρμόδιες αρχές κοινοποιούν, όταν τους ζητηθεί, όλες τις σχετικές
πληροφορίες και, με ιδία πρωτοβουλία, όλες τις ουσιαστικές πληροφορίες.
5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν θίγουν την υποχρέωση που υπέχουν οι
αρμόδιες αρχές δυνάμει του άρθρου 6 του ν. 3691/2008 και του άρθρου 18
παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006, να εποπτεύουν ή να
παρακολουθούν την τήρηση των απαιτήσεων που απορρέουν από τις
διατάξεις των ανωτέρω νομοθετημάτων.
(Με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4021/11, ΦΕΚ-218 Α/3-10-11,
ορίζεται ότι : “Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου,
οι διατάξεις των άρθρων 5 παράγραφος 1,10 έως 15, 17 παράγραφος 7, 18,
19 και 21 έως 24 του ν. 3862/2010 εφαρμόζονται, επίσης, στα ιδρύματα
ηλεκτρονικού χρήματος”).

56

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 25 (άρθρο 28 της Οδηγίας 2007/64)
Πρόσβαση στα συστήματα πληρωμών
1. Οι κανόνες που διέπουν την πρόσβαση στα συστήματα πληρωμών
των αδειοδοτημένων ή εγγεγραμμένων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, οι
οποίοι είναι νομικά πρόσωπα, πρέπει να είναι αντικειμενικοί, αμερόληπτοι
και αναλογικοί και να μην κωλύουν, πέραν του αναγκαίου, την πρόσβαση
για την πρόληψη ορισμένων κινδύνων, όπως ο κίνδυνος διακανονισμού, ο
λειτουργικός κίνδυνος και ο επιχειρηματικός κίνδυνος, και την προστασία
της χρηματοοικονομικής και λειτουργικής σταθερότητας του συστήματος
πληρωμών.
Τα συστήματα πληρωμών δεν επιβάλλουν στους παρόχους υπηρεσιών
πληρωμών, στους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών ή σε άλλα συστήματα
πληρωμών καμία από τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) περιοριστικούς κανόνες για την ουσιαστική συμμετοχή σε άλλα
συστήματα πληρωμών·
β) κανόνες που θεσπίζουν διακρίσεις μεταξύ των αδειοδοτημένων
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών ή μεταξύ των εγγεγραμμένων παρόχων
υπηρεσιών πληρωμών όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
τους, καθώς και τα παρεχόμενα πλεονεκτήματα ή
γ) περιορισμούς βάσει του νομικού καθεστώτος.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται:
α) στα συστήματα πληρωμών που ορίζονται δυνάμει του ν. 2789/2000
(ΦΕΚ 21 Α΄), με τον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 98/26/ΕΚ·
β) στα συστήματα πληρωμών που συνίστανται αποκλειστικά σε
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που ανήκουν σε όμιλο αποτελούμενο από
επιχειρήσεις με κεφαλαιακούς δεσμούς όπου μία από τις συνδεμένες
επιχειρήσεις διαθέτει τον ουσιαστικό έλεγχο των άλλων συνδεμένων
επιχειρήσεων ή
γ) στα συστήματα πληρωμών όπου ένας και μόνος πάροχος υπηρεσιών
πληρωμών (είτε ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο είτε ως όμιλος):
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i. ενεργεί ή μπορεί να ενεργεί ως πάροχος υπηρεσιών πληρωμών τόσο
για τον πληρωτή όσο και για τον δικαιούχο και είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος για τη διαχείριση του συστήματος και
ii. παρέχει, σε άλλους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών,
συμμετέχουν στο σύστημα και αυτοί οι άλλοι πάροχοι δεν
δικαίωμα να διαπραγματεύονται τα τέλη μεταξύ τους όσον
σύστημα πληρωμών, αν και τους επιτρέπεται να καθορίζουν τις
έναντι των πληρωτών και των δικαιούχων.

άδεια να
έχουν το
αφορά το
τιμές τους

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται να διασφαλίζει την τήρηση
των προβλεπομένων σε αυτό το άρθρο, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της
για την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών.

Άρθρο 26 (άρθρο 29 της Οδηγίας 2007/64)
Απαγόρευση σε πρόσωπα εκτός των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών να
παράσχουν υπηρεσίες πληρωμών
Απαγορεύεται στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ούτε είναι πάροχοι
υπηρεσιών πληρωμών ούτε αποκλείονται ρητά από το πεδίο εφαρμογής
του παρόντος νόμου, να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών όπως ορίζονται
στην παράγραφο 3 του άρθρου 4.

ΤΙΤΛΟΣ III
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ
ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Άρθρο 27 (Άρθρο 30 της Οδηγίας 2007/64)
Πεδίο εφαρμογής
1. Ο παρών τίτλος εφαρμόζεται σε μεμονωμένες πράξεις πληρωμής, σε
συμβάσεις–πλαίσια και σε πράξεις πληρωμής που καλύπτονται από αυτές.
Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν ότι ο παρών τίτλος δεν
εφαρμόζεται εν όλω ή εν μέρει εφόσον ο χρήστης της υπηρεσίας
πληρωμών δεν είναι καταναλωτής.
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2. Ο παρών νόμος δε θίγει τις διατάξεις της κ.υ.α. Φ1-983/1991 (ΦΕΚ
172 Β΄). Ο παρών νόμος δε θίγει επίσης άλλες σχετικές διατάξεις της
εθνικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
αφορούν τις προϋποθέσεις όσον αφορά τη χορήγηση πιστώσεων στους
καταναλωτές, που δεν εναρμονίζονται με την παρούσα οδηγία, οι οποίες
είναι σύμφωνες με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 28 (Άρθρο 31 της Οδηγίας 2007/64)
Άλλες διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν θίγουν διατάξεις της νομοθεσίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνουν επιπλέον απαιτήσεις περί
προηγούμενης ενημέρωσης.
Ωστόσο, όταν εφαρμόζεται επίσης το άρθρο 4α του ν. 2251/1994, με
τον οποίο ενσωματώθηκε η οδηγία 2002/65/ΕΚ, οι διατάξεις περί
πληροφόρησης του άρθρου 4α παράγραφος 3 του εν λόγω νόμου, εκτός
του σημείου ii περιπτώσεις 3 έως 7, του σημείου iii περιπτώσεις 1, 4 και 5
και του σημείου iv περίπτωση 2 της προαναφερθείσας παραγράφου,
αντικαθίστανται από τα άρθρα 33, 34, 38 και 39.
Άρθρο 29 (Άρθρο 32 της Οδηγίας 2007/64)
Χρέωση πληροφοριών
1. Ο πάροχος υπηρεσίας πληρωμών δεν επιτρέπεται να χρεώνει τον
χρήστη υπηρεσιών πληρωμών για παροχή πληροφοριών δυνάμει του
παρόντος τίτλου.
2. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών και ο χρήστης
υπηρεσιών πληρωμών μπορούν να συμφωνούν για τη χρέωση της
παροχής επιπλέον πληροφοριών ή της πιο συχνής αποστολής τους, ή της
διαβίβασής τους με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προσδιορίζεται στη
σύμβαση–πλαίσιο, και οι οποίες αποστέλλονται κατόπιν αιτήματος του
χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών.
3. Όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μπορεί να επιβάλει χρέωση για
πληροφορίες δυνάμει της παραγράφου 2, η χρέωση αυτή είναι εύλογη και
ανάλογη με το πραγματικό κόστος στο οποίο υποβάλλεται ο πάροχος των
υπηρεσιών πληρωμών.
Άρθρο 30 (Άρθρο 33 της Οδηγίας 2007/64)
Βάρος της απόδειξης όσον αφορά την πληροφόρηση
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Το βάρος της απόδειξης φέρει ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών
προκειμένου να αποδείξει ότι έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις
πληροφόρησης του παρόντος τίτλου.
Άρθρο 31 (Άρθρο 34 της Οδηγίας 2007/64)
Παρέκκλιση από τις απαιτήσεις πληροφόρησης για τα μέσα πληρωμών
μικρής αξίας και το ηλεκτρονικό χρήμα
1. Στις περιπτώσεις μέσων πληρωμών τα οποία, σύμφωνα με τη
σύμβαση-πλαίσιο, αφορούν αποκλειστικά επί μέρους πράξεις πληρωμής
που δεν υπερβαίνουν τα 30 ευρώ ή είτε έχουν όριο δαπανών 150 ευρώ είτε
αποθηκεύουν χρηματικά ποσά που δεν υπερβαίνουν ποτέ τα 150 ευρώ:
α) κατά παρέκκλιση των άρθρων 38, 39 και 43 ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωμών παρέχει στον πληρωτή μόνον πληροφορίες για τα κύρια
χαρακτηριστικά της υπηρεσίας πληρωμών, συμπεριλαμβανομένου του
τρόπου με τον οποίον μπορεί να χρησιμοποιείται το μέσο πληρωμών, την
ευθύνη, τα επιβαλλόμενα τέλη και άλλες ουσιώδεις πληροφορίες που
απαιτούνται για τη λήψη τεκμηριωμένης απόφασης, καθώς και ενδείξεις για
το που υπάρχουν, σε εύκολα προσιτή μορφή, οι άλλες πληροφορίες και
όροι δυνάμει του άρθρου 39·
β) είναι δυνατόν να συμφωνείται ότι, κατά παρέκκλιση του άρθρου 41 ο
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν υποχρεούται να προτείνει μεταβολές
των όρων της σύμβασης πλαισίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 38
παράγραφος 1·
γ) είναι δυνατόν να συμφωνείται ότι, κατά παρέκκλιση των άρθρων 44
και 45 μετά την εκτέλεση μιας πράξης πληρωμής:
i) ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρέχει ή καθιστά διαθέσιμο μόνον
έναν αριθμό αναφοράς που επιτρέπει στον χρήστη της υπηρεσίας
πληρωμών να αναγνωρίζει την πράξη πληρωμής, το ποσό της και τα
σχετικά τέλη ή/και στην περίπτωση πολλαπλών πράξεων πληρωμής του
ίδιου είδους προς τον ίδιο δικαιούχο, μόνον πληροφορίες σχετικά με το
συνολικό ποσό και τα τέλη αυτών των πράξεων πληρωμών,
ii) ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν υποχρεούται να παρέχει ή να
καθιστά διαθέσιμες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο i εάν το
μέσο πληρωμής χρησιμοποιείται ανωνύμως ή εάν ο πάροχος των
υπηρεσιών πληρωμής δεν είναι τεχνικώς σε θέση να τις παράσχει. Ωστόσο,
ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρέχει στον πληρωτή τη δυνατότητα να
ελέγχει το ποσό των αποθηκευμένων χρηματικών ποσών.
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2. Για τις εθνικές πράξεις πληρωμών τα ποσά που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 διπλασιάζονται. Τα ποσά αυτά, όταν πρόκειται για
προπληρωμένα μέσα πληρωμών, αυξάνονται μέχρι 200 ευρώ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Άρθρο 32 (Άρθρο 35 της Οδηγίας 2007/64)
Πεδίο εφαρμογής
1. Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στις μεμονωμένες πράξεις πληρωμής
που δεν καλύπτονται από σύμβαση-πλαίσιο.
2. Όταν εντολή πληρωμής [Αρχή Τροποποίησης]«επί μέρους» - ΑΝΤΙΚ.
ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΛΕΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΟΥ Ν. 4002/11, ΦΕΚ180 Α/22-8-11 πράξης πληρωμής διαβιβάζεται με μέσο πληρωμής που
καλύπτεται από σύμβαση-πλαίσιο, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν
υποχρεούται να παράσχει ή να καταστήσει διαθέσιμες πληροφορίες οι
οποίες έχουν δοθεί ή πρόκειται να δοθούν ήδη στον χρήστη των υπηρεσιών
πληρωμών βάσει της σύμβασης–πλαισίου με άλλον πάροχο υπηρεσιών
πληρωμών.

Άρθρο 33 (Άρθρο 36 της Οδηγίας 2007/64)
Προηγούμενη γενική ενημέρωση
1. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών θέτει στη διάθεση του χρήστη των
υπηρεσιών πληρωμών σε ευπρόσιτη μορφή τις πληροφορίες και τους
όρους που αναφέρονται στο άρθρο 34, πριν ο χρήστης της υπηρεσίας
πληρωμών δεσμευθεί από σύμβαση ή προσφορά μεμονωμένης υπηρεσίας
πληρωμής. Κατόπιν αιτήματος του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, ο
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρέχει τις πληροφορίες και τους όρους σε
έντυπη μορφή ή σε άλλο ανθεκτικό στο χρόνο μέσο. Η διατύπωση των
πληροφοριών και όρων πρέπει να είναι εύκολα κατανοητή, με σαφή και
εύληπτη μορφή και σε επίσημη γλώσσα του κράτους–μέλους στο οποίο
παρέχεται η υπηρεσία πληρωμών ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα
συμφωνήσουν τα μέρη.
2. Εάν, κατόπιν αιτήματος του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, έχει
συναφθεί σύμβαση μεμονωμένης υπηρεσίας πληρωμής με μέσο
επικοινωνίας εξ αποστάσεως το οποίο δεν επιτρέπει στον πάροχο
υπηρεσιών πληρωμών να συμμορφωθεί με την παράγραφο 1, ο πάροχος
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εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την παράγραφο 1 αμέσως
μετά την εκτέλεση της πράξης.
3. Οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1 μπορούν επίσης να
εκπληρώνονται με την παροχή αντιγράφου του σχεδίου σύμβασης [Αρχή
Τροποποίησης]«επί μέρους». - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΛΕΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2
ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΟΥ Ν. 4002/11, ΦΕΚ-180 Α/22-8-11 – Σημείωση : Η ως άνω
τροποποίηση αναφέρεται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 33. Δεδομένου ότι
δεν υπάρχει παρ. 4 θεωρούμε ότι η τροποποίηση αναφέρεται στις παρ. 2
και 3 υπηρεσίας πληρωμής ή του σχεδίου της εντολής πληρωμής όπου
περιέχονται οι κατά το άρθρο 34 πληροφορίες και όροι.
Άρθρο 34 (Άρθρο 37 της Οδηγίας 2007/64)
Πληροφορίες και όροι
1. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρέχει ή θέτει στη διάθεση του
χρήστη υπηρεσιών πληρωμών τις ακόλουθες πληροφορίες και όρους:
α) προσδιορισμός των πληροφοριών ή του αποκλειστικού μέσου
ταυτοποίησης που πρέπει να παράσχει ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών για
την ορθή εκτέλεση της εντολής πληρωμής·
β) η μέγιστη προθεσμία εκτέλεσης μέσα στην οποία οφείλει να
παρασχεθεί η υπηρεσία πληρωμών·
γ) όλες τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλει ο χρήστης στον οικείο
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και ανάλογα με την περίπτωση, την ανάλυση
των ποσών των τυχόν επιβαρύνσεων·
δ) ανάλογα με την περίπτωση, την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία
ή τη συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς που πρόκειται να εφαρμοσθεί
στην πράξη πληρωμής.
2. Ενδεχομένως, κάθε άλλη σχετική πληροφορία και σχετικοί όροι που
προβλέπονται στο άρθρο 39, καθίστανται διαθέσιμες στον χρήστη
υπηρεσιών πληρωμών σε ευπρόσιτη μορφή.
Άρθρο 35 (Άρθρο 38 της Οδηγίας 2007/64)
Πληροφορίες που παρέχονται στον πληρωτή μετά την παραλαβή της
εντολής πληρωμής
Αμέσως μετά την παραλαβή της εντολής πληρωμής ο πάροχος
υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή παρέχει ή καθιστά διαθέσιμες στον
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πληρωτή, με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1, τις
ακόλουθες πληροφορίες:
α) στοιχεία αναφοράς που επιτρέπουν στον πληρωτή να ταυτοποιήσει
την πράξη πληρωμής και κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που αφορούν
τον δικαιούχο,
β) το ποσό της πράξης πληρωμής στο νόμισμα που χρησιμοποιείται στην
εντολή πληρωμής,
γ) το ποσό των τυχόν επιβαρύνσεων για την πράξη πληρωμής τις οποίες
πρέπει να καταβάλει ο πληρωτής και ανάλογα με την περίπτωση, την
ανάλυση των ποσών των επιβαρύνσεων αυτών,
δ) ανάλογα με την περίπτωση, τη συναλλαγματική ισοτιμία που
χρησιμοποιήθηκε στην πράξη πληρωμής από τον πάροχο των υπηρεσιών
πληρωμών του πληρωτή ή σχετική αναφορά, όταν διαφέρει από την
ισοτιμία που παρασχέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1
στοιχείο δ΄, και το ποσό της πράξης πληρωμής μετά τη μετατροπή του
νομίσματος, και
ε) ημερομηνία παραλαβής της εντολής πληρωμής.
Άρθρο 36 (Άρθρο 39 της Οδηγίας 2007/64)
Πληροφορίες που παρέχονται στον δικαιούχο μετά την εκτέλεση
Αμέσως μετά την εκτέλεση της εντολής πληρωμής ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωμών του δικαιούχου παρέχει ή καθιστά διαθέσιμες στον δικαιούχο,
με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1, τις ακόλουθες
πληροφορίες:
α) τα στοιχεία που επιτρέπουν στον δικαιούχο να ταυτοποιήσει την
πράξη πληρωμής και αν χρειάζεται, τον πληρωτή, καθώς και κάθε
πληροφορία που διαβιβάζεται με την πράξη πληρωμής,
β) το ποσό της πράξης πληρωμής στο νόμισμα στο οποίο τα χρήματα
τίθενται στη διάθεση του δικαιούχου,
γ) το ποσό των τυχόν επιβαρύνσεων για την πράξη πληρωμής τις οποίες
πρέπει να καταβάλει ο δικαιούχος και, ανάλογα με την περίπτωση, την
ανάλυση των ποσών των επιβαρύνσεων αυτών,
δ) ανάλογα με την περίπτωση, τη συναλλαγματική ισοτιμία που
χρησιμοποιήθηκε στην πράξη πληρωμής από τον πάροχο των υπηρεσιών
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πληρωμών του δικαιούχου, και το ποσό της πράξης πληρωμής πριν τη
μετατροπή του νομίσματος, και
ε) την ημερομηνία αξίας για την πίστωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΠΛΑΙΣΙΑ
Άρθρο 37 (Άρθρο 40 της Οδηγίας 2007/64)
Πεδίο εφαρμογής
Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται
καλύπτονται από σύμβαση-πλαίσιο

στις

πράξεις

πληρωμής

που

Άρθρο 38 (Άρθρο 41 της Οδηγίας 2007/64)
Προηγούμενη γενική ενημέρωση
1. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρέχει στο χρήστη των υπηρεσιών
πληρωμών, σε εύθετο χρόνο πριν αυτός δεσμευθεί από σύμβαση–πλαίσιο ή
προσφορά, τις πληροφορίες και τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο
39, σε έντυπο ή σε άλλο ανθεκτικό στο χρόνο μέσο. Η διατύπωση των
πληροφοριών και όρων πρέπει να είναι εύκολα κατανοητή, με σαφή και
εύληπτη μορφή και σε επίσημη γλώσσα του κράτους–μέλους στο οποίο
παρέχεται η υπηρεσία πληρωμών ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα
συμφωνήσουν τα μέρη.
2. Εάν, αιτήσει του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, η σύμβαση-πλαίσιο
έχει συναφθεί με μέσο επικοινωνίας εξ’ αποστάσεως το οποίο δεν επιτρέπει
στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να συμμορφωθεί με την παράγραφο 1,
ο πάροχος εκπληρώνει την υποχρέωσή του σύμφωνα με την εν λόγω
παράγραφο αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης–πλαισίου.
3. Οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1 μπορούν επίσης, να
εκπληρώνονται με την παροχή αντιγράφου του σχεδίου σύμβασης,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών και των όρων που προβλέπονται
στο άρθρο 39.

Άρθρο 39
(Άρθρο 42 της Οδηγίας 2007/64)
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Πληροφορίες και όροι
Ο φορέας παροχής υπηρεσιών πληρωμών παρέχει
υπηρεσιών πληρωμών τις εξής πληροφορίες και όρους:

στο

χρήστη

1. Πάροχος υπηρεσιών πληρωμών:
α) η ονομασία του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, η γεωγραφική
διεύθυνση των κεντρικών του γραφείων και ενδεχομένως, η γεωγραφική
διεύθυνση του αντιπροσώπου ή του υποκαταστήματός που είναι
εγκατεστημένα στο κράτος-μέλος όπου παρέχεται η υπηρεσία πληρωμών,
καθώς και κάθε άλλη διεύθυνση, περιλαμβανομένης της διεύθυνσης
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την επικοινωνία με τον πάροχο των
υπηρεσιών πληρωμών και
β) τα στοιχεία της αρμόδιας εποπτικής αρχής και του μητρώου που
ορίζεται στο άρθρο 13 ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού δημόσιου μητρώου
στο οποίο καταχωρίσθηκε η άδεια του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών και ο
αριθμός εγγραφής, ή αντίστοιχο μέσο ταυτοποίησης στο εν λόγω μητρώο.
2. Χρήση της υπηρεσίας πληρωμών:
α) περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών της υπηρεσίας πληρωμών
που πρόκειται να παράσχει·
β) καθορισμός των πληροφοριών ή του αποκλειστικού μέσου
ταυτοποίησης που πρέπει να παράσχει ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών για
την ορθή εκτέλεση της εντολής πληρωμής.
γ) ο τύπος και η διαδικασία κοινοποίησης της συγκατάθεσης για την
εκτέλεση μιας πράξης πληρωμής,
καθώς και άρσης της συγκατάθεσης σύμφωνα με τα άρθρα 51 και 63·
δ) αναφορά του χρόνου λήψης της εντολής πληρωμής όπως ορίζεται
στο άρθρο 61 παράγραφος 1 και του τυχόν χρονικού σημείου λήξης των
ημερήσιων εργασιών του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών·
ε) η μέγιστη προθεσμία εκτέλεσης μέσα στην οποία πρέπει να
παρέχονται οι υπηρεσίες πληρωμών και
στ) εάν υπάρχει δυνατότητα συμφωνίας σχετικά με το όριο δαπανών για
τη χρήση του μέσου πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 1.
3. Χρέωση, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες:
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α) όλες τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλει ο χρήστης στον
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και ανάλογα με την περίπτωση, την ανάλυση
των ποσών των επιβαρύνσεων·
β) ανάλογα με την περίπτωση, το εφαρμοστέο επιτόκιο και η
εφαρμοστέα συναλλαγματική ισοτιμία ή, εάν πρόκειται να εφαρμοστούν
επιτόκιο και συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς, η μέθοδος υπολογισμού
του πραγματικού επιτοκίου και η σχετική ημερομηνία και ο δείκτης ή η
βάση καθορισμού αυτού του επιτοκίου ή της συναλλαγματικής ισοτιμίας
αναφοράς και
γ) εάν έχει συμφωνηθεί, η άμεση εφαρμογή αλλαγών στα επιτόκια ή τις
συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς και οι απαιτήσεις ενημέρωσης
σχετικά με τις αλλαγές σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2.
4. Επικοινωνία:
α)
ανάλογα
με
την
περίπτωση,
τα
μέσα
επικοινωνίας,
συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών απαιτήσεων ως προς τον εξοπλισμό
του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, που έχουν συμφωνήσει τα μέρη για τη
διαβίβαση των πληροφοριών ή ειδοποιήσεων στο πλαίσιο της παρούσας
οδηγίας·
β) ο τρόπος με τον οποίον παρέχονται ή καθίστανται διαθέσιμες οι
πληροφορίες δυνάμει της παρούσας οδηγίας, καθώς και η σχετική
συχνότητα·
γ) η γλώσσα ή οι γλώσσες σύναψης της σύμβασης– πλαισίου και
επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης και
δ) το δικαίωμα του χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών να λαμβάνει τους
συμβατικούς όρους της σύμβασης-πλαισίου και πληροφορίες και όρους
σύμφωνα με το άρθρο 40.
5. Προφυλάξεις και διορθωτικά μέτρα:
α) ανάλογα με την περίπτωση, περιγραφή των μέτρων που πρέπει να
λαμβάνει ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών για την ασφαλή φύλαξη του
μέσου πληρωμών, καθώς και τρόποι ειδοποίησης του παρόχου υπηρεσιών
πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β΄.
β) εάν έχει συμφωνηθεί, οι όροι με τους οποίους ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωμών διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ένα μέσο πληρωμών
σύμφωνα με το άρθρο 52·
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γ) η ευθύνη του πληρωτή σύμφωνα με το άρθρο 58, μαζί με
πληροφορίες για το σχετικό ποσό·
δ) τρόπος και προθεσμία μέσα στην οποία ο χρήστης υπηρεσιών
πληρωμών, οφείλει να ειδοποιεί τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για
τυχόν μη εγκεκριμένες ή λανθασμένα εκτελεσθείσες πράξεις πληρωμών
σύμφωνα με το άρθρο 55, καθώς και η ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών
πληρωμών για μη εγκεκριμένες πράξεις πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο
57·
ε) η ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών για την εκτέλεση των
πράξεων πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 71 και
στ) οι όροι επιστροφής σύμφωνα με τα άρθρα 59 και 60.
6. Αλλαγές και λήξη της σύμβασης-πλαισίου:
α) εφόσον συμφωνηθεί, επισήμανση του ότι ο χρήστης υπηρεσιών
πληρωμών θεωρείται ότι αποδέχεται τις τροποποιήσεις των όρων,
σύμφωνα με το άρθρο 41, εκτός εάν γνωστοποιήσει στον πάροχο
υπηρεσιών πληρωμών πριν την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος
τους ότι δεν τις αποδέχεται·
β) διάρκεια της σύμβασης και
γ) το δικαίωμα του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών να καταγγέλλει τη
σύμβαση–πλαίσιο, καθώς και κάθε συμφωνία που αφορά την καταγγελία
σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 1 και το άρθρο 42.
7. Μέσα προσφυγής:
α) κάθε συμβατικός όρος σχετικά με το δίκαιο που εφαρμόζεται στη
σύμβαση-πλαίσιο ή/και το αρμόδιο δικαστήριο και
β) οι διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και καταγγελιών
που έχει στη διάθεσή του ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με τα
άρθρα 76 έως 79.
Άρθρο 40 (Άρθρο 43 της Οδηγίας 2007/64)
Δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες και στους συμβατικούς όρους
της σύμβασης–πλαισίου
Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης, ο χρήστης
υπηρεσίας πληρωμών έχει το δικαίωμα, κατόπιν αιτήματός του, να
λαμβάνει τους συμβατικούς όρους της σύμβασης-πλαισίου, καθώς και τις
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πληροφορίες και τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 39 σε έντυπη
μορφή ή άλλο ανθεκτικό στο χρόνο μέσο.
Άρθρο 41 (Άρθρο 44 της Οδηγίας 2007/64)
Τροποποίηση των συμβατικών όρων της σύμβασης–πλαισίου
1. Κάθε τροποποίηση της σύμβασης–πλαισίου, καθώς και η ενημέρωση
και οι όροι που προσδιορίζονται στο άρθρο 39 προτείνονται από τον
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 38
παράγραφος 1 και τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την ημερομηνία της
προτεινόμενης έναρξης ισχύος.
Όπου συντρέχει η περίπτωση του άρθρου 39 παράγραφος 6 στοιχείο α΄,
ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών πληροφορεί τον χρήστη υπηρεσιών
πληρωμών ότι θα θεωρηθεί ότι έχει αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές εάν
δεν γνωστοποιήσει στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ότι δεν τις
αποδέχεται πριν την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος τους. Σε
αυτήν την περίπτωση, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών διευκρινίζει επίσης
ότι ο χρήστης των υπηρεσιών πληρωμών έχει το δικαίωμα να καταγγείλει
αμέσως τη σύμβαση–πλαίσιο και χωρίς επιβάρυνση πριν την ημερομηνία
της προτεινόμενης εφαρμογής των αλλαγών.
2. Αλλαγές των επιτοκίων ή των συναλλαγματικών ισοτιμιών μπορούν
να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση, εφόσον το δικαίωμα
αυτό έχει συμφωνηθεί στη σύμβαση–πλαίσιο και οι αλλαγές βασίζονται στα
επιτόκια ή τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς που έχουν συμφωνηθεί
σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 3 στοιχεία β΄ και γ΄. Ο χρήστης των
υπηρεσιών πληρωμών ενημερώνεται το ταχύτερο δυνατόν για κάθε αλλαγή
του επιτοκίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1, εκτός αν τα
συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει για συγκεκριμένη συχνότητα ή
τρόπο παροχής των πληροφοριών ή θέσης του σε διάθεση του χρήστη.
Ωστόσο, οι αλλαγές στο επιτόκιο ή τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που είναι
ευνοϊκότερες για τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών, μπορούν να
εφαρμόζονται χωρίς προειδοποίηση.
3. Οι αλλαγές του επιτοκίου ή της συναλλαγματικής ισοτιμίας που
χρησιμοποιούνται κατά τις πράξεις πληρωμής εφαρμόζονται και
υπολογίζονται κατά τρόπο ουδέτερο χωρίς διακρίσεις εις βάρος των
χρηστών υπηρεσιών πληρωμών.
Άρθρο 42 (Άρθρο 45 της Οδηγίας 2007/64)
Λύση
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1. Ο χρήστης υπηρεσίας πληρωμών μπορεί να λύσει τη σύμβαση-πλαίσιο
ανά πάσα στιγμή, εκτός αν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει
προθεσμία προειδοποίησης. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει
τον ένα (1) μήνα.
2. Η λύση σύμβασης–πλαισίου διάρκειας άνω των δώδεκα (12) μηνών ή
αορίστου χρόνου δεν συνεπάγεται επιβάρυνση για τον χρήστη υπηρεσιών
πληρωμών μετά το πέρας δωδεκαμήνου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η
χρέωση για τη λήξη πρέπει να είναι εύλογη και σύμφωνη με το κόστος.
3. Εάν συμφωνηθεί στη σύμβαση–πλαίσιο, ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωμών μπορεί να καταγγείλει σύμβαση-πλαίσιο αορίστου χρόνου με
ειδοποίηση τουλάχιστον δύο μήνες πριν, με τον ίδιο τρόπο που
προβλέπεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1.
4. Οι επιβαρύνσεις για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών που
χρεώνονται σε τακτική βάση καταβάλλονται από τον χρήστη της υπηρεσίας
πληρωμών μόνον κατ’ αναλογία προς το χρόνο μέχρι τη λύση της
σύμβασης.
Εάν
οι
επιβαρύνσεις
καταβληθούν
προκαταβολικά,
επιστρέφονται κατ’ αναλογία.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις νομοθετικές και
κανονιστικές ρυθμίσεις που διέπουν τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων
μερών να υπαναχωρούν από τη σύμβαση–πλαίσιο ή να την κηρύσσουν
άκυρη.

Άρθρο 43 (Άρθρο 46 της Οδηγίας 2007/64)
Πληροφόρηση πριν από την εκτέλεση επιμέρους πράξης πληρωμής
Για κάθε [Αρχή Τροποποίησης]«επί μέρους». - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ
ΛΕΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΟΥ Ν. 4002/11, ΦΕΚ-180 Α/22-8-11
πράξη πληρωμής την οποία κίνησε ο πληρωτής, και η οποία εκτελείται στα
πλαίσια σύμβασης–πλαισίου, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρέχει,
κατόπιν αιτήματος του πληρωτή, για τη συγκεκριμένη πράξη πληρωμής,
σαφείς πληροφορίες σχετικά με τη μέγιστη προθεσμία εκτέλεσης, και
σχετικά με τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβληθούν από τον πληρωτή,
και ανάλογα με την περίπτωση, την ανάλυση των ποσών των τυχόν
επιβαρύνσεων.

Άρθρο 44 (Άρθρο 47 της Οδηγίας 2007/64)
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Πληροφόρηση του πληρωτή για τις επί μέρους πράξεις πληρωμής
1. Μετά τη χρέωση του λογαριασμού του πληρωτή με το ποσό της [Αρχή
Τροποποίησης]«επί μέρους». - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΛΕΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2
ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΟΥ Ν. 4002/11, ΦΕΚ-180 Α/22-8-11 πράξης πληρωμής ή,
όταν ο πληρωτής δεν χρησιμοποιεί λογαριασμό πληρωμών, μετά την
παραλαβή της εντολής πληρωμής, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του
πληρωτή παρέχει αμελλητί στον πληρωτή, με τον τρόπο που ορίζεται στο
άρθρο 38 παράγραφος 1, τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει στον πληρωτή να ταυτοποιήσει
κάθε πράξη πληρωμής και κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που αφορούν
τον δικαιούχο·
β) το ποσό της πράξης πληρωμής στο νόμισμα στο οποίο χρεώνεται ο
λογαριασμός πληρωμών του πληρωτή ή στο νόμισμα που χρησιμοποιείται
για την εντολή πληρωμής·
γ) το ποσό των τυχόν επιβαρύνσεων για την πράξη πληρωμής, και
ανάλογα με την περίπτωση, την ανάλυσή τους, ή τον τόκο που πρέπει να
καταβάλλει ο πληρωτής·
δ) ανάλογα με την περίπτωση, τη συναλλαγματική ισοτιμία που
χρησιμοποιήθηκε στην πράξη πληρωμής από τον πάροχο των υπηρεσιών
πληρωμών του πληρωτή, και το ποσό της πράξης πληρωμής μετά τη
μετατροπή του νομίσματος και
ε) την ημερομηνία αξίας για τη χρέωση ή την ημερομηνία παραλαβής
της εντολής πληρωμής.
2. Η σύμβαση–πλαίσιο μπορεί να περιλαμβάνει όρο ότι οι πληροφορίες
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται ή καθίστανται διαθέσιμες
περιοδικά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, με τρόπο που έχει συμφωνηθεί
και που επιτρέπει στον πληρωτή να αποθηκεύει και να αναπαράγει ακριβώς
τις πληροφορίες.
3. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούται να παρέχει εγγράφως
και δωρεάν πληροφορίες άπαξ κάθε τρεις μήνες.

Άρθρο 45 (Άρθρο 48 της Οδηγίας 2007/64)
Πληροφόρηση του δικαιούχου για τις επί μέρους πράξεις πληρωμής
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1. Μετά την εκτέλεση επί μέρους πράξης πληρωμής ο πάροχος
υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου παρέχει αμελλητί στον δικαιούχο, με
τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1, τις ακόλουθες
πληροφορίες:
α) τα στοιχεία που επιτρέπουν στον δικαιούχο να ταυτοποιήσει την
πράξη πληρωμής και αν χρειάζεται, τον πληρωτή, καθώς και κάθε
πληροφορία που διαβιβάζεται με την πράξη πληρωμής·
β) το ποσό της πράξης πληρωμής στο νόμισμα στο οποίο πιστώνεται ο
λογαριασμός πληρωμών του δικαιούχου·
γ) το ποσό των τυχόν επιβαρύνσεων για την πράξη πληρωμής, και
ανάλογα με την περίπτωση, την ανάλυσή τους, ή τον τόκο που πρέπει να
καταβάλλει ο δικαιούχος·
δ) ανάλογα με την περίπτωση, τη συναλλαγματική ισοτιμία που
χρησιμοποιήθηκε στην πράξη πληρωμής από τον πάροχο των υπηρεσιών
πληρωμών του δικαιούχου, και το ποσό της πράξης πληρωμής πριν τη
μετατροπή του νομίσματος και
ε) την ημερομηνία αξίας για την πίστωση.
2. Η σύμβαση-πλαίσιο μπορεί να περιλαμβάνει όρο ότι οι πληροφορίες
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται ή καθίστανται διαθέσιμες
περιοδικά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, με τρόπο που έχει συμφωνηθεί
και που επιτρέπει στον δικαιούχο να αποθηκεύει και να αναπαράγει
ακριβώς τις πληροφορίες.
3. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούται να παρέχει εγγράφως
και δωρεάν πληροφορίες άπαξ κάθε τρεις μήνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 46 (Άρθρο 49 της Οδηγίας 2007/64)
Νόμισμα και μετατροπή νομίσματος
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1. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται στο νόμισμα το οποίο έχουν
συμφωνήσει τα μέρη.
2. Όταν, πριν από την έναρξη της πράξης πληρωμής, προσφέρεται
υπηρεσία μετατροπής νομισμάτων στο σημείο πώλησης ή εκ μέρους του
δικαιούχου, το μέρος που προσφέρει την υπηρεσία μετατροπής
νομισμάτων στον πληρωτή υποχρεούται να του γνωστοποιήσει κάθε
σχετική επιβάρυνση, καθώς και τη συναλλαγματική ισοτιμία που πρόκειται
να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή.
Ο πληρωτής αποδέχεται την παροχή της υπηρεσίας μετατροπής
νομισμάτων πάνω σε αυτή τη βάση.

Άρθρο 47 (Άρθρο 50 της Οδηγίας 2007/64)
Ενημέρωση σχετικά με πρόσθετη επιβάρυνση ή έκπτωση
1. Όταν, για τη χρήση ενός συγκεκριμένου μέσου πληρωμών, ο
δικαιούχος επιβάλλει επιβάρυνση ή προσφέρει έκπτωση, ο δικαιούχος
ενημερώνει σχετικά τον πληρωτή πριν από την έναρξη της πράξης
πληρωμής.
2. Όταν, για τη χρήση ενός συγκεκριμένου μέσου πληρωμών, ο
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ή τρίτος επιβάλλει επιβάρυνση, ενημερώνει
σχετικά τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών πριν από την έναρξη της πράξης
πληρωμής.

ΤΙΤΛΟΣ IV
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 48 (Άρθρο 51 της Οδηγίας 2007/64)
Πεδίο εφαρμογής
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1. Όταν ο χρήστης των υπηρεσιών πληρωμών δεν είναι καταναλωτής, τα
μέρη μπορούν να συμφωνούν ότι δεν εφαρμόζονται εν όλω ή εν μέρει το
άρθρο 49 παράγραφος 1, το άρθρο 51 παράγραφος 3 και τα άρθρα 56, 58,
59, 60, 63 και 71. Τα μέρη μπορούν επίσης να συμφωνούν χρονική περίοδο
διαφορετική από την οριζόμενη στο άρθρο 55.
2. Ο παρών νόμος δεν θίγει τις διατάξεις της κ.υ.α. Φ1-983/1991 (ΦΕΚ
172 Β΄), όπως ισχύει (εθνικό μέτρο εφαρμογής της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ).
Ο παρών νόμος δεν θίγει επίσης άλλες σχετικές εθνικές διατάξεις ή
διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τις
προϋποθέσεις όσον αφορά τη χορήγηση πιστώσεων στους καταναλωτές οι
οποίες δεν εναρμονίζονται με την παρούσα οδηγία, οι οποίες είναι
σύμφωνες με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 49 (Άρθρο 52 της Οδηγίας 2007/64)
Επιβαλλόμενες επιβαρύνσεις
1. Ο πάροχος υπηρεσίας πληρωμών δεν μπορεί να χρεώνει τον χρήστη
υπηρεσιών πληρωμών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενημέρωσης
που υπέχει ή για τα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα που οφείλει να
λαμβάνει δυνάμει του παρόντος τίτλου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο
άρθρο 62 παράγραφος 1, στο άρθρο 63 παράγραφος 5 και στο άρθρο 70
παράγραφος 2. Οι επιβαρύνσεις αυτές συμφωνούνται μεταξύ του χρήστη
υπηρεσιών πληρωμών και του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών και είναι
εύλογες και ανάλογες με το πραγματικό κόστος στο οποίο υποβάλλεται ο
πάροχος των υπηρεσιών πληρωμών.
2. Όταν μια πράξη πληρωμής δεν συνεπάγεται μετατροπή νομισμάτων,
ο μεν δικαιούχος επωμίζεται τις επιβαρύνσεις που επιβάλλει ο δικός του
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, ο δε πληρωτής να επωμίζεται τις
επιβαρύνσεις που επιβάλλει ο δικός του πάροχος υπηρεσιών πληρωμών.
3. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν δικαιούται να θέτει
περιορισμούς στο δικαίωμα του δικαιούχου, να προσφέρει στον πληρωτή
έκπτωση για τη χρήση του συγκεκριμένου μέσου πληρωμών. Ο δικαιούχος
δεν δικαιούται να επιβάλλει επιβαρύνσεις στον πληρωτή για την χρήση
συγκεκριμένου μέσου πληρωμών.

Άρθρο 50 (Άρθρο 53 της Οδηγίας 2007/64)
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Παρέκκλιση για τα μέσα πληρωμών μικρής αξίας και το ηλεκτρονικό
χρήμα
1. Στις περιπτώσεις μέσων πληρωμών τα οποία, σύμφωνα με τη
σύμβαση-πλαίσιο, αφορούν αποκλειστικά επιμέρους πράξεις πληρωμής που
δεν υπερβαίνουν τα 30 ευρώ ή είτε έχουν όριο δαπανών 150 ευρώ είτε
αποθηκεύουν χρηματικά ποσά που δεν υπερβαίνουν ποτέ τα 150 ευρώ, οι
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μπορούν να συμφωνούν με τους χρήστες
των υπηρεσιών πληρωμών τους ότι:
α) το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β΄, το άρθρο 54 παράγραφος 1
στοιχεία γ΄ και δ΄ και το άρθρο 58 παράγραφοι 4 και 5 δεν εφαρμόζονται
εάν το μέσο πληρωμής δεν επιτρέπει τη δέσμευσή του ή την πρόληψη της
περαιτέρω χρήσης του·
β) τα άρθρα 56 και 57 και το άρθρο 58 παράγραφοι 1 και 2 δεν
εφαρμόζονται εάν το μέσο πληρωμής χρησιμοποιείται ανωνύμως ή ο
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν είναι σε θέση, για άλλους λόγους που
είναι εγγενείς στο μέσο πληρωμής, να αποδείξει ότι μια πράξη πληρωμής
είναι εγκεκριμένη·
γ) κατά παρέκκλιση του άρθρου 62 παράγραφος 1, ο πάροχος
υπηρεσιών πληρωμών δεν υποχρεούται να ενημερώσει τον χρήστη των
υπηρεσιών πληρωμών για την άρνηση εκτέλεσης εντολής πληρωμής, εάν o
λόγος μη εκτέλεσης είναι πρόδηλος·
δ) κατά παρέκκλιση του άρθρου 66, ότι ο πληρωτής δεν μπορεί να
ανακαλέσει την εντολή πληρωμής μετά τη διαβίβαση στον δικαιούχο της
εντολής πληρωμής ή της συγκατάθεσής του να εκτελεσθεί η εντολή·
ε) κατά παρέκκλιση των άρθρων 66 και 67 ότι ισχύουν άλλες προθεσμίες
εκτέλεσης.
2. Για τις εγχώριες συναλλαγές πληρωμών, τα ποσά που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 διπλασιάζονται. Για προπληρωμένα μέσα πληρωμών τα
ποσά αυξάνονται μέχρι 200 ευρώ.
3. Τα άρθρα 57 και 58 εφαρμόζονται επίσης στο ηλεκτρονικό χρήμα
κατά την έννοια της παραγράφου 20 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007,
εκτός εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή δεν έχει τη
δυνατότητα να δεσμεύει το λογαριασμό ή το μέσο πληρωμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Άρθρο 51 (Άρθρο 54 της Οδηγίας 2007/64)
Συγκατάθεση και άρση της συγκατάθεσης
1. Η πράξη πληρωμής να θεωρείται εγκεκριμένη μόνο εάν ο πληρωτής
έχει συναινέσει να εκτελεσθεί η πράξη πληρωμής. Η πράξη πληρωμής
μπορεί να εγκρίνεται από τον πληρωτή πριν ή, εφόσον έχουν συμφωνήσει
ο πληρωτής και ο οικείος του πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, μετά την
εκτέλεσή της.
2. Η συγκατάθεση για την εκτέλεση μιας πράξης πληρωμής ή μιας σειράς
πράξεων πληρωμής δίδεται υπό τη μορφή που συμφωνήθηκε μεταξύ του
πληρωτή και του οικείου του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
Ελλείψει συγκατάθεσης, η πράξη πληρωμής θεωρείται μη εγκεκριμένη.
3. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί από τον πληρωτή σε
οποιαδήποτε στιγμή, αλλά όχι αργότερα από το χρονικό σημείο έναρξης του
ανέκκλητου σύμφωνα με το άρθρο 63. Το ίδιο ισχύει και για τη
συγκατάθεση που δίδεται για να εκτελεσθεί μια σειρά πράξεων πληρωμής,
η οποία μπορεί να ανακληθεί με αποτέλεσμα κάθε μελλοντική πράξη
πληρωμής, να θεωρείται μη εγκεκριμένη.
4. Η διαδικασία δια της οποίας δίδεται η συγκατάθεση συμφωνείται
μεταξύ του πληρωτή και του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Άρθρο 52 (Άρθρο 55 της Οδηγίας 2007/64)
Περιορισμοί της χρήσης του μέσου πληρωμών
1. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται συγκεκριμένο μέσο πληρωμών
για την κοινοποίηση της συγκατάθεσης, ο πληρωτής και ο αντίστοιχος
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μπορούν να συμφωνήσουν όρια δαπάνης
όσον αφορά τις πράξεις πληρωμών που εκτελούνται μέσω αυτού του μέσου
πληρωμών.
2. Εάν έχει συμφωνηθεί στη σύμβαση–πλαίσιο, ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωμών μπορεί να επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναστείλει τη
χρήση του μέσου πληρωμών, για αντικειμενικώς αιτιολογημένους λόγους
σχετικούς με την ασφάλεια του μέσου πληρωμών, την υπόνοια μη
εγκεκριμένης ή δόλιας χρήσης του μέσου πληρωμών ή, στην περίπτωση
μέσου πληρωμών με πιστωτικό άνοιγμα, σημαντικά αυξημένο κίνδυνο να
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ενδέχεται να μην είναι ο πληρωτής σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
πληρωμής του.
3. Στις περιπτώσεις αυτές, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ενημερώνει
τον πληρωτή για την αναστολή του μέσου πληρωμών και τους λόγους για
την ενέργεια αυτή με τρόπο που έχει συμφωνηθεί, ει δυνατόν προτού
ανασταλεί το μέσο πληρωμών ή, το αργότερο, αμέσως μετά, εκτός εάν η
ενημέρωση αυτή αντιβαίνει σε αντικειμενικώς αιτιολογημένους λόγους
ασφαλείας ή απαγορεύεται από άλλη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή εθνική νομοθεσία.
4. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών αίρει την αναστολή της χρήσης του
μέσου πληρωμών ή το αντικαθιστά με νέο μέσο πληρωμών μόλις οι λόγοι
αναστολής πάψουν να υφίστανται.

Άρθρο 53
(Άρθρο 56 της Οδηγίας 2007/64)
Υποχρεώσεις του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών όσον αφορά τα μέσα
πληρωμών
1. Ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών που έχει το δικαίωμα να
χρησιμοποιεί το μέσο πληρωμών οφείλει:
α) να χρησιμοποιεί το μέσο πληρωμών σύμφωνα με τους όρους που
διέπουν την έκδοση και χρήση του και
β) να ειδοποιεί αμελλητί τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωμών ή τον
φορέα που αυτός ορίζει, μόλις υποπέσει στην αντίληψή του απώλεια,
κλοπή ή υπεξαίρεση του μέσου πληρωμών ή μη εγκεκριμένη χρήση του.
2. Για τους σκοπούς του στοιχείου α΄ της παραγράφου 1, μόλις ο
χρήστης υπηρεσιών πληρωμών λάβει το μέσο πληρωμών, λαμβάνει κάθε
εύλογο μέτρο για την ασφαλή φύλαξη των εξατομικευμένων στοιχείων
ασφαλείας του.

Άρθρο 54 (Άρθρο 57 της Οδηγίας 2007/64)
Υποχρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών όσον αφορά τα μέσα
πληρωμών
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1. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών που εκδίδει το μέσο πληρωμών έχει
τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) να μην αποκαλύπτει τα εξατομικευμένα στοιχεία ασφαλείας του
μέσου πληρωμών παρά μόνο στον χρήστη της υπηρεσίας πληρωμών που
έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το μέσο πληρωμών, τηρουμένων των
κατά το άρθρο 53·
β) να μην αποστέλλει μέσο πληρωμών που δεν έχει ζητηθεί, εκτός εάν
το στέλνει προς αντικατάσταση μέσου που κατέχει ήδη ο χρήστης
υπηρεσιών πληρωμών·
γ) να εξασφαλίζει ανά πάσα στιγμή στο χρήστη κατάλληλα μέσα για να
προβαίνει σε γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1
στοιχείο β΄ ή να ζητεί άρση της αναστολής σύμφωνα με το άρθρο 52
παράγραφος 4· κατόπιν αιτήσεως, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών
παρέχει στο χρήστη της υπηρεσίας πληρωμών τα μέσα για να αποδείξει,
μέσα σε 18 μήνες από τη γνωστοποίηση, ότι όντως προέβη στην εν λόγω
γνωστοποίηση, και
δ) να αποτρέπει κάθε χρήση του μέσου πληρωμών μόλις
πραγματοποιηθεί η γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1
στοιχείο β΄.
2. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών επωμίζεται τον κίνδυνο της
αποστολής μέσου πληρωμών στον πληρωτή ή αποστολής κάθε
εξατομικευμένου στοιχείου ασφαλείας του.

Άρθρο 55 (Άρθρο 58 της Οδηγίας 2007/64)
Γνωστοποίηση μη εγκεκριμένων ή εσφαλμένων πράξεων πληρωμών
Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρέχει επανόρθωση στο χρήστη
υπηρεσιών πληρωμών, μόνο εάν ειδοποιήσει αμελλητί τον πάροχο
υπηρεσιών πληρωμών του μόλις πληροφορηθεί οποιαδήποτε μη
εγκεκριμένη ή εσφαλμένα εκτελεσθείσα πράξη πληρωμών που θεμελιώνει
δικαίωμα απαιτήσεως, συμπεριλαμβανομένου του καθοριζόμενου στο
άρθρο 71, και το αργότερο έως 13 μήνες από την ημερομηνία χρέωσης,
εκτός εάν, ενδεχομένως, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν παρέσχε
ούτε κατέστησε διαθέσιμες τις πληροφορίες για την πράξη αυτήν σύμφωνα
με τον τίτλο ΙΙΙ.
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Άρθρο 56 (Άρθρο 59 της Οδηγίας 2007/64)
Στοιχεία που τεκμηριώνουν τη γνησιότητα και την εκτέλεση πράξεων
πληρωμών
1. Ο πάροχος των υπηρεσιών πληρωμών, εφόσον ο χρήστης αρνείται
ότι έχει εγκρίνει εκτελεσθείσα πράξη πληρωμής ή ισχυρίζεται ότι η πράξη
πληρωμής δεν εκτελέσθηκε σωστά, υποχρεούται να αποδεικνύει ότι
εξακριβώθηκε η γνησιότητα της πράξης πληρωμής, ότι αυτή καταγράφηκε
επακριβώς, καταχωρίσθηκε στους λογαριασμούς και δεν επηρεάσθηκε από
τεχνική βλάβη ή άλλη δυσλειτουργία.
2. Εάν ένας χρήστης υπηρεσίας πληρωμών αρνείται ότι έχει εγκρίνει
εκτελεσθείσα πράξη πληρωμής, η χρήση ενός μέσου πληρωμών που έχει
καταγραφεί από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών δεν αποτελεί
αναγκαστικά, αφ’ εαυτής, επαρκή απόδειξη του ότι ο πληρωτής είχε
εγκρίνει την πράξη πληρωμής ή ότι ενήργησε με δόλο ή δεν εκπλήρωσε από
πρόθεση ή βαριά αμέλεια μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις του
δυνάμει του άρθρου 53.

Άρθρο 57(Άρθρο 60 της Οδηγίας 2007/64)
Ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών για μη εγκεκριμένες πράξεις
πληρωμής
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 55 σε περίπτωση μη εγκεκριμένης
πράξης πληρωμής, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή
υποχρεούται να επιστρέφει αμέσως στον πληρωτή το ποσό της μη
εγκεκριμένης πράξης και εφόσον συντρέχει περίπτωση, να επαναφέρει το
χρεωθέντα λογαριασμό πληρωμών στην κατάσταση που θα βρισκόταν εάν
δεν είχε πραγματοποιηθεί η μη εγκεκριμένη πράξη πληρωμής.
2. Δεν αποκλείεται η χορήγηση περαιτέρω οικονομικής αποζημίωσης
σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει τη σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ
του πληρωτή και του οικείου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Άρθρο 58 (Άρθρο 61 της Οδηγίας 2007/64)
Ευθύνη του πληρωτή για μη εγκεκριμένη πράξη πληρωμών
1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 57, ο πληρωτής ευθύνεται σχετικά με
μη εγκεκριμένες πράξεις πληρωμής μέχρι ανώτατου ποσού 150 ευρώ, για
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τις ζημίες που απορρέουν από τη χρήση απολεσθέντος ή κλαπέντος μέσου
πληρωμών ή, εάν ο πληρωτής δεν έχει κρατήσει ασφαλή τα εξατομικευμένα
στοιχεία ασφαλείας, από υπεξαίρεση μέσου πληρωμών.
2. Ο πληρωτής ευθύνεται για όλες τις ζημίες που σχετίζονται με μη
εγκεκριμένες πράξεις πληρωμών, εφόσον οι ζημίες αυτές οφείλονται στο
γεγονός ότι ενήργησε με δόλο ή δεν εκπλήρωσε μία ή περισσότερες από τις
κατά το άρθρο 53 υποχρεώσεις του από πρόθεση ή βαριά αμέλεια. Στις
περιπτώσεις αυτές δεν ισχύει το ανώτατο ποσό που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
3. Ο πληρωτής δεν φέρει τις οικονομικές συνέπειες που απορρέουν από
τη χρήση απολεσθέντος, κλαπέντος ή υπεξαιρεθέντος μέσου πληρωμών
μετά την ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β΄,
εκτός εάν ενήργησε με δόλο.
4. Εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν παρέχει τα κατάλληλα μέσα
που επιτρέπουν ανά πάσα στιγμή την ειδοποίηση για την απώλεια, κλοπή ή
υπεξαίρεση του μέσου πληρωμών, όπως ορίζεται στο άρθρο 54
παράγραφος 1 στοιχείο γ΄, ο πληρωτής δεν ευθύνεται για τις οικονομικές
συνέπειες που απορρέουν από τη χρήση του εν λόγω μέσου, εκτός εάν
ενήργησε με δόλο.

Άρθρο 59 (Άρθρο 62 της Οδηγίας 2007/64)
Επιστροφές χρημάτων για πράξεις πληρωμής οι οποίες κινούνται από
δικαιούχο ή μέσω αυτού
1. Ο πληρωτής έχει το δικαίωμα επιστροφής, εκ μέρους του οικείου
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, των χρημάτων που αντιστοιχούν σε
εγκεκριμένη πράξη πληρωμής η οποία κινήθηκε από δικαιούχο ή μέσω
δικαιούχου και η οποία έχει ήδη εκτελεσθεί, εφόσον πληρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) κατά την έγκριση δεν προσδιορίσθηκε το ακριβές ποσό της πράξης
πληρωμής και
β) το ποσό της πράξης πληρωμής υπερβαίνει το ποσό που θα ανέμενε
εύλογα ο πληρωτής λαμβάνοντας υπόψη τη μορφή, τις προηγούμενες
συνήθειες εξόδων του, τους όρους της σύμβασης–πλαισίου και τις σχετικές
περιστάσεις της υπόθεσης.
Κατόπιν αιτήσεως του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ο πληρωτής
παρέχει πραγματικά στοιχεία που σχετίζονται με τους όρους αυτούς.
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Η επιστροφή αφορά ολόκληρο το ποσό της εκτελεσθείσας πράξης
πληρωμής.
Για τις άμεσες χρεώσεις, ο πληρωτής και ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωμών του μπορούν να συμφωνούν με τη σύμβαση-πλαίσιο ότι ο
πληρωτής δικαιούται επιστροφή χρημάτων από τον πάροχο υπηρεσιών
πληρωμών του έστω και εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για
επιστροφή χρημάτων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.
2. Ωστόσο, για τους σκοπούς της παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο
β΄, ο πληρωτής δεν μπορεί να επικαλεσθεί λόγους που συνδέονται με
μετατροπή συναλλάγματος, εφόσον εφαρμόσθηκε η ισοτιμία αναφοράς
που έχει συμφωνήσει με τον οικείο του πάροχο υπηρεσιών πληρωμών,
σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο δ΄ και το άρθρο 39
παράγραφος 3 στοιχείο β΄.
3. Μπορεί να συμφωνείται στη σύμβαση-πλαίσιο μεταξύ του πληρωτή
και του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ότι ο πληρωτής δεν δικαιούται
επιστροφή όταν έχει διαβιβάσει τη συγκατάθεσή του για να εκτελεσθεί η
εντολή πληρωμής απευθείας στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του, και
ανάλογα με την περίπτωση, οι πληροφορίες για τη μελλοντική πράξη
πληρωμής παρέχονται ή τίθενται στη διάθεση του πληρωτή, κατά
συμφωνηθέντα τρόπο, τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν από την
προβλεπόμενη ημερομηνία από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή από
τον δικαιούχο.

Άρθρο 60 (Άρθρο 63 της Οδηγίας 2007/64)
Αιτήσεις επιστροφής χρημάτων για πράξεις πληρωμής που κινούνται
από δικαιούχο ή μέσω αυτού
1. Ο πληρωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή των
χρημάτων που αναφέρεται στο άρθρο 59 και η οποία αντιστοιχεί σε
εγκεκριμένη πράξη πληρωμής η οποία κινήθηκε από δικαιούχο ή μέσω
αυτού, μέσα σε οκτώ εβδομάδες από την ημερομηνία χρέωσης των
χρηματικών ποσών.
2. Μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της αίτησης
επιστροφής, ο πάροχος των υπηρεσιών πληρωμών είτε επιστρέφει
ολόκληρο το ποσό της πράξης πληρωμής είτε αιτιολογεί την άρνηση
επιστροφής, υποδεικνύοντας το όργανο στο οποίο μπορεί να προσφύγει ο
πληρωτής αν δεν αποδέχεται, την αιτιολόγηση, σύμφωνα με τα άρθρα 76
έως 79.
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Το δικαίωμα του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών δυνάμει του πρώτου
εδαφίου να αρνείται επιστροφή χρημάτων δεν ισχύει στην περίπτωση του
άρθρου 59 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ 1
ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ
Άρθρο 61 (Άρθρο 64 της Οδηγίας 2007/64)
Λήψη εντολών πληρωμής
1. Σε περίπτωση εντολής πληρωμής η οποία διαβιβάστηκε απευθείας
από τον πληρωτή ή εμμέσως από τον δικαιούχο ή μέσω του δικαιούχου, ως
χρόνος λήψης ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωμών του πληρωτή λαμβάνει την εντολή πληρωμής. Εάν ο χρόνος
λήψης δεν είναι μέσα σε εργάσιμη ημέρα του παρόχου υπηρεσιών
πληρωμών του πληρωτή, η εντολή πληρωμής θα λογίζεται ως ληφθείσα την
επόμενη εργάσιμη ημέρα. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μπορεί να
ορίσει ένα οριακό χρονικό σημείο προς το τέλος της εργάσιμης ημέρας,
πέραν του οποίου κάθε λαμβανόμενη εντολή πληρωμής θα λογίζεται
ληφθείσα την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
2. Εάν ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών που κίνησε εντολή πληρωμής
και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του συμφωνήσουν ότι η εκτέλεση της
εντολής πληρωμής αρχίζει σε συγκεκριμένη ημέρα ή στο τέλος
συγκεκριμένης περιόδου ή την ημέρα που ο πληρωτής θα έχει θέσει
χρήματα στη διάθεση του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του, χρονικό
σημείο λήψης της εντολής για τους σκοπούς του άρθρου 66 θεωρείται η
συμφωνηθείσα ημέρα. Εάν η συμφωνηθείσα ημέρα δεν είναι εργάσιμη
ημέρα για τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, η εντολή πληρωμής που
λαμβάνεται θα λογίζεται ως ληφθείσα την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Άρθρο 62 (Άρθρο 65 της Οδηγίας 2007/64)
Άρνηση εντολών πληρωμής
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1. Αν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών αρνηθεί να εκτελέσει εντολή
πληρωμής, η άρνηση και ει δυνατόν, οι λόγοι της άρνησης και η διαδικασία
επανόρθωσης των τυχόν λαθών που οδήγησαν στην άρνηση
γνωστοποιούνται στον χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών, εκτός αν αυτό
απαγορεύεται από άλλη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
εθνική νομοθεσία.
Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών αποστέλλει ή καθιστά διαθέσιμη κατά
το συμφωνηθέντα τρόπο τη γνωστοποίηση, με την πρώτη ευκαιρία και
πάντως μέσα στις προθεσμίες που προβλέπει το άρθρο 66.
Η σύμβαση-πλαίσιο μπορεί να περιλαμβάνει όρο ότι ο πάροχος
υπηρεσιών πληρωμών μπορεί να επιβάλλει χρέωση για την ειδοποίηση
αυτή, εάν η άρνηση είναι αντικειμενικώς αιτιολογημένη.
2. Εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι που προβλέπονται στη σύμβασηπλαίσιο του πληρωτή, ο πάροχος των υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή
δεν αρνείται να εκτελέσει εγκεκριμένη εντολή πληρωμής, ανεξαρτήτως του
αν η εντολή κινήθηκε από πληρωτή ή από δικαιούχο ή μέσω αυτού, εκτός
αν η εκτέλεσή της απαγορεύεται από άλλη σχετική νομοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνική.
3. Για τους σκοπούς των άρθρων 66 και 71, εντολή πληρωμής της
οποίας η εκτέλεση απορρίφθηκε θεωρείται ως μη ληφθείσα.

Άρθρο 63 (Άρθρο 66 της Οδηγίας 2007/64)
Ανέκκλητο εντολής πληρωμής
1. Ο χρήστης των υπηρεσιών πληρωμών δεν μπορεί να ανακαλέσει
εντολή πληρωμής εάν ληφθεί από τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωμών
του πληρωτή, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση στο παρόν
άρθρο.
2. Όταν η πράξη πληρωμής κινείται από τον δικαιούχο ή μέσω αυτού, ο
πληρωτής δεν μπορεί να ανακαλέσει την εντολή πληρωμής μετά τη
διαβίβαση στον δικαιούχο της εντολής πληρωμής ή της συγκατάθεσής του
να εκτελεσθεί η πράξη πληρωμής.
3. Ωστόσο, στην περίπτωση άμεσης χρέωσης και με την επιφύλαξη των
δικαιωμάτων επιστροφής, ο πληρωτής μπορεί να ανακαλέσει την εντολή
πληρωμής το αργότερο έως το τέλος της εργάσιμης ημέρας που προηγείται
της ημέρας που συμφωνήθηκε για τη χρέωση των χρηματικών ποσών.
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4. Στην περίπτωση του άρθρου 61 παράγραφος 2, ο χρήστης υπηρεσιών
πληρωμών μπορεί να ανακαλέσει εντολή πληρωμής το αργότερο έως το
τέλος της εργάσιμης ημέρας που προηγείται της συμφωνηθείσας ημέρας.
5. Μετά τα χρονικά όρια που ορίζονται στις παραγράφους 1 έως 4, η
εντολή πληρωμής μπορεί να ανακληθεί μόνο με συμφωνία μεταξύ του
χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών και του οικείου παρόχου υπηρεσιών
πληρωμών. Στην περίπτωση των παραγράφων 2 και 3, απαιτείται επίσης και
η συμφωνία του δικαιούχου. Εάν προβλέπεται στη σύμβαση-πλαίσιο, ο
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μπορεί να επιβάλει χρέωση σε περίπτωση
ανάκλησης.

Άρθρο 64 (Άρθρο 67 της Οδηγίας 2007/64)
Μεταβίβαση και λήψη χρηματικών ποσών
1. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή, ο πάροχος
υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου και οι τυχόν ενδιάμεσοι των
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούνται να μεταφέρουν το πλήρες
ποσό της πράξης πληρωμής και να μην αφαιρούν επιβαρύνσεις από το
μεταφερόμενο ποσό.
2. Εντούτοις, ο δικαιούχος και ο οικείος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών
μπορούν να συμφωνούν ότι ο πάροχος των υπηρεσιών πληρωμών αφαιρεί
τη χρέωσή του από το μεταβιβαζόμενο ποσό πριν αυτό πιστωθεί στον
δικαιούχο. Στην περίπτωση αυτή, το πλήρες ποσό
της πράξης πληρωμής και οι επιβαρύνσεις εμφαίνονται χωριστά στις
πληροφορίες που παρέχονται στον δικαιούχο.
3. Εάν από το μεταφερόμενο ποσό αφαιρούνται επιβαρύνσεις άλλες
πλην εκείνων της παραγράφου 2, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμής του
πληρωτή μεριμνά ώστε ο δικαιούχος να λαμβάνει το πλήρες ποσό της
πράξης πληρωμής που κινήθηκε από τον πληρωτή. Όταν η πράξη
πληρωμής κινείται από τον δικαιούχο ή μέσω αυτού, ο οικείος πάροχος
υπηρεσιών πληρωμών μεριμνά ώστε ο δικαιούχος να λαμβάνει το πλήρες
ποσό της πράξης πληρωμής.
ΤΜΗΜΑ 2
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ
Άρθρο 65 (Άρθρο 68 της Οδηγίας 2007/64)
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Πεδίο εφαρμογής
1. Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε:
α) πράξεις πληρωμής σε ευρώ·
β) εθνικές πράξεις πληρωμής στο νόμισμα του κράτους - μέλους εκτός
της ζώνης ευρώ και
γ) πράξεις πληρωμών που απαιτούν μόνο μία μετατροπή νομίσματος
μεταξύ του ευρώ και του επίσημου νομίσματος κράτους - μέλους εκτός της
ζώνης
ευρώ,
εφόσον
η
απαιτούμενη
μετατροπή
νομίσματος
πραγματοποιείται στο κράτος - μέλος που δεν χρησιμοποιεί το ευρώ και,
στην περίπτωση διασυνοριακών συναλλαγών πληρωμών, η διασυνοριακή
μεταβίβαση πραγματοποιείται σε ευρώ.
2. Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται και σε άλλες πράξεις πληρωμής, εκτός
αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία μεταξύ του χρήστη των υπηρεσιών
πληρωμών και του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του, με εξαίρεση το
άρθρο 69 η εφαρμογή του οποίου δεν εμπίπτει στη διακριτική ευχέρεια των
μερών. Ωστόσο, όταν ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών και ο πάροχος
υπηρεσιών πληρωμών του συμφωνούν περίοδο μεγαλύτερη από τις
οριζόμενες στο άρθρο 66, για ενδοκοινοτικές πράξεις πληρωμών η
περίοδος αυτή δεν υπερβαίνει τις τέσσερις εργάσιμες ημέρες από το
χρονικό σημείο λήψης της εντολής σύμφωνα με το άρθρο 61.

Άρθρο 66 (Άρθρο 69 της Οδηγίας 2007/64)
Πράξεις πληρωμής προς λογαριασμό πληρωμών
1. Ο πάροχος των υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή υποχρεούται να
μεριμνά ώστε, μετά τον κατά το άρθρο 61 χρόνο λήψης της εντολής, το
ποσό της πράξης πληρωμής να πιστώνεται στο λογαριασμό του παρόχου
υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου, το αργότερο στο τέλος της
επόμενης εργάσιμης ημέρας. Έως την 1η Ιανουαρίου 2012, ο πληρωτής και
ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του, μπορούν να συμφωνούν
διαφορετική προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες
ημέρες. Οι προθεσμίες αυτές μπορούν να παρατείνονται κατά μία επιπλέον
εργάσιμη ημέρα για τις πράξεις πληρωμής που εκτελούνται σε έντυπη
μορφή.
2. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου υποχρεούται να
καθορίζει ημερομηνία αξίας και να καθιστά διαθέσιμο το ποσό της πράξης
πληρωμής στο λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου μετά την παραλαβή
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των χρηματικών ποσών από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα
με το άρθρο 69.
3. Ο πάροχος των υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου υποχρεούται να
μεταβιβάζει εντολή πληρωμής η οποία κινήθηκε από τον δικαιούχο ή μέσω
του δικαιούχου στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή μέσα
στην προθεσμία που συμφωνήθηκε μεταξύ του δικαιούχου και του
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του, καθιστώντας δυνατή την τακτοποίησή
της, όσον αφορά την άμεση χρέωση, κατά τη συμφωνηθείσα ημερομηνία.

Άρθρο 67 (Άρθρο 70 της Οδηγίας 2007/64)
Όταν ο δικαιούχος δεν έχει λογαριασμό πληρωμών στον πάροχο των
υπηρεσιών πληρωμών
Όταν ο δικαιούχος δεν έχει λογαριασμό πληρωμών στον πάροχο των
υπηρεσιών πληρωμών, τα χρηματικά ποσά τίθενται στη διάθεση του
δικαιούχου από τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος τα
παραλαμβάνει για λογαριασμό του δικαιούχου, μέσα στην προθεσμία του
άρθρου 66.

Άρθρο 68 (Άρθρο 71 της Οδηγίας 2007/64)
Μετρητά που τοποθετούνται σε λογαριασμό πληρωμών
Όταν καταναλωτής τοποθετεί μετρητά σε λογαριασμό πληρωμών
τηρούμενο από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στο νόμισμα του
εν λόγω λογαριασμού πληρωμών, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μεριμνά
ώστε το ποσό να καθίσταται διαθέσιμο αμέσως μετά τη λήψη του ποσού, με
την αντίστοιχη ημερομηνία αξίας. Αν ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών δεν
είναι καταναλωτής, το ποσό καθίσταται διαθέσιμο με ημερομηνία αξίας το
αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήψη του.
Άρθρο 69 (Άρθρο 73 της Οδηγίας 2007/64)
Ημερομηνία αξίας και διαθεσιμότητα των χρηματικών ποσών
1. Η ημερομηνία αξίας για την πίστωση του λογαριασμού πληρωμών
του δικαιούχου δεν επιτρέπεται να είναι μεταγενέστερη της εργάσιμης
ημέρας κατά την οποία πιστώνεται ο λογαριασμός του παρόχου υπηρεσιών
πληρωμών του δικαιούχου με το ποσό της πράξης πληρωμής.
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Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου μεριμνά ώστε το ποσό
της πράξης πληρωμής να είναι στη διάθεση του δικαιούχου αμέσως μόλις ο
λογαριασμός του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου πιστωθεί
με το ποσό της πράξης πληρωμής.
2. Η ημερομηνία αξίας για τη χρέωση του λογαριασμού πληρωμών του
πληρωτή δεν επιτρέπεται να είναι προγενέστερη του χρονικού σημείου
κατά το οποίο γίνεται η χρέωση του εν λόγω λογαριασμού πληρωμών με το
ποσό της πράξης πληρωμής.

ΤΜΗΜΑ 3
ΕΥΘΥΝΗ
Άρθρο 70 (Άρθρο 74 της Οδηγίας 2007/64)
Λανθασμένα αποκλειστικά μέσα ταυτοποίησης
1. Εάν η πράξη πληρωμής εκτελεστεί σύμφωνα με το αποκλειστικό μέσο
ταυτοποίησης, θεωρείται ότι εκτελέστηκε ορθά όσον αφορά τον δικαιούχο
που αναγράφεται στο αποκλειστικό μέσο ταυτοποίησης.
2. Εάν το αποκλειστικό μέσο ταυτοποίησης που παρέχει ο χρήστης
υπηρεσιών πληρωμών είναι λανθασμένο, ο πάροχος των υπηρεσιών
πληρωμών δεν φέρει ευθύνη δυνάμει του άρθρου 71 για τη μη εκτέλεση ή
την εσφαλμένη εκτέλεση της πράξης πληρωμής.
Ωστόσο, ο πάροχος των υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή καταβάλλει
εύλογες προσπάθειες για την ανάκτηση των χρηματικών ποσών που αφορά
η πράξη πληρωμής.
Εάν προβλέπεται στη σύμβαση-πλαίσιο, ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωμών μπορεί να επιβάλει χρέωση στον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών
για την ανάκτηση των ποσών.
3. Εάν ο χρήστης των υπηρεσιών πληρωμών προσκομίσει πρόσθετες
πληροφορίες πέραν εκείνων του άρθρου 34 παράγραφος 1 στοιχείο α΄ ή
του άρθρου 39 παράγραφος 2 στοιχείο β΄, ο πάροχος των υπηρεσιών
πληρωμών ευθύνεται μόνο για την εκτέλεση πράξεων πληρωμής σύμφωνα
με το παρασχεθέν από τον χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών αποκλειστικό
μέσο ταυτοποίησης.

86

Άρθρο 71 (Άρθρο 75 της Οδηγίας 2007/64)
Μη εκτέλεση ή εσφαλμένη εκτέλεση
1. Όταν εντολή πληρωμής κινείται από τον πληρωτή, ο πάροχος
υπηρεσιών πληρωμών του είναι, με την επιφύλαξη του άρθρου 55, του
άρθρου 70 παράγραφοι 2 και 3 και του άρθρου 74, υπεύθυνος έναντι του
πληρωτή για την ορθή εκτέλεση της πράξης πληρωμής, εκτός αν μπορεί να
αποδείξει στον πληρωτή και, ενδεχομένως, στον πάροχο υπηρεσιών
πληρωμών του δικαιούχου, ότι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του
δικαιούχου έλαβε το ποσό της πράξης πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 66
παράγραφος 1, οπότε ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου
είναι υπεύθυνος έναντι του δικαιούχου για την ορθή εκτέλεση της πράξης
πληρωμής.
Εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή είναι υπεύθυνος
βάσει του πρώτου εδαφίου, επιστρέφει αμελλητί στον πληρωτή το ποσό
της ανεκτέλεστης ή εσφαλμένης πράξης πληρωμής και, ανάλογα με την
περίπτωση, επαναφέρει το χρεωθέντα λογαριασμό πληρωμών στην
κατάσταση που θα βρισκόταν εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η εσφαλμένη
πράξη πληρωμής.
Όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου είναι υπεύθυνος
βάσει του πρώτου εδαφίου, θέτει αμέσως το ποσό της πράξης πληρωμής
στη διάθεση του δικαιούχου και, ανάλογα με την περίπτωση, πιστώνει το
αντίστοιχο πόσο στο λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου.
Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή εσφαλμένης εκτέλεσης πράξης πληρωμής,
όταν η εντολή πληρωμής κινείται από τον πληρωτή, ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωμών του, ανεξαρτήτως της ευθύνης στο πλαίσιο της παρούσας
παραγράφου, προσπαθεί αμέσως, αν του ζητηθεί, να ανιχνεύσει την πράξη
πληρωμής και ειδοποιεί τον πληρωτή για το αποτέλεσμα.
2. Όταν εντολή πληρωμής κινείται από τον δικαιούχο ή μέσω αυτού, ο
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του είναι, με την επιφύλαξη του άρθρου 55,
του άρθρου 70, παράγραφοι 2 και 3 και του άρθρου 74, υπεύθυνος έναντι
του δικαιούχου για την ορθή διαβίβαση της εντολής πληρωμής στον
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή σύμφωνα με το άρθρο 66
παράγραφος 3. Εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή είναι
υπεύθυνος βάσει του παρόντος εδαφίου, αναδιαβιβάζει αμέσως την εν
λόγω εντολή πληρωμής στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή.
Επιπλέον, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου είναι, με την
επιφύλαξη του άρθρου 55, του άρθρου 70 παράγραφοι 2 και 3 και του
άρθρου 74, υπεύθυνος έναντι του δικαιούχου για τη διεκπεραίωση της
εντολής πληρωμής σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του
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άρθρου 69. Όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου είναι
υπεύθυνος δυνάμει του παρόντος εδαφίου, μεριμνά ώστε το ποσό της
πράξης πληρωμής να είναι στη διάθεση του δικαιούχου αμέσως μόλις το
πόσο αυτό πιστωθεί στο λογαριασμό του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών
του δικαιούχου.
Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή εσφαλμένης εκτέλεσης πράξης πληρωμής
για την οποία ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου δεν είναι
υπεύθυνος στο πλαίσιο του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου, ο πάροχος
υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή είναι υπεύθυνος έναντι του πληρωτή.
Οσάκις ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή είναι υπεύθυνος εν
προκειμένω, τότε, ανάλογα με την περίπτωση, και χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση, επιστρέφει στον πληρωτή το ποσό της ανεκτέλεστης ή
εσφαλμένης πράξης πληρωμής και επαναφέρει το χρεωθέντα λογαριασμό
πληρωμών στην κατάσταση που θα βρισκόταν εάν δεν είχε
πραγματοποιηθεί η εσφαλμένη πράξη πληρωμής.
Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή εσφαλμένης εκτέλεσης πράξης πληρωμής,
όπου η εντολή πληρωμής κινείται από τον δικαιούχο ή μέσω του
δικαιούχου, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του, ανεξαρτήτως της
ευθύνης στο πλαίσιο της παρούσας παραγράφου, καταβάλλει άμεσα, αφού
του ζητηθεί, προσπάθειες να ανιχνεύσει τις πράξεις πληρωμών και ειδοποιεί
τον δικαιούχο για το αποτέλεσμα.
3. Επιπλέον, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών είναι υπεύθυνος έναντι
των αντίστοιχων χρηστών υπηρεσιών πληρωμών τους για τυχόν χρεώσεις
για τις οποίες φέρουν την ευθύνη και για τόκους που επιβαρύνουν το
χρήστη υπηρεσιών πληρωμών συνεπεία μη εκτέλεσης ή εσφαλμένης
εκτέλεσης της πράξης πληρωμής.

Άρθρο 72 (Άρθρο 76 της Οδηγίας 2007/64)
Πρόσθετη οικονομική αποζημίωση
Πρόσθετη οικονομική αποζημίωση σε σχέση με αυτή που προβλέπεται
στο παρόν τμήμα μπορεί να καθορίζεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο
στη συναφθείσα σύμβαση μεταξύ του χρήστη και του παρόχου υπηρεσιών
πληρωμών του.

Άρθρο 73 (Άρθρο 77 της Οδηγίας 2007/64)
Δικαίωμα προσφυγής

88

1. Όταν η ευθύνη ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με το
άρθρο 71 αποδίδεται σε άλλον πάρο-χο υπηρεσιών πληρωμών ή σε
μεσάζοντα, ο δεύτερος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ή μεσάζων
αποζημιώνει τον πρώτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για κάθε ζημία που
υπέστη ή κάθε ποσό που κατέβαλε στο πλαίσιο του άρθρου 71.
2. Η χορήγηση περαιτέρω οικονομικής αποζημίωσης μπορεί να
αποφασίζεται βάσει συμφωνιών μεταξύ των
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών ή/και των μεσαζόντων και του δικαίου
που εφαρμόζεται στη μεταξύ τους συμφωνία.

Άρθρο 74 (Άρθρο 78 της Οδηγίας 2007/64)
Απουσία ευθύνης
Η ευθύνη που προβλέπεται στα Κεφάλαια 2 και 3 δεν ισχύει σε
περιστάσεις που είναι ασυνήθεις και απρόβλεπτες, ξένες προς τη βούληση
του μέρους που τις επικαλείται, και των οποίων οι συνέπειες δεν θα
μπορούσαν να αποφευχθούν παρ’ όλες τις προσπάθειες για το αντίθετο,
ούτε όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεσμεύεται από άλλες νομικές
υποχρεώσεις που προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία ή τη νομοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 75 (Άρθρο 79 της Οδηγίας 2007/64)
Προστασία των δεδομένων
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα συστήματα
πληρωμών και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, όταν χρειάζεται για
την πρόληψη, τη διερεύνηση και τον εντοπισμό της απάτης στον τομέα των
πληρωμών. Η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄),
όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
Άρθρο 76 (Άρθρο 80 της Οδηγίας 2007/64)
Καταγγελίες
1. Οι χρήστες υπηρεσιών πληρωμών και στα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη,
περιλαμβανομένων των ενώσεων καταναλωτών, έχουν το δικαίωμα να
υποβάλλουν καταγγελίες στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με
ισχυρισμούς περί παραβάσεων των διατάξεων των Τίτλων ΙΙΙ και IV του Α΄
Μέρους του παρόντος νόμου από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.
2. Ανάλογα με την περίπτωση και με την επιφύλαξη του δικαιώματος
προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου σύμφωνα με τη δικονομία, η αρμόδια
αρχή ενημερώνει με την απάντησή της τον καταγγέλλοντα για τις
προβλεπόμενες από το άρθρο 79 εξωδικαστικές διαδικασίες υποβολής
καταγγελιών και προσφυγής.

Άρθρο 77 (Άρθρο 81 της Οδηγίας 2007/64)
Κυρώσεις
1. Με την επιφύλαξη άλλων ειδικότερων διατάξεων, με απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας [Αρχή
Τροποποίησης]«επιβάλλεται σε βάρος των παρόχων και των δικαιούχων
υπηρεσιών πληρωμών»- ΑΝΤΙΚ. ΩΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ “” ΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 56 ΤΟΥ Ν. 4370/16, ΦΕΚ-37 Α/7-3-16 [Τέλος
Τροποποίησης] , οι οποίοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν
από διατάξεις των Κεφαλαίων IV και V αυτού του νόμου πρόστιμο από
πέντε χιλιάδες (5.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Σε
περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο προστίμου διπλασιάζεται. Κατά την
επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται ιδίως υπόψη και συνεκτιμώνται: α)
η βαρύτητα της παράβασης, β) η συχνότητα αυτής, γ) η διάρκειά της, δ) οι
ειδικές συνθήκες τέλεσής της, ε) ο βαθμός υπαιτιότητας και στ) ο κύκλος
εργασιών του παραβάτη.
2. Τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται αποτελούν δημόσιο έσοδο
και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974,
ΦΕΚ 90 Α΄) και μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
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3. Η επιβολή των ως άνω διοικητικών κυρώσεων είναι ανεξάρτητη από
κάθε άλλη αστική, ποινική ή πειθαρχική κύρωση που [Αρχή
Τροποποίησης]«προβλέπεται σε βάρος των φορέων παροχής και των
δικαιούχων υπηρεσιών πληρωμών» - ΑΝΤΙΚ. ΩΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ “”
ΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 56 ΤΟΥ Ν. 4370/16, ΦΕΚ-37 Α/7-3-16
[Τέλος Τροποποίησης] από το νόμο αυτόν και την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 78 (Άρθρο 82 της Οδηγίας 2007/64)
Αρμόδιες αρχές
1. Αρμόδια αρχή για τη διαχείριση καταγγελιών, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου [Αρχή Τροποποίησης] 76 παράγραφος 1 - ΑΝΤΙΚ.
ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΟΥ Ν. 4002/11, ΦΕΚ180 Α/22-8-11 αυτού του νόμου και την επιβολή των κυρώσεων που
προβλέπονται στο άρθρο [Αρχή Τροποποίησης] 77 - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ
ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΟΥ Ν. 4002/11, ΦΕΚ-180 Α/22-811 αυτού του νόμου ορίζεται η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
2. Σε περίπτωση παράβασης ή εικαζόμενης παράβασης των διατάξεων
του εθνικού δικαίου που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή των τίτλων ΙΙΙ και IV,
υπεύθυνες δυνάμει της παραγράφου 1 είναι οι αρμόδιες αρχές του
κράτους–μέλους καταγωγής του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Ωστόσο,
για τους αντιπροσώπους και τα υποκαταστήματα που λειτουργούν υπό το
δικαίωμα εγκατάστασης αρμόδιες είναι οι αρχές του κράτους–μέλους
υποδοχής.
ΤΜΗΜΑ 2
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Άρθρο 79
(Άρθρο 83 της Οδηγίας 2007/64)
Εξωδικαστική επίλυση διαφορών
1. Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, οι οποίες ανακύπτουν
μεταξύ χρήστη υπηρεσιών πληρωμών και φορέα παροχής υπηρεσιών
πληρωμών και αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που
καθορίζονται με τις διατάξεις αυτού του νόμου, αρμόδιοι είναι ο Συνήγορος
του Καταναλωτή, ο Μεσολαβητής Τραπεζικών–Επενδυτικών Υπηρεσιών και

91

οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού που προβλέπονται στο άρθρο 11 του
ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α΄).
2. Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, οι ανωτέρω φορείς
συνεργάζονται ενεργά με τους αντίστοιχους φορείς των άλλων κρατών–
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

8.

Με την παρ. 2 του άρθρου 109 του σχεδίου νόμου, καταργούνται οι κανονιστικές
πράξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις καταργούμενες διατάξεις της παρ. 1 και
αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου.

Άρθρο 111
Νέα διάταξη.

Άρθρο 112
Νέα διάταξη.

Άρθρο 113
Παρ. 1: Καταργούμενη διάταξη
Οι περιπτώσεις α και β της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Α του άρθρου 25
του ν.3842/2010 που καταργούνται με την παρούσα έχουν ως εξής:
«α) Η περίπτωση ι΄ του άρθρου 7 και η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 40 καταργούνται.
β) Μέσα σε προθεσμία ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν
δηλώσεις φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών στις οποίες, κατά την
ημερομηνία αυτή, είχαν εφαρμογή οι καταργούμενες διατάξεις. Για τον υπολογισμό
του φόρου στις υποθέσεις αυτές ως χρόνος φορολογίας λαμβάνεται η ημερομηνία
δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
Παρ. 2α: τροποποιούμενη/νέα διάταξη
Η περίπτωση ι του άρθρου 7 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών,
Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, που τροποποιείται με
την παρούσα, έχει ως εξής:
«ι) Κατά το χρόνο καταβολής του τιμήματος για τα κτήματα που
απαλλοτριώνονται αναγκαστικά ή κατά το χρόνο άρσης της απαλλοτρίωσης, εφόσον
η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε πριν από την κτήση. Θεωρούνται ως αναγκαστικά
απαλλοτριούμενα και τα ρυμοτομούμενα ακίνητα από την έκδοση του οικείου
διατάγματος.»
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Παρ. 2β: τροποποιούμενη/νέα διάταξη
Η περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Κώδικα Διατάξεων
Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από
Λαχεία, που τροποποιείται με την παρούσα, έχει ως εξής:
«ε) Κατά το χρόνο καταβολής του τιμήματος για τα κτήματα που
απαλλοτριώνονται αναγκαστικά ή κατά το χρόνο άρσης της απαλλοτρίωσης, εφόσον
η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε πριν από τη μεταβίβαση λόγω δωρεάς ή γονικής
παροχής.»

Άρθρο 114
Με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου τροποποιείται η παράγραφος 35 Α
άρθρου 72 του ν.4172/2013, η οποία έχει ως εξής:
«35.Α. Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά το
φορολογικό έτος 2016 δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό
τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται
επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωση έναρξης
εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του
εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η
προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 15 και την παρ. 1 του άρθρου 16. Εάν το πραγματικό εισόδημα της
προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον
ποσό φορολογείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29. Οι διατάξεις του
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την
επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη
διακοπή της».

Άρθρο 115
1. Με την πρώτη παράγραφο των προτεινόμενων διατάξεων αντικαθίσταται η
παράγραφος 2 του άρθρου 100Γ του ν.2960/2001, η οποία έχει ως εξής:
«2. Οι αδειοδοτημένες καπνοβιομηχανίες και τα αδειοδοτημένα επαγγελματικά
εργαστήρια παραγωγής προϊόντων καπνού έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν μέτρα
δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες και τους προμηθευτές τους, καθώς και οι
εισαγωγείς από τρίτες χώρες και οι παραλήπτες από άλλα κράτη-μέλη ως προς τους
πελάτες τους.»
2. Επίσης, με τη δεύτερη παράγραφο των προτεινόμενων διατάξεων καταργείται
η παράγραφος 6 του άρθρου 100Γ του ν. 2960/2001, η οποία έχει ως εξής:
«6. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από την υλοποίηση της
ηλεκτρονικής εφαρμογής υποδοχής των συναλλαγών προμηθευτών - πελατών.»
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Άρθρο 116
1.

Προστίθεται τρίτο εδάφιο στην παράγραφο 6, του άρθρου 78, του ν.2960/2001
(ΦΕΚ Α΄ 265), όπως ισχύει, το οποίο έχει ως εξής :
«6. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η
διαδικασία επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και ο τρόπος ελέγχου της
νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου για το οποίο χορηγείται επιστροφή του
φόρου αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 3.
Με όμοιες αποφάσεις καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής
του παρόντος άρθρου, καθώς και ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης
των παραλαμβανόμενων με μερική ή ολική απαλλαγή προϊόντων.»

2.

Αντικαθίσταται η παράγραφος 7, του άρθρου 109, του ν. 2960/2001(ΦΕΚ Α’ 265),
η οποία έχει ως εξής :
«7. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης που αναλογεί στο φυσικό αέριο των
περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73, βεβαιώνεται και
εισπράττεται από την αρμόδια αρχή, βάσει των εκδιδόμενων από τον διανομέα ή
τον αναδιανομέα φορολογικών στοιχείων επί των οποίων προσδιορίζονται η
μονάδα μέτρησης και οι ποσότητες που παραδίδονται, το αργότερο μέχρι την
εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση των ανωτέρω σχετικών
φορολογικών στοιχείων.
Με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά την ίδια
χρονική στιγµή ο φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) και κάθε άλλη σχετική
επιβάρυνση. Κατ’ εξαίρεση προκειµένου για την ηλεκτρική ενέργεια ο Φ.Π.Α.
υπολογίζεται µε τον οικείο φορολογικό συντελεστή επί του ποσού του ειδικού
φόρου κατανάλωσης».

Άρθρο 117
1. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν.1573/85, η οποία έχει ως
εξής:
«2. Για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας, λαμβάνεται υπόψη η
εργοστασιακή τιμή, όπως αυτή εμφανίζεται στους υποβαλλόμενους από την
αυτοκινητοβιομηχανία καταλόγους στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία αξιών. Δεν
αποτελούν διαμορφωτικά στοιχεία της τιμής αυτής οι κάθε είδους φορολογικού
χαρακτήρα επιβαρύνσεις που έχουν ενσωματωθεί στο κόστος παραγωγής.»
2. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν.1573/01, η οποία έχει ως
εξής:
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«2. Η φορολογητέα αξία για τα παραγόμενα οχήματα διαμορφώνεται σύμφωνα µε τα
κατά περίπτωση οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 2960/2001, για κάθε κατηγορία
οχήματος, προστιθεμένου του κόστους διασκευής του οχήματος.»

3. Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 123 του
ν.2960/01, η οποία έχει ως εξής:
«8. Αναστέλλεται η βεβαίωση του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου στα φορτηγά αυτοκίνητα της
δασμολογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και στις βάσεις
αυτών, που παραλαμβάνονται με προορισμό τη διασκευή τους στο εσωτερικό της
χώρας, μετά από έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, υπό τους όρους και
διατυπώσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σε οχήματα
των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05 της Συνδυασμένης
Ονοματολογίας.
Το τέλος ταξινόμησης που αναλογεί στα διασκευασθέντα έτοιμα οχήματα, που
προορίζονται για ταξινόμηση στη χώρα μας, επιβάλλεται και εισπράττεται με την
ολοκλήρωση της διασκευής των οχημάτων αυτών.
Ομοίως και για τα προερχόμενα από διασκευή των βάσεων των δασμολογικών
κλάσεων 87.02 και 87.06 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας έτοιμα οχήματα, το
τέλος ταξινόμησης με το οποίο επιβαρύνονται επιβάλλεται και εισπράττεται μετά την
ολοκλήρωση της διασκευής των βάσεων αυτών.
Για τα ως άνω οχήματα που δεν προορίζονται για ταξινόμηση στη χώρα μας, μετά
την ολοκλήρωση της διασκευής επιτρέπεται με την τήρηση των διατυπώσεων και
διαδικασιών να επαναποστέλλονται σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή να εξάγονται σε τρίτη χώρα χωρίς καταβολή του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης
που έτυχαν αναστολής.
Για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, ως φορολογητέα αξία για τα φορτηγά
οχήματα της δασμολογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας
λαμβάνεται η αξία της βάσης, όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις προηγούμενες παραγράφους, στην οποία προστίθεται και το κόστος της
διασκευής.»

4. Προστίθεται εδάφιο στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 121 του
ν.2960/01, η οποία έχει ως εξής:
«4. Για επιβατικά αυτοκίνητα της παραγράφου 1 τα οποία:
α) πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το
ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), οι
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συντελεστές των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 2, αυξάνονται
κατά 50%,
β) δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την
ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και του αμέσως
προηγούμενου και δεν είναι συμβατικής τεχνολογίας, οι συντελεστές των
περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 2, αυξάνονται κατά 200%,
γ) δεν πληρούν προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro),
συμβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα, οι συντελεστές των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της
παραγράφου 2, αυξάνονται κατά 500%, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της
παραγράφου 3.»

5. Προστίθεται εδάφιο στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του
ν.2960/01, η οποία έχει ως εξής:
«1. Τα φορτηγά αυτοκίνητα και οι βάσεις τους της δασμολογικής κλάσης 87.04
της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και τα αυτοκίνητα οχήματα που διαθέτουν εκ
κατασκευής χωριστό θάλαμο με δύο σειρές καθισμάτων για τον οδηγό, συνοδηγό και
τους επιβάτες και χωριστό ανοικτό χώρο φόρτωσης εμπορευμάτων της Δ.Κ. 87.03
της Σ.Ο., τα οποία πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς
την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και του αμέσως
προηγούμενου, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ως εξής:
α) Φορτηγά αυτοκίνητα, μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους, ποσοστό πέντε
τοις εκατό (5%).
β) Ανοικτά φορτηγά μέχρι και 3,5 τόνους, ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%).
γ) Κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους, ποσοστό
δέκα τοις εκατό (10%).
δ) Βάσεις των φορτηγών αυτοκινήτων των προηγούμενων περιπτώσεων,
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).
ε) Αυτοκίνητα οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους που διαθέτουν εκ
κατασκευής χωριστό θάλαμο με δύο σειρές καθισμάτων για τον οδηγό, συνοδηγό και
τους επιβάτες και χωριστό ανοικτό χώρο φόρτωσης εμπορευμάτων της Δ.Κ. 87.03,
ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%).
στ) Οι συντελεστές των προηγούμενων περιπτώσεων α΄ έως και ε΄
προσαυξάνονται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) προκειμένου για
αυτοκίνητα που δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως
προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και του
αμέσως προηγούμενου.
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ζ) Για τα αυτοκίνητα οχήματα που καθορίζονται στις περιπτώσεις β΄ και ε΄, τα
οποία με την προσθήκη στον ανοικτό χώρο φόρτωσης καλύμματος από άκαμπτο
στερεό υλικό, διασκευάζονται σε οχήματα με μόνιμο κλειστό αμάξωμα των
δασμολογικών κλάσεων 87.04 και 87.03, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 1573/1985
(A΄ 201).
Ως αυτοκίνητο όχημα με μόνιμο κλειστό αμάξωμα νοείται όχι μόνο αυτό που εκ
κατασκευής το αμάξωμά του είναι κλειστό, αλλά και αυτό που προκύπτει με την
προσθήκη στο αμάξωμα ανοικτού φορτηγού της περίπτωσης β΄, καθώς και στον
ανοικτό χώρο φόρτωσης των οχημάτων της περίπτωσης ε΄, καλύμματος από
άκαμπτα στερεά υλικά, ανεξάρτητα αν αφαιρείται εύκολα ή δύσκολα ή αν το πίσω
μέρος του αμαξώματος παραμένει ανοικτό.
η) Αυτοκίνητα οχήματα, ανοικτά ή κλειστά, τρίκυκλα ή τετράκυκλα, που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 92/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 30ής
Ιουνίου 1992 (EEL 225 της 10.9.1992) και πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές
της οδηγίας αυτής ή μεταγενέστερης, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης, ως
ακολούθως:

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΤΕΛΟΥΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Κάτω των 50 κυβικών εκατοστών

0%

Από 50 μέχρι 500 κυβικά εκατοστά

3%

Από 501 μέχρι 900 κυβικά εκατοστά

6%

Από 901 κυβικά εκατοστά και πάνω

10%

.

»

6. Τροποποιείται το
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 121 του ν.2960/01, η οποία έχει ως
εξής:
«8. Για την υπαγωγή στους αντίστοιχους συντελεστές τέλους ταξινόμησης των
παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, η διαπίστωση των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα και του ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), τις
προδιαγραφές του οποίου πληροί εκ κατασκευής το όχημα, πραγματοποιείται από την
αρμόδια τελωνειακή αρχή με βάση την προσκομιζόμενη σε αυτήν έγκριση τύπου ή το
δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου και το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης
του οχήματος.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ταύτιση στοιχείων μεταξύ του πιστοποιητικού
συμμόρφωσης του οχήματος και της αντίστοιχης έγκρισης τύπου ή του δελτίου
κοινοποίησης έγκρισης τύπου, η υπαγωγή στον αντίστοιχο συντελεστή τέλους
ταξινόμησης θα γίνεται με βάση τις αναγραφόμενες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
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και το αναγραφόμενο πρότυπο εκπομπών ρύπων που πληροί εκ κατασκευής το
όχημα στην έγκριση τύπου ή στο δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου.
Προκειμένου για μεταχειρισμένα οχήματα, απαιτείται η προσκόμιση και της
πρωτότυπης άδειας κυκλοφορίας αυτών που είχαν λάβει στην ξένη χώρα.
Στις ειδικές περιπτώσεις οχημάτων που αυτά δεν διαθέτουν δικαιολογητικά
έγγραφα του πρώτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, για την υπαγωγή του οχήματος
στον αντίστοιχο συντελεστή τέλους ταξινόμησης, καθορίζονται, με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι διαδικασίες και τα
προσκομιζόμενα στην αρμόδια τελωνειακή αρχή δικαιολογητικά έγγραφα για το
χαρακτηρισμό του οχήματος ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και τη διαπίστωση των
προδιαγραφών της οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που αυτό πληροί εκ
κατασκευής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της
παρούσας παραγράφου.»
7. Προστίθεται εδάφιο μετά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 121
του ν.2960/01, η οποία έχει ως εξής:
«7. Σε περίπτωση που ο κάτοχος μεταχειρισμένου κοινοτικού επιβατικού
αυτοκίνητου, με πρώτη άδεια κυκλοφορίας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
εκδοθείσα πριν από την 1η Ιουνίου του 2016, εκτιμά ότι το προς επιβολή τέλος
ταξινόμησης, όπως βεβαιώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και
4 και τις διατάξεις του άρθρου 126 του παρόντος νόμου, υπερβαίνει το υπολειπόμενο
τέλος ταξινόμησης που είναι ενσωματωμένο σε όμοιο, της αυτής μάρκας και τύπου
μεταχειρισμένου αυτοκινήτου ή ελλείψει αυτών σε όχημα παρόμοιο ή παρεμφερές
που έχει ήδη ταξινομηθεί στη χώρα πριν από την εν λόγω ημερομηνία, έχει δικαίωμα
να αιτηθεί τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης από την Ειδική
Επιτροπή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 126. Για τον υπολογισμό του
ιστορικού τέλους ταξινόμησης, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες συντελεστές του
τέλους ταξινόμησης και τα ισχύοντα στοιχεία διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας,
κατά το χρόνο της πρώτης κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τέλος ταξινόμησης για τα υπό κρίση αυτοκίνητα,
βεβαιώνεται σύμφωνα με το μικρότερο ποσό, όπως προκύπτει μεταξύ του ιστορικού
τέλους ταξινόμησης και του τέλους ταξινόμησης, όπως αυτό υπολογίζεται, σύμφωνα
με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου και τις διατάξεις
του άρθρου 126 του παρόντος νόμου. Με την απόφαση του τέταρτου εδαφίου της
παρ. 5 του άρθρου 126, καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
από την Επιτροπή αυτή και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της
παρούσας παραγράφου.»

Άρθρο 118
Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 τροποποιείται η υποπερίπτωση γ΄ της
περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Α.2 της παρ. Α΄ του άρθρου πρώτου του ν.
4152/2013 (Α΄107), η οποία έχει ως εξής:
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«γ) αν οι συνολικές βασικές οφειλές υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ, η προσκόμιση στοιχείων από τα οποία προκύπτει η πρόσκαιρη
οικονομική αδυναμία και η δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθμισης, με
υπογραφή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών από ανεξάρτητο εκτιμητή. Για
συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων
(150.000) ευρώ, πέραν της τήρησης των οριζόμενων στο προηγούμενο εδάφιο
προϋποθέσεων απαιτείται η πρόσθετη παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή
εμπράγματης ασφάλειας για το σύνολο αυτών. Ανεξάρτητος εκτιμητής θα
προσδιορίσει την αξία της προσφερόμενης διασφάλισης.».
Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 τροποποιείται η περίπτωση γ΄ της παρ.
2 του άρθρου 43 του ν.4174/2013, η οποία έχει ως εξής :
«γ) ανάλογα με το ύψος των φορολογικών οφειλών για τις οποίες υποβάλλει
αίτηση ένταξης σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών:
αα) για φορολογικές οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αποδεικτικά
στοιχεία για τη δυνατότητα καταβολής των μηνιαίων δόσεων,
ββ) για φορολογικές οφειλές άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, έγγραφα
με τα οποία αποδεικνύεται, αφενός, η προσωρινή οικονομική του αδυναμία και,
αφετέρου, η δυνατότητα τήρησης των όρων του προγράμματος ρύθμισης οφειλών ή
γγ) για φορολογικές οφειλές άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ,
εγγυήσεις ή άλλο εμπράγματο βάρος.»

Άρθρο 119
1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 20Α του ν.2939/2001
(ΦΕΚ 179 Α’):
«Ειδικά, στην περίπτωση μη καταβολής του περιβαλλοντικού τέλους του άρθρου
6Α το ποσό του τέλους που δεν καταβλήθηκε και του προστίμου βεβαιώνεται από
τον Ε.Ο.ΑΝ. στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του υπόχρεου και εισπράττεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).»
1.
Η υποπερίπτωση ββ) της περίπτωσης α) του πέμπτου εδαφίου της
παραγράφου 2 του άρθρου 6Α του ν. 2939/2001
«ββ) ύστερα και από γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής, είσπραξης και απόδοσης του
περιβαλλοντικού τέλους που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας
παραγράφου,»

Άρθρο 120
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Με την προτεινόμενη διάταξη αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου
1 του άρθρου 3Α του ν. 2963/1922 (Α’ 134), όπως αυτό προστέθηκε με την
παράγραφο 4 του άρθρου 19 του ν. 2753/1999 (Α’ 249), η οποία έχει ως εξής:
«Η άδεια αυτή χορηγείται με την προϋπόθεση ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός για
την παρασκευή του ζύθου θα είναι εγκατεστημένος στο χώρο του καταστήματος και
ο ζυθοβραστήρας θα είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 10 εκατόλιτρων.»

Άρθρο 121
Νέα διάταξη.

Άρθρο 122
Νέα διάταξη.

Άρθρο 123
Νέα διάταξη.

Άρθρο 124

Με την παράγραφο 1 της προτεινόμενης διάταξης αντικαθίσταται η παρ. 7 του
άρθρου 25 του ν. 4389/2016, η οποία έχει ως εξής:
«7. Η απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων μεταξύ της Αρχής και του Υπουργείου
Οικονομικών ή άλλης Ανεξάρτητης Αρχής ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας κάθε μορφής
ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και η απόσπαση σε πολιτικά γραφεία της Κυβέρνησης, τη Βουλή,
μέλη του Κοινοβουλίου και τα Κόμματα, διενεργείται μετά από γνώμη των οικείων
Υπηρεσιακών Συμβουλίων, με κοινή απόφαση του Διοικητή της Αρχής και των
συναρμόδιων Υπουργών, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.
Το προσωπικό της Αρχής, που δύναται να είναι αποσπασμένο, σύμφωνα με το
προηγούμενο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του
συνόλου των οργανικών θέσεων της Αρχής.»
Με την παράγραφο 2 της προτεινόμενης διάταξης τροποποιείται η διάταξη της
παραγράφου 8 του άρθρου 25 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), η οποία έχει ως εξής:
«8. Οι αποσπάσεις υπαλλήλων της Αρχής είτε για υπηρεσία τους στη Μόνιμη Ελληνική
Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), είτε ως εθνικών εμπειρογνωμόνων σε υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών, διενεργούνται με κοινή απόφαση του Διοικητή
και του Υπουργού Οικονομικών ή του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά τις
κείμενες διατάξεις.»
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Άρθρο 125
Με το παρόν άρθρο τροποποιείται το άρθρο 62 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), το
οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 62
Λοιπές φορολογικές διατάξεις
1. Η ωφέλεια νομικού πρόσωπου, νομικής οντότητας, καθώς και φυσικού
προσώπου που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία
προκύπτει από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικό ή
χρηματοδοτικό ίδρυμα, προς υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή χρηματοδοτικό
ίδρυμα ή προς εταιρεία του ν. 4354/2015 (Α` 176) στο πλαίσιο εξωδικαστικού
συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, δεν θεωρείται δωρεά και
απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος.
2. Για διαγραφές χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, προς υπό
ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή προς εταιρεία του ν.
4354/2015 στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού, η παρ. 1 εφαρμόζεται
αποκλειστικά για οφειλές που την 31η Μαρτίου 2016 βρίσκονταν σε καθυστέρηση ή
ήταν επίδικες ή ρυθμισμένες και για συμφωνίες εξωδικαστικού συμβιβασμού που
συνάπτονται από την 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017.
3. Για διαγραφές χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, προς υπό
ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή προς εταιρεία του ν.
4354/2015 σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, η παρ. 1 εφαρμόζεται αποκλειστικά
για οφειλές οι οποίες την 31η Μαρτίου 2016 ήταν επίδικες ή για οφειλές οι οποίες
κατά την ανωτέρω ημερομηνία ήταν ρυθμισμένες με δικαστικές αποφάσεις που έχουν
εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2016 ή για οφειλές που κατά την 31η Μαρτίου 2016
ήταν σε καθυστέρηση και οι σχετικές αιτήσεις ενώπιον δικαστηρίων υποβάλλονται
μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017.
4. Η ωφέλεια που αποκτά φυσικό πρόσωπο και η οποία προκύπτει από τη
διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό
ίδρυμα, προς υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή προς
εταιρεία του ν. 4354/2015 στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού, δεν θεωρείται
εισόδημα και απαλλάσσεται του φόρου δωρεάς.
5. Η παρ. 4 εφαρμόζεται αποκλειστικά για οφειλές που την 31η Μαρτίου 2016
βρίσκονταν σε καθυστέρηση ή ήταν επίδικες ή ρυθμισμένες και για συμφωνίες
εξωδικαστικού συμβιβασμού που συνάπτονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017.»

Άρθρο 126
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Με τις προτεινόμενες διατάξεις τροποποιούνται (α) η παρ. 2 και η παρ. 7 του
άρθρου 4 και (β) η παρ. 2 του άρθρου 4Α του ν. 3864/2010 (Α΄ 119), οι οποίες
έχουν ως εξής:
«Άρθρο 4
2. Το Γενικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μη εκτελεστικά μέλη. Επτά (7) εκ
των μελών του, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του, επιλέγονται μεταξύ
προσώπων με διεθνή εμπειρία σε τραπεζικά θέματα. Τις θέσεις των υπολοίπων μελών
του Γενικού Συμβουλίου συμπληρώνουν ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου
Οικονομικών και ένα πρόσωπο που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
7. Οι ιδιότητες του Βουλευτή, μέλους της Κυβερνήσεως, στελέχους Υπουργείου ή
άλλης δημόσιας αρχής, στελέχους, υπαλλήλου ή συμβούλου χρηματοπιστωτικού
ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα ή προσώπου που κατέχει μετοχές τέτοιου
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή άνω ή διαθέτει
χρηματοοικονομική συμμετοχή που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το Μετοχικό
Κεφάλαιο του ως άνω ιδρύματος για ισόποσο ποσό εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή
άνω, είναι ασυμβίβαστες με εκείνη του μέλους του Γενικού Συμβουλίου ή της
Εκτελεστικής Επιτροπής. Στέλεχος ή υπάλληλος πανεπιστημίου, οργανισμού ή
ιδρύματος λειτουργικά αυτόνομου από την Κυβέρνηση, δεν λογίζεται ως στέλεχος
της Κυβέρνησης ή υπάλληλος Υπουργείου ή άλλης δημόσιας αρχής. Με την
επιφύλαξη της παραγράφου 5, δεν είναι ασυμβίβαστη προς το διορισμό ως μέλους
του Γενικού Συμβουλίου η ιδιότητα υπαλλήλου ή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Οικονομικών, προκειμένου περί του εκπροσώπου αυτού στο Γενικό Συμβούλιο
σύμφωνα με την παράγραφο 2. Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές, τα μέλη των
συλλογικών οργάνων, οι σύμβουλοι και το προσωπικό της Τράπεζας της Ελλάδος δεν
μπορούν να είναι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.»

«Άρθρο 4Α
2. Ως μέλη της Επιτροπής δεν δύνανται να επιλεγούν πρόσωπα τα οποία:
α. έχουν καταδικαστεί με οριστική απόφαση για αδίκημα που επισύρει ποινή
φυλάκισης με ή χωρίς τη δυνατότητα μετατροπής της ποινής αυτής σε χρηματική,
β. έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση,
γ. λόγω οποιουδήποτε παραπτώματος δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την άσκηση
επαγγέλματος ή έχουν αποκλειστεί ή τεθεί σε διαθεσιμότητα από την αρμόδια αρχή
ως προς την άσκηση επαγγέλματος ή τους έχει απαγορευθεί να ασκούν καθήκοντα
διευθυντή ή υπαλλήλου σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή σε ιδιωτική επιχείρηση,
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δ. Είναι βουλευτές ή μέλη της Κυβέρνησης ή αξιωματούχοι, υπάλληλοι ή σύμβουλοι
οποιουδήποτε Υπουργείου ή άλλης δημόσιας αρχής ή είναι εντεταλμένοι σύμβουλοι,
στελέχη, υπάλληλοι ή σύμβουλοι οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί
στην Ελλάδα ή είναι κάτοχοι μετοχών αξίας ποσού από εκατό χιλιάδες (100.0) ευρώ
και άνω σε ένα τέτοιο πιστωτικό ίδρυμα ή έχουν οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό
συμφέρον άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένο με το μετοχικό κεφάλαιο ενός τέτοιου
πιστωτικού ιδρύματος ισόποσης αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και άνω. Οι
ανωτέρω περιορισμοί ισχύουν για κάθε πρόσωπο που υπηρέτησε σε αντίστοιχη θέση
ή κατείχε μετοχές εκατό χιλιάδων (100.0) ευρώ κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια
πριν την τοποθέτησή του στα όργανα διοίκησης του Ταμείου. Ομοίως, οι παραπάνω
περιορισμοί εφαρμόζονται για κάθε αξιωματούχο, στέλεχος, υπάλληλο ή σύμβουλο
καθενός από τα ευρωπαϊκά όργανα και οργανισμούς της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου.»

Άρθρο 127
Με την προτεινόμενη διάταξη αντικαθίσταται το άρθρο 9 του ν.4465/2017 (Α΄47),
που έχει ως εξής:
«Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν σε οποιονδήποτε καταναλωτή που
ανοίγει ή τηρεί λογαριασμό σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που εδρεύει στην
Ελλάδα υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού, όπως περιγράφεται στο άρθρο 10, μεταξύ
λογαριασμών πληρωμών που τηρούνται στο ίδιο νόμισμα.»
Άρθρο 128
Με την προτεινόμενη διάταξη αντικαθίσταται η περίπτ. ε΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 12 του ν. 4438/2016, που έχει ως εξής:
«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,»
Άρθρο 129
Νέα διάταξη.
Άρθρο 130
Νέα διάταξη.
Άρθρο 131
1. Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 της προτεινόμενης διάταξης
τροποποιείται η περίπτ. α της παρ. 1 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), η οποία έχει ως εξής:
«α. Με πρωτοβουλία της αρμόδιας υπηρεσίας, αποστέλλεται στον αποδέκτη της
ενίσχυσης και ειδικότερα, στον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, αντίγραφο
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της απόφασης με πρόσκληση για καταβολή του εκεί οριζόμενου ποσού εντός
ορισμένης προθεσμίας, στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του νομικού προσώπου.»
2. Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 της προτεινόμενης διάταξης
τροποποιείται η παρ. 3 του ν. 4002/2011, η οποία έχει ως εξής:
«3. Αρμόδια υπηρεσία κατά την έννοια των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου
1 είναι η υπηρεσία που εποπτεύει τις δραστηριότητες του νομικού προσώπου για τις
οποίες χορηγήθηκε η παράνομη κρατική ενίσχυση.
Αν η ανακτητέα κρατική ενίσχυση αφορά περισσότερες της μίας δραστηριότητες που
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα περισσοτέρων υπηρεσιών, αρμόδια είναι η υπηρεσία
που εποπτεύει την κύρια δραστηριότητα του νομικού προσώπου.»

Άρθρο 132
Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 αντικαθίσταται η παρ. 4 της
υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 129), που έχει ως
εξής:
«4. Αναστέλλεται η χορήγηση κάθε συμβιβάσιμης ενίσχυσης σε οποιονδήποτε
αποδέκτη οφείλει να
επιστρέψει παράνομη και ασυμβίβαστη ενίσχυση που υπόκειται σε προηγούμενη
απόφαση ανάκτησης μέχρις ότου ο εν λόγω αποδέκτης έχει επιστρέψει την παλαιά
παράνομη και ασυμβίβαστη ενίσχυση.»

Άρθρο 133
Νέα διάταξη.

Άρθρο 134

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.
4270/2014 (Α΄ 143), που έχει ως εξής:
«Άρθρο 8
Στελέχωση των υπηρεσιών
1…
2. Από τις είκοσι (20) συνιστώμενες θέσεις:
α) οι εννέα (9) είναι θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ). Για τις
θέσεις αυτές απαιτείται η κατοχή τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε
κάποιον ή κάποιους εκ των τομέων της οικονομετρίας, των μακροοικονομικών, της
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δημοσιονομικής πολιτικής, των χρηματαγορών, των θεσμών ή της πολιτικής
οικονομίας,
β) οι πέντε (5) Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΠ) κατηγορίας ΠΕ στους
προαναφερόμενους γνωστικούς τομείς και
γ) οι έξι (6) είναι θέσεις διοικητικού προσωπικού κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ, ήτοι μέχρι
πέντε (5) των κλάδων «Διοικητικού» ή «Διοικητικού-Οικονομικού» και τουλάχιστον
μία (1) του κλάδου «Πληροφορικής».
Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994. Τα
επιμέρους λειτουργικά, διοικητικά και ερευνητικά καθήκοντα του προσωπικού
ανατίθενται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου.
3. ….».
*** Το άρθρο 8 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 67 Ν.4472/2017,ΦΕΚ Α
74/19.5.2017.»

Άρθρο 135
Το άρθρο 16 Α του ν. 4173/2013, το οποίο τροποποιείται με το παρόν ΣχΝ, έχει
ως εξής:
«Άρθρο 16 Α
1. Οι κάθε είδους συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου ή
έμμισθης εντολής του προσωπικού, το οποίο την 11η Ιουνίου 2013 απασχολείτο στην
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και οι οποίες λύθηκαν, με το άρθρο 3 της 2/11.6.2013 κοινής απόφασης
του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β΄ 1414),
όπως ισχύει, αναβιώνουν από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και θεωρούνται εφεξής συμβάσεις που έχουν συναφθεί με την
εταιρεία του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Οι μισθοί του προσωπικού του
προηγούμενου εδαφίου ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του
ν. 4024/2011 (Α΄ 226), προκειμένου δε, για δημοσιογράφους από την κ.υ.α.
2/17805/0022 (Β΄ 662).
2. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για θέματα Ραδιοτηλεόρασης, Υπουργού
Επικρατείας και του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται τα κάθε είδους θέματα που
προκύπτουν από την κατά την προηγούμενη παράγραφο αναβίωση συμβάσεων και
ιδίως τα θέματα που αφορούν:
α) εκκρεμείς οικονομικές απαιτήσεις του προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που
καταργήθηκε με την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 κοινή υπουργική απόφαση,
β) συμψηφισμούς αυτών με τους κάθε είδους μισθούς, αποδοχές, επιδόματα και
κάθε είδους αποζημιώσεις που ελήφθησαν από τους εργαζόμενους που εμπίπτουν
στην παράγραφο 1 του παρόντος, για την περίοδο μέχρι την, από την ημέρα
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δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναβίωση των
συμβάσεών τους,
γ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια του προσωπικού τούτου.
3. Από την αναβίωση της παραγράφου 1 εξαιρούνται:
α) το προσωπικό ειδικών θέσεων και οι ειδικοί σύμβουλοι (μετακλητοί
υπάλληλοι),
β) όσοι γνωστοποιήσουν με έγγραφη δήλωσή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ότι δεν επιθυμούν την αναβίωση της σύμβασης εργασίας τους μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από τη συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας ή όσοι δεν εμφανιστούν προς ανάληψη των καθηκόντων
τους μέσα στην προθεσμία αυτή,
γ) όσοι έχουν λάβει πλήρη ή μειωμένη σύνταξη με οριστική απόφαση
οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα και όσοι έχουν καταθέσει ήδη κατά τη
δημοσίευση του παρόντος αίτηση για τη λήψη πλήρους σύνταξης. Πλήρης είναι η
σύνταξη που καταβάλλεται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα με τις απώτατες
χρονικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία.
4. Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου που έχουν συναφθεί με τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε.
εργαζομένων που δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του παρόντος παραμένουν σε
ισχύ. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί μεταξύ της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και
των Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών λύονται αζημίως από τη θέση σε ισχύ του
παρόντος. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. παύει
αυτοδικαίως και αζημίως από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Μέχρι την καθ’
οιονδήποτε τρόπο αντικατάσταση των προσώπων της παρούσας παραγράφου,
εξακολουθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμειβόμενοι σύμφωνα με τους
όρους των συμβάσεών τους.»

Άρθρο 136
Νέα διάταξη
Άρθρο 137
Με την προτεινόμενη διάταξη, πράξεις που έχουν υπογραφεί καθ’ υπέρβαση της
εξουσιοδότησης υπογραφής
Άρθρο 138

Με την πρώτη των προτεινόμενων διατάξεων καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 12
του ν. 4151/2013 (Α΄ 103), που έχει ως εξής:
«4. Οι οργανικές θέσεις των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσιονομικών Ελέγχων, με εξαίρεση τις οργανικές θέσεις κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ,
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καλύπτονται από υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου
Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, που είναι εγγεγραμμένοι
στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών ΕΔΕΛ. Από τις διατάξεις της
παραγράφου αυτής εξαιρούνται η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων,
καθώς και το Αυτοτελές Γραφείο Παρακολούθησης και Υποστήριξης της Διεύθυνσης
Έκτακτων και Ειδικών Ελέγχων.»
*** Η παράγραφος 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.4β άρθρου 7
Ν.4374/2016, ΦΕΚ Α 50/1.4.2016.»

Άρθρο 139
Νέα διάταξη.
Άρθρο 140
Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν.2628/1998 (Α΄ 151), που έχουν ως εξής:
«Άρθρο 4
Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
"1. Ο Γενικός Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής επιλέγονται από
τον Υπουργό Οικονομικών μεταξύ προσώπων μεγάλης εμπειρίας σε θέματα
χρηματαγορών με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις στην Ελλάδα ή
στο εξωτερικό. Οι ανωτέρω προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
τετραετούς διάρκειας που μπορεί να ανανεώνεται. Οι αποδοχές και οι εν γένει
απολαβές και αποζημιώσεις των προσλαμβανομένων καθορίζονται με τη σχετική
σύμβαση εργασίας που καταρτίζεται μεταξύ του ΟΔΔΗΧ και του προσλαμβανομένου
και τελεί υπό την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών".
«Για τις αποδοχές και τις εν γένει πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές και αποζημιώσεις
των προσλαμβανόμενων της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται αναλόγως η
περίπτωση α` της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α` 176).».
*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 25 Ν.2703/1999 Α 73/8.4.1999,
το δε τέταρτο εδάφιο αυτής προστέθηκε με το άρθρο 29 Ν.4465/2017, ΦΕΚ Α
47/4.4.2017.
2. Σε περίπτωση τοποθέτησης με απόσπαση στις παραπάνω θέσεις προσώπων που
είναι ήδη δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, όπως αυτός
οριοθετείται από το ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 119 Α`), κατά το χρόνο της θητείας τους
στον Οργανισμό διατηρούνται ακέραια τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα στο
φορέα από τον οποίο προέρχονται, η θέση τους στην επετηρίδα και πάντα τα
προσκτώμενα, λόγω προϋπηρεσίας ή συναφή προς τη θέση τους και το βαθμό τους
δικαιώματα. Ο χρόνος της θητείας τους στον Οργανισμό θεωρείται χρόνος
πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για κάθε σχετική συνέπεια, αλλά η
μισθοδοσία τους βαρύνει τον Οργανισμό
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"Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του παρόντος εφαρμόζονται
αναλόγως και στην περίπτωση αυτή».

*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.2,το οποίο είχε προστεθεί με το άρθρο 25
Ν.2703/1999 Α 73,ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 21 Ν.3965/2011,ΦΕΚ Α
113/18.5.2011.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωµών και άλλες
διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2015/2366/ΕΕ
ΤΙΤΛΟΣ I
ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1
Αντικείµενο - Σκοπός
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Σκοπός του Μέρους Α΄ του παρόντος νόµου είναι η
ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη της Οδηγίας
2015/2366/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβούλιου της 25ης Νοεµβρίου 2015 (ΕΕ L 271), σχετικά µε υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά.
2. Με τα άρθρα 1 έως και 110 θεσπίζονται κανόνες, µε
τους οποίους διακρίνονται οι εξής κατηγορίες παρόχων
υπηρεσιών πληρωµών:
α) πιστωτικά ιδρύµατα όπως ορίζονται στο στοιχείο 1
της παρ.1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013 (EE L 176), περιλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων τους, όπως ορίζονται στο στοιχείο 17 της
παρ.1 του άρθρου 4 του εν λόγω Κανονισµού, όταν τα υποκαταστήµατα αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα είτε η έδρα τους βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε
σύµφωνα µε το άρθρο 36 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), σε
τρίτη χώρα, καθώς και το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
β) ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος, όπως ορίζονται
στο στοιχείο 3 του άρθρου 10 του ν. 4021/2011 (Α΄ 218),
περιλαµβανοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 18 του εν λόγω νόµου, των υποκαταστηµάτων ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος µε καταστατική έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα και µόνο στο βαθµό που οι υπηρεσίες πληρωµών τις οποίες
προσφέρουν τα εν λόγω υποκαταστήµατα, συνδέονται
µε την έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος,
γ) γραφεία ταχυδροµικών επιταγών τα οποία εξουσιοδοτούνται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία να παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών,
δ) ιδρύµατα πληρωµών όπως ορίζονται στο στοιχείο 4
του άρθρου 4,
ε) η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι εθνικές
κεντρικές τράπεζες όταν δεν ενεργούν µε την ιδιότητά
τους ως νοµισµατικών ή άλλων δηµόσιων αρχών,
στ) το Ελληνικό Δηµόσιο και τα άλλα κράτη-µέλη ή οι
περιφερειακές ή τοπικές αρχές τους, όταν δεν ενεργούν
µε την ιδιότητά τους ως δηµόσιων αρχών.
3. Ο παρών νόµος θεσπίζει, επίσης, κανόνες που αφορούν: α) τη διαφάνεια των όρων και τις απαιτήσεις ενηµέρωσης σχετικά µε τις υπηρεσίες πληρωµών και β) τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που αντιστοιχούν τόσο
στους χρήστες υπηρεσιών πληρωµών όσο και στους
παρόχους υπηρεσιών πληρωµών όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών πληρωµών ως τακτική απασχόληση ή επιχειρηµατική δραστηριότητα.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται στις υπηρεσίες πληρωµών που παρέχονται στην Ελλάδα.
2. Τα άρθρα 38 έως 101 εφαρµόζονται σε πράξεις πληρωµής που πραγµατοποιούνται σε νόµισµα κράτους-µέλους, όταν τόσο ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του
πληρωτή όσο και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του
δικαιούχου ή ο µοναδικός πάροχος υπηρεσιών πληρωµών για την πράξη πληρωµής βρίσκονται εντός των κρατών-µελών, σε ό,τι αφορά τα µέρη της πράξης πληρωµής
που πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα.
3. Τα άρθρα 38 έως 60 εκτός από την περίπτωση β΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 45, την περίπτωση ε΄ του
στοιχείου 2 του άρθρου 52 και την περίπτωση α΄ του άρθρου 56, καθώς και τα άρθρα 61 έως 101, εκτός από τα
άρθρα 81 έως 85, εφαρµόζονται σε πράξεις πληρωµής
που πραγµατοποιούνται σε νόµισµα που δεν είναι νόµισµα κράτους-µέλους, όταν τόσο ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωµών του πληρωτή όσο και ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωµών του δικαιούχου ή ο µοναδικός πάροχος υπηρεσιών πληρωµών για την πράξη πληρωµής, βρίσκονται
εντός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, σε ό,τι αφορά τα µέρη της πράξης πληρωµής που πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα.
4. Τα άρθρα 38 έως 60, εκτός από την περίπτωση β΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 45, την περίπτωση ε΄ του
στοιχείου 2 και την περίπτωση ζ΄ του στοιχείου 5 του
άρθρου 52 και την περίπτωση α΄ του άρθρου 56, καθώς
και τα άρθρα 61 έως 101, εκτός από τις παραγράφους 2
και 4 του άρθρου 62, τα άρθρα 76, 77, 81, την παράγραφο 1 του άρθρου 83 και τα άρθρα 88 και 91, εφαρµόζονται σε πράξεις πληρωµής που πραγµατοποιούνται σε όλα τα νοµίσµατα όταν µόνο ο ένας από τους παρόχους
υπηρεσιών πληρωµών βρίσκεται εντός του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου, σε ό,τι αφορά τα µέρη της πράξης
πληρωµής που πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα.
Άρθρο 3
Εξαιρέσεις
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
Ο παρών νόµος δεν έχει εφαρµογή στις εξής περιπτώσεις:
α) σε πράξεις πληρωµής που διενεργούνται αποκλειστικά σε µετρητά απευθείας από τον πληρωτή στον δικαιούχο, χωρίς οποιαδήποτε ενδιάµεση µεσολάβηση,
β) σε πράξεις πληρωµής από τον πληρωτή στον δικαιούχο µέσω εµπορικού αντιπροσώπου εξουσιοδοτηµένου
µε συµφωνία να διαπραγµατεύεται ή να συνάπτει την
πώληση ή αγορά αγαθών ή υπηρεσιών εκ µέρους µόνο
του πληρωτή ή µόνο του δικαιούχου,
γ) στην κατ’ επάγγελµα υλική µεταφορά τραπεζογραµµατίων και κερµάτων, περιλαµβανοµένης της συλλογής,
της επεξεργασίας και της παράδοσής τους,
δ) σε πράξεις πληρωµής συνιστάµενες σε µη επαγγελµατική συγκέντρωση και παράδοση µετρητών στο πλαίσιο µη κερδοσκοπικής ή φιλανθρωπικής δραστηριότητας,
ε) σε υπηρεσίες κατά τις οποίες καταβάλλονται µετρητά από τον δικαιούχο στον πληρωτή ως µέρος πράξης
πληρωµής, ύστερα από ρητή αίτηση του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών και αµέσως πριν από την εκτέλεση πρά-
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ξης πληρωµής, για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,
στ) στις εργασίες µετατροπής συναλλάγµατος, δηλαδή σε πράξεις «µετρητά αντί µετρητών» (cash to cash),
όταν τα µετρητά δεν τηρούνται σε λογαριασµό πληρωµών,
ζ) στις πράξεις πληρωµής που βασίζονται σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αξιόγραφα, τα οποία εκδίδονται
επί του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών για να τεθούν
χρηµατικά ποσά στη διάθεση του δικαιούχου:
αα) έντυπες επιταγές, σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Γενεύης της 19ης Μαρτίου 1931, µε την οποία θεσπίζεται
ενιαίος νόµος για τις επιταγές,
ββ) έντυπες επιταγές, ανάλογες µε εκείνες που αναφέρονται στην υποπερίπτωση αα΄, οι οποίες διέπονται
από τη νοµοθεσία των κρατών-µελών που δεν έχουν υπογράψει τη Σύµβαση της Γενεύης της 19ης Μαρτίου
1931, για τον ενιαίο νόµο για τις επιταγές,
γγ) έντυπες εντολές πληρωµών, σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Γενεύης της 7ης Ιουνίου 1930, µε την οποία θεσπίζεται ενιαίος νόµος για τις συναλλαγµατικές και τα
γραµµάτια,
δδ) έντυπες εντολές πληρωµών παρόµοιες µε αυτές
της υποπερίπτωσης γγ΄ που διέπονται από τη νοµοθεσία
των κρατών-µελών που δεν είναι µέλη της Σύµβασης της
Γενεύης της 7ης Ιουνίου 1930, µε την οποία θεσπίζεται
ενιαίος νόµος για τις συναλλαγµατικές και τα γραµµάτια,
εε) έντυπα παραστατικά,
στστ) έντυπες ταξιδιωτικές επιταγές,
ζζ) έντυπες ταχυδροµικές επιταγές, όπως αυτές ορίζονται από την Παγκόσµια Ταχυδροµική Ένωση,
η) σε πράξεις πληρωµής που πραγµατοποιούνται στο
πλαίσιο συστήµατος πληρωµών ή διακανονισµού τίτλων
µεταξύ αντιπροσώπων διακανονισµού, κεντρικών αντισυµβαλλοµένων, γραφείων εκκαθάρισης και/ή κεντρικών
τραπεζών και άλλων συµµετεχόντων στο σύστηµα και
παρόχων υπηρεσιών πληρωµών, µε την επιφύλαξη του
άρθρου 35,
θ) σε πράξεις πληρωµής που αφορούν την εξυπηρέτηση περιουσιακών στοιχείων αποτελούµενων από τίτλους, περιλαµβανοµένων µερισµάτων, εισοδήµατος ή
άλλων διανεµόµενων ποσών, ή της εξαγοράς ή πώλησης, οι οποίες διενεργούνται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση η΄ ή από επιχειρήσεις επενδύσεων, πιστωτικά ιδρύµατα, οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων ή επιχειρήσεις διαχείρισης περιουσιακών
στοιχείων, που παρέχουν υπηρεσίες επενδύσεων και κάθε άλλη οντότητα, η οποία νοµίµως παρέχει υπηρεσίες
θεµατοφυλακής σε χρηµατοπιστωτικά µέσα,
ι) στις υπηρεσίες παρόχων τεχνικών υπηρεσιών, οι οποίες υποστηρίζουν την παροχή υπηρεσιών πληρωµών,
χωρίς ποτέ να περιέρχονται στην κατοχή τους τα υπό
µεταφορά χρηµατικά ποσά. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνονται η επεξεργασία και αποθήκευση δεδοµένων,
οι υπηρεσίες εµπιστοσύνης και προστασίας της ιδιωτικής
ζωής, η ταυτοποίηση δεδοµένων και οντοτήτων, η παροχή τεχνολογίας πληροφορικής (ΙΤ) και δικτύου επικοινωνιών, καθώς και η παροχή και συντήρηση τερµατικών και
συσκευών που χρησιµοποιούνται για υπηρεσίες πληρωµών, µε εξαίρεση τις υπηρεσίες εκκίνησης πληρωµής και
τις υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασµού,
ια) στις υπηρεσίες οι οποίες βασίζονται σε συγκεκριµένα µέσα πληρωµών, που µπορεί να χρησιµοποιηθούν
µόνο µε περιορισµένο τρόπο και που πληρούν µία από

τις εξής προϋποθέσεις:
αα) µέσα πληρωµών που επιτρέπουν στον κάτοχο να
αποκτήσει αγαθά ή υπηρεσίες, µόνο στην επαγγελµατική στέγη που χρησιµοποιεί ο εκδότης ή εντός περιορισµένου δικτύου παρόχων υπηρεσιών, στο πλαίσιο απευθείας εµπορικής συµφωνίας µε επαγγελµατία εκδότη,
ββ) µέσα πληρωµών που µπορεί να χρησιµοποιηθούν
µόνο για την απόκτηση ενός πολύ περιορισµένου φάσµατος αγαθών ή υπηρεσιών,
γγ) µέσα πληρωµών που µπορεί να χρησιµοποιηθούν
µόνο στην Ελλάδα, παρέχονται κατ’ αίτηση επιχείρησης
ή οντότητας του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίζονται από κεντρική ή περιφερειακή δηµόσια αρχή για ειδικούς κοινωνικούς ή φορολογικούς σκοπούς προς απόκτηση συγκεκριµένων αγαθών ή υπηρεσιών από προµηθευτές που έχουν συνάψει εµπορική συµφωνία µε τον εκδότη,
ιβ) σε πράξεις πληρωµής από πάροχο δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες παρέχονται επιπλέον των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για συνδροµητή του δικτύου ή της υπηρεσίας:
αα) για την αγορά ψηφιακού περιεχοµένου ή/και φωνητικών υπηρεσιών ανεξάρτητα από τη συσκευή που
χρησιµοποιείται για την αγορά ή την κατανάλωση του
ψηφιακού περιεχοµένου και χρεώνονται στο σχετικό λογαριασµό ή
ββ) οι οποίες πραγµατοποιούνται από ή µέσω ηλεκτρονικής συσκευής και χρεώνονται στο σχετικό λογαριασµό
στο πλαίσιο φιλανθρωπικής δραστηριότητας ή για την αγορά εισιτηρίων, µε την προϋπόθεση ότι η αξία κάθε µεµονωµένης πράξης πληρωµής η οποία αναφέρεται στις
υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ δεν υπερβαίνει τα πενήντα
(50) ευρώ και
η συνολική αξία των πράξεων πληρωµής για ένα µεµονωµένο συνδροµητή δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300)
ευρώ ανά συµβατικό µήνα, ή,
όταν ο συνδροµητής προχρηµατοδοτεί το λογαριασµό
του στον πάροχο ηλεκτρονικού επικοινωνιακού δικτύου
ή υπηρεσίας, η συνολική αξία των πράξεων πληρωµής
δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ ανά συµβατικό
µήνα,
ιγ) σε πράξεις πληρωµής οι οποίες πραγµατοποιούνται
µεταξύ παρόχων υπηρεσιών πληρωµών, των αντιπροσώπων ή των υποκαταστηµάτων τους για ίδιο λογαριασµό,
ιδ) σε πράξεις πληρωµής και σχετικές υπηρεσίες µεταξύ µητρικής και θυγατρικής επιχείρησης ή µεταξύ θυγατρικών επιχειρήσεων της ίδιας µητρικής επιχείρησης,
χωρίς καµία ενδιάµεση µεσολάβηση παρόχου υπηρεσιών πληρωµών εκτός από επιχείρηση που ανήκει στον ίδιο όµιλο,
ιε) σε υπηρεσίες ανάληψης µετρητών που παρέχονται
µέσω αυτόµατων ταµειολογιστικών µηχανών (ΑΤΜ) από
παρόχους οι οποίοι ενεργούν εκ µέρους ενός ή περισσότερων εκδοτών καρτών, οι οποίοι δεν είναι συµβαλλόµενα µέρη της σύµβασης-πλαισίου µε τον πελάτη, που προβαίνει σε ανάληψη µετρητών από λογαριασµό πληρωµών εφόσον οι πάροχοι αυτοί δεν παρέχουν άλλες υπηρεσίες πληρωµών του στοιχείου 3 του άρθρου 4. Εντούτοις, παρέχεται στον πελάτη η πληροφόρηση σχετικά
µε χρεώσεις των αναλήψεων, που αναφέρεται στα άρθρα 45, 48, 49 και 59 πριν από την πραγµατοποίηση της
ανάληψης, καθώς και µε τη λήψη των µετρητών στο τέλος της συναλλαγής µετά από την ανάληψη.
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Άρθρο 4
Ορισµοί
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, ισχύουν οι εξής ορισµοί:
1)«κράτος-µέλος προέλευσης»: α) το κράτος-µέλος
στο οποίο βρίσκεται η καταστατική έδρα του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών ή β) αν σύµφωνα µε την εθνική του
νοµοθεσία, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών δεν διαθέτει καταστατική έδρα, το κράτος-µέλος στο οποίο βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία του,
2)«κράτος-µέλος υποδοχής»: το κράτος-µέλος, πλην
του κράτους-µέλους προέλευσης, στο οποίο ο πάροχος
υπηρεσιών πληρωµών διαθέτει αντιπρόσωπο ή υποκατάστηµα ή παρέχει υπηρεσίες πληρωµών,
3)«υπηρεσίες πληρωµών»: οι εξής επιχειρηµατικές
δραστηριότητες:
α) υπηρεσίες που επιτρέπουν τις τοποθετήσεις µετρητών σε λογαριασµό πληρωµών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασµού πληρωµών,
β) υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις µετρητών
από λογαριασµό πληρωµών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασµού
πληρωµών,
γ) εκτέλεση πράξεων πληρωµής, συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς κεφαλαίων σε λογαριασµό πληρωµών που τηρείται στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών
του χρήστη ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών:
αα) εκτέλεση εντολών άµεσης χρέωσης, συµπεριλαµβανοµένης της εφάπαξ άµεσης χρέωσης,
ββ) εκτέλεση πράξεων πληρωµής µε κάρτα πληρωµής
ή ανάλογο µέσο,
γγ) εκτέλεση µεταφορών πίστωσης, συµπεριλαµβανοµένων των πάγιων εντολών,
δ) εκτέλεση πράξεων πληρωµής στο πλαίσιο των οποίων τα χρηµατικά ποσά καλύπτονται από πιστωτικό άνοιγµα για τον χρήστη υπηρεσιών πληρωµών:
αα) εκτέλεση εντολών άµεσης χρέωσης, συµπεριλαµβανοµένης της εφάπαξ άµεσης χρέωσης,
ββ) εκτέλεση πράξεων πληρωµής µε κάρτα πληρωµής
ή ανάλογο µέσο,
γγ) εκτέλεση µεταφορών πίστωσης, συµπεριλαµβανοµένων των πάγιων εντολών,
ε) έκδοση µέσων πληρωµής και/ή αποδοχή πράξεων
πληρωµής,
στ) υπηρεσίες εµβασµάτων,
ζ) υπηρεσίες εκκίνησης πληρωµής,
η) υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασµού,
4) «ίδρυµα πληρωµών»: το νοµικό πρόσωπο που έχει
λάβει άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 11, να παρέχει και να
εκτελεί υπηρεσίες πληρωµών σε όλα τα κράτη-µέλη,
5) «πράξη πληρωµής»: πράξη, η εκκίνηση της οποίας
διενεργείται από τον πληρωτή ή για λογαριασµό του ή από τον δικαιούχο και συνίσταται στη διάθεση, µεταβίβαση ή ανάληψη χρηµατικών ποσών, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υποκείµενη υποχρέωση µεταξύ πληρωτή και δικαιούχου,
6) «εξ αποστάσεως πράξη πληρωµής»: πράξη πληρωµής, η εκκίνηση της οποίας διενεργείται µέσω του διαδικτύου ή µέσω συσκευής που µπορεί να χρησιµοποιηθεί
για επικοινωνία εξ αποστάσεως,
7) «σύστηµα πληρωµών»: σύστηµα µεταφοράς χρηµα-

τικών ποσών, το οποίο διέπεται από επίσηµες τυποποιηµένες διαδικασίες και κοινούς κανόνες για την επεξεργασία, την εκκαθάριση και/ή το διακανονισµό πράξεων
πληρωµής,
8) «πληρωτής»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο
διατηρεί λογαριασµό πληρωµών και επιτρέπει εντολή
πληρωµής από αυτό το λογαριασµό ή, εάν δεν υπάρχει
λογαριασµός πληρωµών, το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που δίνει εντολή πληρωµής,
9) «δικαιούχος»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι ο τελικός αποδέκτης των χρηµατικών ποσών τα οποία αποτελούν αντικείµενο της πράξης πληρωµής,
10) «χρήστης υπηρεσιών πληρωµών»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που χρησιµοποιεί µια υπηρεσία πληρωµών
ως πληρωτής, δικαιούχος ή και µε τις δύο ιδιότητες,
11) «πάροχος υπηρεσιών πληρωµών»: οι οντότητες
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 ή φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που τυγχάνει εξαίρεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 34,
12) «λογαριασµός πληρωµών»: ο λογαριασµός που τηρείται στο όνοµα ενός ή περισσότερων χρηστών υπηρεσιών πληρωµών και χρησιµοποιείται για την εκτέλεση
πράξεων πληρωµής,
13) «εντολή πληρωµής»: οδηγία εκ µέρους του πληρωτή ή του δικαιούχου προς τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών µε την οποία του ζητείται να εκτελέσει µια πράξη
πληρωµής,
14) «µέσο πληρωµών»: εξατοµικευµένη συσκευή και/ή
σειρά διαδικασιών που έχει συµφωνηθεί µεταξύ του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών και του παρόχου υπηρεσιών
πληρωµών που χρησιµοποιείται για την εκκίνηση εντολής πληρωµής,
15) «υπηρεσία εκκίνησης πληρωµής»: η υπηρεσία για
την εκκίνηση εντολής πληρωµής ύστερα από αίτηµα του
χρήστη υπηρεσιών πληρωµών σε σχέση µε λογαριασµό
πληρωµών που τηρείται σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών,
16) «υπηρεσία πληροφοριών λογαριασµού»: η σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση (online) υπηρεσία για την
παροχή συγκεντρωτικών πληροφοριών σχετικά µε έναν
ή περισσότερους λογαριασµούς πληρωµών που τηρεί ο
χρήστης υπηρεσιών πληρωµών είτε σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών είτε σε περισσότερους του ενός
παρόχους υπηρεσιών πληρωµών,
17) «πάροχος υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης
λογαριασµού»: ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών ο οποίος παρέχει και τηρεί λογαριασµό πληρωµών για πληρωτή,
18) «πάροχος υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής»: ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών που ασκεί επιχειρηµατικές
δραστηριότητες, σύµφωνα µε την περίπτωση ζ΄ του
στοιχείου 3,
19) «πάροχος υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασµού»:
ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών που ασκεί επιχειρηµατικές δραστηριότητες, σύµφωνα µε την περίπτωση η΄
του στοιχείου 3,
20) «καταναλωτής»: το φυσικό πρόσωπο που δεν ενεργεί για εµπορικούς, επιχειρηµατικούς ή επαγγελµατικούς σκοπούς, όσον αφορά συµβάσεις υπηρεσιών πληρωµών που καλύπτονται από τον παρόντα νόµο,
21) «σύµβαση-πλαίσιο»: η σύµβαση παροχής υπηρεσιών πληρωµών που διέπει τη µελλοντική εκτέλεση µεµονωµένων και διαδοχικών πράξεων πληρωµής και η οποία µπορεί να περιλαµβάνει την υποχρέωση και τους ό-
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ρους για το άνοιγµα λογαριασµού πληρωµών,
22) «υπηρεσία εµβασµάτων»: η υπηρεσία πληρωµών
κατά την οποία λαµβάνεται χρηµατικό ποσό από πληρωτή, χωρίς να δηµιουργείται λογαριασµός πληρωµών στο
όνοµα του πληρωτή ή του δικαιούχου, µε µοναδικό σκοπό τη µεταφορά αντίστοιχου ποσού σε δικαιούχο ή σε
άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών που ενεργεί για λογαριασµό του δικαιούχου και/ή κατά την οποία αυτά τα
χρηµατικά ποσά λαµβάνονται για λογαριασµό του δικαιούχου και τίθενται στη διάθεσή του,
23) «άµεση χρέωση»: η υπηρεσία πληρωµών µε την οποία χρεώνεται ο λογαριασµός πληρωµών του πληρωτή,
όταν η εκκίνηση πράξης πληρωµής διενεργείται από τον
δικαιούχο βάσει της συγκατάθεσης του πληρωτή προς
τον δικαιούχο, τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου ή τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών του ίδιου
του πληρωτή,
24) «µεταφορά πίστωσης»: η υπηρεσία πληρωµών για
την πίστωση λογαριασµού πληρωµών του δικαιούχου µε
πράξη πληρωµής ή σειρά πράξεων πληρωµής από λογαριασµό πληρωµών του πληρωτή, µέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών που τηρεί το λογαριασµό πληρωµών
του πληρωτή, βάσει εντολής του πληρωτή,
25) «χρηµατικά ποσά»: τραπεζογραµµάτια και κέρµατα, λογιστικό ή ηλεκτρονικό χρήµα κατά την έννοια της
παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4021/2011,
26) «ηµεροµηνία αξίας»: το χρονικό σηµείο αναφοράς
που χρησιµοποιεί ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών για
τον υπολογισµό των τόκων επί των χρηµατικών ποσών
που χρεώνεται ή πιστώνεται ένας λογαριασµός πληρωµών,
27) «συναλλαγµατική ισοτιµία αναφοράς»: η συναλλαγµατική ισοτιµία που χρησιµοποιείται ως βάση για τον
υπολογισµό κάθε ανταλλαγής νοµισµάτων και η οποία
καθίσταται διαθέσιµη από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών ή προέρχεται από πηγή διαθέσιµη στο κοινό,
28) «επιτόκιο αναφοράς»: το επιτόκιο που χρησιµοποιείται ως βάση για τον υπολογισµό των τόκων και το οποίο προέρχεται από πηγή διαθέσιµη στο κοινό, την οποία να µπορούν να ελέγξουν αµφότερα τα µέρη της
σύµβασης παροχής υπηρεσιών πληρωµών,
29) «ταυτοποίηση»: η διαδικασία που επιτρέπει στον
πάροχο υπηρεσιών πληρωµών να επαληθεύει την ταυτότητα χρήστη υπηρεσιών πληρωµών ή την εγκυρότητα
χρήσης συγκεκριµένου µέσου πληρωµών, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης των εξατοµικευµένων διαπιστευτηρίων ασφάλειας του χρήστη,
30) «ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη»: η ταυτοποίηση µε
βάση τη χρήση δύο ή περισσότερων στοιχείων που αφορούν γνώση (στοιχείο το οποίο µόνο ο χρήστης υπηρεσίας πληρωµών γνωρίζει), κατοχή (στοιχείο το οποίο µόνο ο χρήστης κατέχει) και κάποιο µοναδικό εγγενές χαρακτηριστικό του (στοιχείο το οποίο o χρήστης είναι),
στοιχεία τα οποία είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους, ως
προς το ότι η παραβίαση του ενός δεν θέτει σε κίνδυνο
την αξιοπιστία των υπολοίπων και η διαδικασία της οποίας είναι σχεδιασµένη κατά τρόπο που να προστατεύεται
η εµπιστευτικότητα των δεδοµένων ταυτοποίησης,
31) «εξατοµικευµένα διαπιστευτήρια ασφάλειας»: εξατοµικευµένα στοιχεία που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών σε χρήστη υπηρεσιών πληρωµών µε
σκοπό την ταυτοποίηση,
32) «ευαίσθητα δεδοµένα πληρωµών»: δεδοµένα, τα
οποία περιλαµβάνουν και τα εξατοµικευµένα διαπιστευ-

τήρια ασφάλειας και τα οποία µπορεί να χρησιµοποιηθούν για διάπραξη απάτης. Για τις δραστηριότητες των
παρόχων υπηρεσιών εκκίνησης πληρωµής και των παρόχων υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασµού, το όνοµα
του δικαιούχου του λογαριασµού και ο αριθµός του λογαριασµού πληρωµών δεν συνιστούν ευαίσθητα δεδοµένα πληρωµών,
33) «αποκλειστικό µέσο ταυτοποίησης»: ο συνδυασµός γραµµάτων, αριθµών ή συµβόλων που ορίζει στο
χρήστη υπηρεσιών πληρωµών ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωµών και τον οποίο πρέπει να διαβιβάσει ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών για τη βέβαιη ταυτοποίηση
άλλου χρήστη υπηρεσιών πληρωµών και/ή του λογαριασµού πληρωµών του τελευταίου για µια πράξη πληρωµής,
34) «µέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως»: η µέθοδος η
οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών πληρωµών, χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών και του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών,
35) «σταθερό µέσο»: το µέσο που επιτρέπει στο χρήστη υπηρεσιών πληρωµών να αποθηκεύει τις πληροφορίες που του απευθύνονται προσωπικά κατά τρόπο, ώστε
να συνεχίζει να έχει πρόσβαση σε αυτές µελλοντικά επί
χρονικό διάστηµα επαρκές για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες και να αναπαράγει αυτούσιες τις
αποθηκευµένες πληροφορίες,
36) «πολύ µικρή επιχείρηση»: επιχείρηση η οποία, κατά τη στιγµή της σύναψης της σύµβασης παροχής υπηρεσιών πληρωµών, εµπίπτει στην έννοια του άρθρου 2
παρ. 9 του ν. 2251/1994 (Α΄ 191),
37) «εργάσιµη ηµέρα»: η ηµέρα κατά την οποία ο σχετικός πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή ή ο
πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου που συµµετέχει στην εκτέλεση πράξης πληρωµής, ασκεί επιχειρηµατικές δραστηριότητες, όπως απαιτείται για την εκτέλεση της πράξης πληρωµής,
38) «αντιπρόσωπος»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που παρέχει υπηρεσίες πληρωµών εξ ονόµατος ενός ιδρύµατος πληρωµών,
39) «υποκατάστηµα»: τόπος διεξαγωγής επιχειρηµατικής δραστηριότητας εκτός των κεντρικών γραφείων, ο οποίος είναι τµήµα ιδρύµατος πληρωµών, δεν διαθέτει
νοµική προσωπικότητα και στον οποίο διενεργούνται απευθείας µερικές ή όλες οι πράξεις που συνιστούν τις
δραστηριότητες ενός ιδρύµατος πληρωµών. Όλοι οι τόποι διεξαγωγής επιχειρηµατικής δραστηριότητας που έχουν συσταθεί στο ίδιο κράτος-µέλος από ίδρυµα πληρωµών µε κεντρικά γραφεία σε άλλο κράτος-µέλος, θεωρούνται ένα και µοναδικό υποκατάστηµα,
40) «όµιλος»: σύνολο επιχειρήσεων που συνδέονται
µεταξύ τους κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 ή 7
του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) ή επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στα άρθρα 4, 5, 6 και 7 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 241/2014 της Επιτροπής (EE L 74), οι οποίες συνδέονται µεταξύ τους κατά
την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 10 ή της παραγράφου 6 ή της παραγράφου 7 του άρθρου 113 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
41) «δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: το δίκτυο,
όπως ορίζεται στην υποπερίπτωση ιζ΄ της περίπτωσης
α΄ του άρθρου 2 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82),
42) «υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: οι υπηρεσίες όπως ορίζονται στην υποπερίπτωση µθ΄ της περί-
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πτωσης α΄ του άρθρου 2 του ν. 4070/2012,
43) «ψηφιακό περιεχόµενο»: τα αγαθά ή οι υπηρεσίες
που παράγονται και διατίθενται σε ψηφιακή µορφή, των
οποίων η χρήση ή κατανάλωση περιορίζεται σε συσκευή
τεχνολογίας και που δεν περιλαµβάνουν µε κανέναν
τρόπο τη χρήση ή κατανάλωση φυσικών αγαθών ή υπηρεσιών,
44) «αποδοχή πράξεων πληρωµής»: υπηρεσία πληρωµών παρεχόµενη από πάροχο υπηρεσιών πληρωµών, ο οποίος συνάπτει σύµβαση µε έναν δικαιούχο για την αποδοχή και επεξεργασία πράξεων πληρωµής, η οποία καταλήγει σε µεταφορά χρηµατικών ποσών στον δικαιούχο,
45) «έκδοση µέσων πληρωµών»: υπηρεσία πληρωµών
από πάροχο υπηρεσιών πληρωµών που αναλαµβάνει µε
σύµβαση να παρέχει στον πληρωτή µέσο πληρωµών για
την εκκίνηση και την επεξεργασία των πράξεων πληρωµής του πληρωτή,
46) «ίδια κεφάλαια»: τα ίδια κεφάλαια όπως ορίζονται
στο στοιχείο 118 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όπου τουλάχιστον το 75 % του
κεφαλαίου της κατηγορίας 1 έχει τη µορφή κεφαλαίου
κοινών µετοχών της κατηγορίας 1, όπως αναφέρεται
στο άρθρο 50 του εν λόγω Κανονισµού, και η κατηγορία
2 είναι ίση ή µικρότερη του ενός τρίτου του κεφαλαίου
της κατηγορίας 1,
47) «εµπορικό σήµα πληρωµής»: κάθε υλική ή ψηφιακή
επωνυµία, όρος, σήµα, σύµβολο ή συνδυασµός τους,
που µπορεί να δηλώνει, βάσει ποιου συστήµατος πληρωµών µε κάρτα πραγµατοποιούνται οι πράξεις πληρωµής µε κάρτα ,
48) «περισσότερα του ενός εµπορικά σήµατα»: η συµπερίληψη δύο ή περισσότερων εµπορικών σηµάτων
πληρωµών ή εφαρµογών πληρωµών του ίδιου εµπορικού
σήµατος πληρωµής στο ίδιο µέσο πληρωµών,
49) «κράτος-µέλος»: κάθε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλο κράτος που έχει κυρώσει τη
Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.),
50) «τρίτες χώρες»: οι λοιπές, πέραν των κρατών-µελών, χώρες.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Άρθρο 5
Αιτήσεις άδειας λειτουργίας
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Τα ιδρύµατα πληρωµών ιδρύονται και λειτουργούν
µε τη µορφή της ανώνυµης εταιρείας ή της Ευρωπαϊκής
Εταιρείας (SE) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001
(EE L 294) ύστερα από άδεια λειτουργίας, η οποία χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Για να αποκτήσει άδεια λειτουργίας ως ίδρυµα πληρωµών µε έδρα
στην Ελλάδα, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος αίτηση συνοδευόµενη από τα εξής στοιχεία:

α) πρόγραµµα δραστηριοτήτων, στο οποίο αναφέρεται
ειδικότερα το είδος των προβλεπόµενων υπηρεσιών
πληρωµών,
β) επιχειρηµατικό σχέδιο που περιλαµβάνει πρόβλεψη
προϋπολογισµού για τα τρία (3) πρώτα οικονοµικά έτη,
το οποίο καταδεικνύει την ικανότητα του ιδρύµατος
πληρωµών να χρησιµοποιεί τα κατάλληλα και ανάλογα
συστήµατα, πόρους και διαδικασίες που εξασφαλίζουν
την εύρυθµη λειτουργία του,
γ) στοιχεία που τεκµηριώνουν ότι το ίδρυµα πληρωµών
διαθέτει το αρχικό κεφάλαιο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7, και το οποίο, σε κάθε περίπτωση, πρέπει αποδεδειγµένα να έχει καταβληθεί το αργότερο έως την αδειοδότηση,
δ) για τα ιδρύµατα πληρωµών που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 10, περιγραφή των µέτρων
που λαµβάνονται για να διασφαλίζονται τα κεφάλαια
των χρηστών υπηρεσιών πληρωµών σύµφωνα µε το άρθρο 10,
ε) περιγραφή του οργανωτικού πλαισίου διακυβέρνησης και των µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου του αιτούντος, συµπεριλαµβανοµένης της διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης και της διαχείρισης κινδύνου, η οποία
καταδεικνύει ότι το εν λόγω οργανωτικό πλαίσιο και οι
µηχανισµοί είναι αναλογικοί, κατάλληλοι, ορθοί και επαρκείς,
στ) περιγραφή της υφιστάµενης διαδικασίας ελέγχου,
διαχείρισης και παρακολούθησης ενός περιστατικού ασφαλείας, καθώς και των παραπόνων των πελατών για
ζητήµατα σχετικά µε την ασφάλεια, συµπεριλαµβανοµένου ενός µηχανισµού αναφοράς περιστατικών, που να
λαµβάνει υπόψη τις υποχρεώσεις κοινοποίησης του ιδρύµατος πληρωµών σύµφωνα µε το άρθρο 95,
ζ) περιγραφή της υφιστάµενης διαδικασίας αρχειοθέτησης, παρακολούθησης, εντοπισµού και περιορισµού
της πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδοµένα πληρωµών,
η) περιγραφή των ρυθµίσεων επιχειρησιακής συνέχειας, µε σαφή προσδιορισµό των κρίσιµων λειτουργιών, αποτελεσµατικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης και της διαδικασίας για την τακτική δοκιµή και επανεξέταση της επάρκειας και της αποτελεσµατικότητας των εν λόγω
σχεδίων σε τακτά χρονικά διαστήµατα,
θ) περιγραφή των αρχών και των ορισµών που εφαρµόζονται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων επίδοσης, συναλλαγών και απάτης,
ι) καταγεγραµµένη περιγραφή της πολιτικής ασφάλειας, περιλαµβανοµένης λεπτοµερούς αξιολόγησης των
κινδύνων που σχετίζονται µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες πληρωµών και περιγραφής του ελέγχου της ασφάλειας και των µέτρων µείωσης κινδύνων που θα ληφθούν
για την επαρκή προστασία των χρηστών των υπηρεσιών
πληρωµών έναντι των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί,
συµπεριλαµβανοµένης της απάτης και της παράνοµης
χρήσης ευαίσθητων και προσωπικών δεδοµένων,
ια) για ιδρύµατα πληρωµών που υπόκεινται στις υποχρεώσεις σχετικά µε τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τον
Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EE L 141), περιγραφή των
µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου που έχει θεσπίσει ο αιτών ώστε να τηρεί τις εν λόγω υποχρεώσεις,
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ιβ) περιγραφή της οργανωτικής δοµής του αιτούντος
και, όπου ενδείκνυται, της σχεδιαζόµενης χρήσης αντιπροσώπων και υποκαταστηµάτων, καθώς και των επιτόπιων και µη επιτόπιων ελέγχων αυτών, τους οποίους δεσµεύεται να πραγµατοποιεί ο αιτών τουλάχιστον ετησίως, καθώς και περιγραφή των ρυθµίσεων εξωτερικής
ανάθεσης και της συµµετοχής του σε εθνικό ή διεθνές
σύστηµα πληρωµών,
ιγ) ταυτότητα των προσώπων που κατέχουν, άµεσα ή
έµµεσα, ειδικές συµµετοχές στο ίδρυµα πληρωµών, κατά την έννοια του στοιχείου 36 της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, το µέγεθος της πραγµατικής τους συµµετοχής, καθώς και στοιχεία για την καταλληλότητά τους ενόψει της ανάγκης να
εξασφαλισθεί η ορθή και συνετή διαχείριση του ιδρύµατος πληρωµών,
ιδ) ταυτότητα των µελών του διοικητικού συµβουλίου,
των διευθυντικών στελεχών και των υπευθύνων για τη
διαχείριση του ιδρύµατος πληρωµών και, ενδεχοµένως,
των υπευθύνων διαχείρισης των δραστηριοτήτων υπηρεσιών πληρωµών του ιδρύµατος, καθώς και στοιχεία που
αποδεικνύουν ότι είναι έντιµοι και διαθέτουν κατάλληλες γνώσεις και εµπειρία για την παροχή υπηρεσιών
πληρωµών, όπως προβλέπεται στην ηµεδαπή,
ιε) όπου ενδείκνυται, ταυτότητα των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών, όπως ορίζονται στο ν. 4449/2017 (Α΄ 7) ,
ιστ) νοµική µορφή και καταστατικό του αιτούντος,
ιζ) διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του αιτούντος.
2. Για τους σκοπούς των περίπτώσεων δ΄, ε΄, στ΄ και
ιβ΄ της παραγράφου 1, ο αιτών περιγράφει τις ελεγκτικές και οργανωτικές ρυθµίσεις που έχει θεσπίσει, ώστε
να λαµβάνονται όλα τα εύλογα µέτρα για την προστασία
των συµφερόντων των χρηστών του και να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη και αξιόπιστη παροχή των υπηρεσιών
πληρωµών.
3. Ο έλεγχος ασφάλειας και τα µέτρα µείωσης κινδύνων που αναφέρονται στην περίπτωση ι΄ της παραγράφου 1 υποδεικνύουν τον τρόπο διασφάλισης υψηλού επιπέδου τεχνικής ασφάλειας και προστασίας των δεδοµένων, περιλαµβανοµένου του λογισµικού και των συστηµάτων πληροφορικής που χρησιµοποιούνται από τον
αιτούντα ή τις επιχειρήσεις στις οποίες αναθέτει το σύνολο ή µέρος των δραστηριοτήτων του. Τα εν λόγω µέτρα περιλαµβάνουν επίσης τα µέτρα ασφαλείας που
προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 94. Τα εν
λόγω µέτρα λαµβάνουν υπόψη τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραµµές για τα µέτρα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (εφεξής ΕΑΤ).
4. Επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση για την απόκτηση άδειας λειτουργίας για την παροχή υπηρεσιών
πληρωµών της περίπτωσης ζ΄ του στοιχείου 3 του άρθρου 4 οφείλουν, ως προϋπόθεση για την απόκτηση άδειας λειτουργίας, να διαθέτουν ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης, που να καλύπτει την ελληνική επικράτεια
και τα κράτη-µέλη όπου παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών
ή άλλη συγκρίσιµη εγγύηση κατά της ευθύνης, ώστε να
είναι σε θέση να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους, όπως
ορίζεται στα άρθρα 73, 88, 89 και 91.
5. Επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση για καταχώριση για παροχή υπηρεσιών πληρωµών της περίπτωσης η΄
του στοιχείου 3 του άρθρου 4 , οφείλουν ως προϋπόθεση για την καταχώρισή τους να διαθέτουν ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης, που να καλύπτει την ελληνική

επικράτεια και τα κράτη-µέλη όπου παρέχουν υπηρεσίες
πληρωµών ή άλλη συγκρίσιµη εγγύηση κατά της ευθύνης τους έναντι του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού ή του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών, που προκύπτει από µη εγκεκριµένη ή παράνοµη
πρόσβαση σε πληροφορίες λογαριασµού πληρωµών ή τη
µη εγκεκριµένη ή την παράνοµη χρήση των πληροφοριών αυτών.
6. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται το περιεχόµενο της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας, τα συνυποβαλλόµενα προς τούτο αναγκαία δικαιολογητικά και στοιχεία, οι ειδικότερες προϋποθέσεις
και η διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 6
Έλεγχος συµµετοχής
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει αποφασίσει να αποκτήσει ή να αυξήσει περαιτέρω, άµεσα ή έµµεσα, ειδική συµµετοχή κατά την έννοια του στοιχείου 36
της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
575/2013 σε ίδρυµα πληρωµών µε έδρα στην Ελλάδα
(«υποψήφιος αγοραστής»), ούτως ώστε η αναλογία επί
του εταιρικού κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου που
κατέχει φθάνει ή υπερβαίνει το 20 %, το 30 % ή το 50%
ή ώστε το ίδρυµα πληρωµών να καταστεί θυγατρική του
επιχείρηση, ενηµερώνει γραπτώς και εκ των προτέρων
την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά µε την πρόθεσή του,
παρέχοντας τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα
µε την παράγραφο 2. Το ίδιο ισχύει για κάθε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που έχει αποφασίσει να παύσει να κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, ειδική συµµετοχή ή να µειώσει
την ειδική συµµετοχή του ούτως ώστε η αναλογία επί
του εταιρικού κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου να
µειωθεί κάτω από το 20%, το 30% ή το 50% ή ώστε το ίδρυµα πληρωµών να πάψει να είναι θυγατρική του επιχείρηση.
2. Ο υποψήφιος αγοραστής ειδικής συµµετοχής παρέχει στην Τράπεζα της Ελλάδος πληροφορίες, οι οποίες
αναφέρουν το µέγεθος της συµµετοχής που προτίθεται
να αποκτήσει και τις πληροφορίες του άρθρου 24 παρ. 4
του ν. 4261/2014.
3. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται από ποινικές διατάξεις και τις κυρώσεις της παραγράφου 7 του
άρθρου 24, αν η επιρροή ενός υποψήφιου αγοραστή είναι πιθανό να αποβεί σε βάρος της συνετής και χρηστής
διαχείρισης του ιδρύµατος πληρωµών ή αν δεν τηρηθεί η
υποχρέωση της εκ προτέρων ενηµέρωσης του παρόντος
άρθρου, µε την προσκόµιση επαρκών στοιχείων, η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί, µε απόφασή της, να αντιταχθεί στην προτεινόµενη απόκτηση συµµετοχής ή να λάβει άλλα κατάλληλα µέτρα για να τερµατιστεί αυτή η κατάσταση. Στα εν λόγω µέτρα περιλαµβάνονται εντολές,
προσωρινά µέτρα ή κυρώσεις κατά των προσώπων της
παραγράφου 1, των µελών του διοικητικού συµβουλίου,
των διευθυντών ή των υπευθύνων για τη διαχείριση ή η
αναστολή της άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου. Η εν
λόγω απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος µε τη δέουσα
αιτιολόγηση µπορεί να δηµοσιοποιείται κατά την κρίση
της.
4. Σε περίπτωση απόκτησης συµµετοχής παρά την αντίθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, ανεξάρτητα από άλ-
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λες κυρώσεις που µπορεί να επιβληθούν µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, παύει αυτοδικαίως να έχει αποτέλεσµα η άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από την εν λόγω συµµετοχή.
5. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και των περιπτώσεων ιγ΄ και ιδ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5,
η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να ζητεί τη γνωστοποίηση στοιχείων σχετικών ιδίως µε το κύρος, την εκπαίδευση, τις τυχόν ποινικές καταδίκες, την περιουσιακή κατάσταση, την εµπειρία και την κατάρτιση των εµπλεκόµενων φυσικών προσώπων.
6. Η περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 23 του
ν. 4261/2014 ισχύει αναλόγως.
7. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται το περιεχόµενο της γνωστοποίησης, τα υπόχρεα
πρόσωπα, τα υποβαλλόµενα στοιχεία ή πληροφορίες, η
διαδικασία, η προθεσµία και τα κριτήρια αξιολόγησης,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 7
Αρχικό κεφάλαιο
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
Τα ιδρύµατα πληρωµών έχουν, κατά τη στιγµή της αδειοδότησης, αρχικό κεφάλαιο, το οποίο απαρτίζεται από ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που ορίζονται
στις περιπτώσεις α΄ έως ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 26
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ως εξής:
α) όταν το ίδρυµα πληρωµών παρέχει µόνο την υπηρεσία πληρωµών της περίπτωσης στ΄ του στοιχείου 3
του άρθρου 4, το κεφάλαιό του δεν είναι ποτέ χαµηλότερο από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ,
β) όταν το ίδρυµα πληρωµών παρέχει τις υπηρεσίες
πληρωµών της περίπτωσης ζ΄ του στοιχείου 3 του άρθρου 4, το κεφάλαιό του δεν είναι ποτέ χαµηλότερο από
πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ,
γ) όταν το ίδρυµα πληρωµών ασκεί οποιαδήποτε από
τις υπηρεσίες πληρωµών των περιπτώσεων α΄ έως ε΄
του στοιχείου 3 του άρθρου 4, το κεφάλαιό του δεν είναι
ποτέ χαµηλότερο από εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες
(125.000) ευρώ.
Άρθρο 8
Ίδια κεφάλαια
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Τα ίδια κεφάλαια του ιδρύµατος πληρωµών, τα οποία αποτελούνται από ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που ορίζονται στις περιπτώσεις α΄ έως ε΄ της παρ.
1 του άρθρου 26 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
δεν υπολείπονται του µεγαλύτερου ποσού µεταξύ του
αρχικού κεφαλαίου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 και
του ποσού των ιδίων κεφαλαίων, όπως υπολογίζεται
σύµφωνα µε το άρθρο 9.
2. Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή χρήση στοιχείων επιλέξιµων ως ιδίων κεφαλαίων, εφόσον το ίδρυµα πληρωµών ανήκει στον ίδιο όµιλο µε άλλο ίδρυµα πληρωµών,
πιστωτικό ίδρυµα, επιχείρηση επενδύσεων, εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ή ασφαλιστική επιχείρηση. Το ίδιο ισχύει επίσης όταν ένα ίδρυµα πληρωµών
είναι υβριδικού χαρακτήρα και ασκεί άλλες δραστηριότητες εκτός της παροχής υπηρεσιών πληρωµών.

3. Εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 7 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η Τράπεζα της Ελλάδος
µπορεί να επιλέξει να µην εφαρµόσει το άρθρο 9 του
παρόντος νόµου στα ιδρύµατα πληρωµών που συµπεριλαµβάνονται στην εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση του
µητρικού πιστωτικού ιδρύµατος, σύµφωνα µε το
ν. 4261/2014.
Άρθρο 9
Υπολογισµός ιδίων κεφαλαίων
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων αρχικού κεφαλαίου του άρθρου 7, τα ίδια κεφάλαια των ιδρυµάτων
πληρωµών, εκτός όσων παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες που αναφέρονται στην περίπτωση ζ΄ και/ή στην περίπτωση η΄ του στοιχείου 3 του άρθρου 4, υπολογίζονται πάντοτε σύµφωνα µε µία από τις εξής τρεις µεθόδους, όπως αυτή ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος:
Μέθοδος Α
Τα ίδια κεφάλαια των ιδρυµάτων πληρωµών ισούνται
προς τουλάχιστον το 10% των πάγιων εξόδων τους κατά
το προηγούµενο έτος. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί
να προσαρµόζει την απαίτηση αυτή σε περίπτωση ουσιαστικής µεταβολής των δραστηριοτήτων του ιδρύµατος
πληρωµών σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Αν το ίδρυµα πληρωµών δεν έχει συµπληρώσει τις δραστηριότητες ενός ολόκληρου έτους κατά την ηµεροµηνία υπολογισµού, η απαίτηση είναι τα ίδια κεφάλαιά του να ισοδυναµούν µε τουλάχιστον το 10% των αντίστοιχων πάγιων εξόδων που προβλέπονται στο επιχειρηµατικό του
σχέδιο, εκτός αν η Τράπεζα της Ελλάδος ζητήσει αναπροσαρµογή του σχεδίου αυτού.
Μέθοδος Β
Τα ίδια κεφάλαια του ιδρύµατος πληρωµών ισούνται
προς τουλάχιστον το άθροισµα των ακόλουθων στοιχείων, πολλαπλασιαζόµενο επί συντελεστή προσαύξησης
k, ο οποίος ορίζεται στην παράγραφο 2, όπου ο Όγκος
Πληρωµών (ΟΠ) αντιπροσωπεύει το ένα δωδέκατο του
συνολικού ποσού πράξεων πληρωµής που εκτέλεσε το ίδρυµα πληρωµών κατά το προηγούµενο έτος:
α) 4,0 % του µεριδίου του ΟΠ µέχρι πέντε εκατοµµύρια
(5.000.000) ευρώ συν
β) 2,5 % του µεριδίου του ΟΠ άνω των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ µέχρι δέκα εκατοµµύρια
(10.000.000) ευρώ συν
γ) 1 % του µεριδίου του ΟΠ άνω των δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ µέχρι εκατό εκατοµµύρια
(100.000.000) ευρώ συν
δ) 0,5 % του µεριδίου του ΟΠ άνω των εκατό εκατοµµυρίων ευρώ (100.000.000) µέχρι διακόσια πενήντα εκατοµµύρια (250.000.000) ευρώ συν
ε) 0,25 % του µεριδίου του ΟΠ άνω των διακοσίων πενήντα εκατοµµυρίων (250.000.000) ευρώ.
Μέθοδος Γ
Τα ίδια κεφάλαια του ιδρύµατος πληρωµών ισούνται
µε ποσό τουλάχιστον ίσο µε το σχετικό δείκτη που ορίζεται στην περίπτωση α΄ πολλαπλασιαζόµενο επί τον
πολλαπλασιαστικό συντελεστή που ορίζεται στην περίπτωση β΄ και επί το συντελεστή προσαύξησης k που ορίζεται στην παράγραφο 2.
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α) Ο σχετικός δείκτης είναι το άθροισµα των ακόλουθων στοιχείων:
αα) τόκοι έσοδα,
ββ) τόκοι έξοδα,
γγ) προµήθειες και τέλη εισπρακτέα και
δδ) άλλα έσοδα εκµετάλλευσης.
Κάθε στοιχείο περιλαµβάνεται στο άθροισµα µε το
πρόσηµό του, θετικό ή αρνητικό. Έσοδα από έκτακτα ή
µη τακτικά στοιχεία δεν χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του σχετικού δείκτη. Οι δαπάνες για την εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους επιτρέπεται να µειώνουν τον κατάλληλο δείκτη, αν καταβάλλονται σε επιχειρήσεις που εποπτεύονται σύµφωνα µε τον παρόντα
νόµο. Ο σχετικός δείκτης υπολογίζεται µε βάση τις τελευταίες δωδεκάµηνες παρατηρήσεις στο τέλος της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης. Ο σχετικός δείκτης υπολογίζεται βάσει του τελευταίου οικονοµικού έτους. Ωστόσο, τα ίδια κεφάλαια που υπολογίζονται µε τη µέθοδο Γ δεν πρέπει να είναι µικρότερα του 80 % του µέσου
όρου των τριών (3) τελευταίων οικονοµικών ετών για το
σχετικό δείκτη. Αν δεν υπάρχουν ελεγµένα στοιχεία, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται επιχειρηµατικές εκτιµήσεις.
β) Ο πολλαπλασιαστικός συντελεστής είναι:
αα) 10% του µεριδίου του σχετικού δείκτη µέχρι δυόµισι εκατοµµύρια (2.500.000) ευρώ,
ββ) 8% του µεριδίου του σχετικού δείκτη από δυόµισι
εκατοµµύρια (2.500.000) ευρώ µέχρι πέντε εκατοµµύρια
(5.000.000) ευρώ,
γγ) 6% του µεριδίου του σχετικού δείκτη από πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ µέχρι είκοσι πέντε εκατοµµύρια (25.000.000) ευρώ,
δδ) 3% του µεριδίου του σχετικού δείκτη από είκοσι
πέντε εκατοµµύρια (25.000.000) ευρώ µέχρι πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ,
εε) 1,5% άνω των πενήντα εκατοµµυρίων (50.000.000)
ευρώ.
2. Ο συντελεστής προσαύξησης k που χρησιµοποιείται
στις µεθόδους Β και Γ είναι:
α) 0,5 όταν το ίδρυµα πληρωµών παρέχει µόνον την υπηρεσία πληρωµών της περίπτωσης στ΄ του στοιχείου 3
του άρθρου 4,
β) 1 όταν το ίδρυµα πληρωµών παρέχει οποιαδήποτε
από τις υπηρεσίες πληρωµών των περιπτώσεων α΄ έως
ε΄ του στοιχείου 3 του άρθρου 4.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί, βάσει αξιολόγησης των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, της βάσης
δεδοµένων κινδύνου ζηµίας και των µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου του ιδρύµατος πληρωµών, να απαιτεί από
το ίδρυµα πληρωµών να κατέχει ποσό από τα ίδια κεφάλαιά του ανώτερο έως 20 % του ποσού που θα προέκυπτε από την εφαρµογή της µεθόδου που επιλέγεται,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, ή να του επιτρέπει να κατέχει ποσό από τα ίδια κεφάλαιά του κατώτερο έως 20%
του ποσού που θα προέκυπτε από την εφαρµογή της µεθόδου που επιλέγεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
Άρθρο 10
Απαιτήσεις διασφάλισης
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος απαιτεί από τα ιδρύµατα
πληρωµών τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες πληρωµών
των περιπτώσεων α΄ έως στ΄ του στοιχείου 3 του άρ-

θρου 4 να διασφαλίζουν τα χρηµατικά ποσά που λαµβάνουν από τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωµών ή µέσω άλλου παρόχου υπηρεσιών πληρωµών για την εκτέλεση πράξεων πληρωµής, µε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:
α) τα εν λόγω χρηµατικά ποσά δεν πρέπει να αναµειγνύονται ποτέ µε τα χρηµατικά ποσά φυσικών ή νοµικών
προσώπων διαφορετικών από τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωµών στο όνοµα των οποίων λαµβάνονται αυτά τα χρηµατικά ποσά και, αν κατέχονται ακόµη από το
ίδρυµα πληρωµών και δεν έχουν ακόµη καταβληθεί στο
δικαιούχο ούτε έχουν µεταφερθεί σε άλλον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών µέχρι το τέλος της εργάσιµης ηµέρας
που έπεται της ηµέρας παραλαβής τους, κατατίθενται σε
χωριστό λογαριασµό σε πιστωτικό ίδρυµα ή επενδύονται
σε ασφαλή και ρευστά στοιχεία ενεργητικού χαµηλού
κινδύνου, τα οποία για τα ιδρύµατα πληρωµών µε έδρα
την Ελλάδα καθορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος
και για τα άλλα από την εκάστοτε αρµόδια αρχή του
κράτους-µέλους προέλευσης και προστατεύονται διά
του εθνικού δικαίου, προς το συµφέρον αυτών των χρηστών των υπηρεσιών πληρωµών, έναντι αξιώσεων άλλων πιστωτών του ιδρύµατος πληρωµών, ιδίως σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή
β) τα χρηµατικά ποσά καλύπτονται από ασφαλιστήριο
ή άλλη συγκρίσιµη εγγύηση από ασφαλιστική εταιρεία ή
πιστωτικό ίδρυµα που δεν ανήκει στον ίδιο όµιλο µε το ίδρυµα πληρωµών για ποσό ισοδύναµο προς εκείνο που
θα είχε διαχωριστεί ελλείψει ασφαλιστηρίου ή άλλης συγκρίσιµης εγγύησης, πληρωτέο αν το ίδρυµα πληρωµών
αδυνατεί να ανταποκριθεί στις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του.
2. Όταν ένα ίδρυµα πληρωµών υποχρεούται να διασφαλίζει χρηµατικά ποσά σύµφωνα µε την παράγραφο
1 και τµήµα αυτών των χρηµατικών ποσών πρόκειται να
χρησιµοποιηθεί για µελλοντικές πράξεις πληρωµών και
το υπόλοιπο ποσό πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για υπηρεσίες άλλες εκτός των υπηρεσιών πληρωµών, το τµήµα
των χρηµατικών ποσών που προορίζεται για µελλοντικές
πράξεις πληρωµής, υπόκειται επίσης στις απαιτήσεις της
παραγράφου 1. Όταν το εν λόγω τµήµα κυµαίνεται ή δεν
είναι γνωστό εκ των προτέρων, η Τράπεζα της Ελλάδος
µπορεί να επιτρέπει στα ιδρύµατα πληρωµών να εφαρµόζουν τη διάταξη του προηγούµενου εδαφίου βάσει αντιπροσωπευτικού τµήµατος το οποίο θεωρείται ότι χρησιµοποιείται για υπηρεσίες πληρωµών, εφόσον το αντιπροσωπευτικό αυτό τµήµα µπορεί να εκτιµηθεί ευλόγως
βάσει ιστορικών δεδοµένων κατά τρόπο ικανοποιητικό
για την Τράπεζα της Ελλάδος.
Άρθρο 11
Χορήγηση άδειας λειτουργίας
(άρθρο 11 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Επιχειρήσεις, εκτός όσων αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1, και εκτός των φυσικών ή νοµικών προσώπων
που έτυχαν της εξαίρεσης του άρθρου 34, οι οποίες
σκοπεύουν να παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών, υποχρεούνται να λάβουν άδεια λειτουργίας ως ιδρύµατα πληρωµών πριν αρχίσουν την παροχή των υπηρεσιών πληρωµών. Η άδεια χορηγείται µόνο σε νοµικά πρόσωπα της
παραγράφου 1 του άρθρου 5 εγκατεστηµένα εντός της
ελληνικής επικράτειας.
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2. Άδεια λειτουργίας χορηγείται, αν οι πληροφορίες
και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση πληρούν όλες τις απαιτήσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 5 και
αν η Τράπεζα της Ελλάδος, έπειτα από διεξοδική εξέταση της αίτησης, καταλήξει σε ευνοϊκή συνολική αξιολόγηση.
3. Κάθε ίδρυµα πληρωµών µε καταστατική έδρα στην
Ελλάδα διατηρεί τα κεντρικά του γραφεία στην Ελλάδα
και διεξάγει τουλάχιστον ένα τµήµα των επιχειρηµατικών του δραστηριοτήτων που αφορούν υπηρεσίες πληρωµών στην ηµεδαπή.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί άδεια λειτουργίας
µόνο αν, ενόψει της ανάγκης να εξασφαλιστεί ορθή και
συνετή διαχείριση, το ίδρυµα πληρωµών διαθέτει άρτιο
οργανωτικό πλαίσιο για τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες που αφορούν τις υπηρεσίες πληρωµών, το οποίο περιλαµβάνει σαφή οργανωτική δοµή µε σαφείς,
διαφανείς και συνεπείς γραµµές ευθύνης, αποτελεσµατικές διαδικασίες εντοπισµού, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων τους οποίους αναλαµβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει, καθώς και επαρκείς
µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου, περιλαµβανοµένων
κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών. Το
πλαίσιο, οι διαδικασίες και οι µηχανισµοί είναι εκτενείς
και ανάλογοι προς τη φύση, την κλίµακα και την πολυπλοκότητα των υπηρεσιών πληρωµών που παρέχει το ίδρυµα πληρωµών.
5. Όταν ένα ίδρυµα πληρωµών παρέχει οποιαδήποτε
από τις υπηρεσίες πληρωµών που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως ζ΄ του στοιχείου 3 του άρθρου 4 και,
ταυτόχρονα, ασκεί άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να απαιτεί τη σύσταση χωριστού φορέα για τις δραστηριότητες υπηρεσιών
πληρωµών όταν οι εκτός των υπηρεσιών πληρωµών δραστηριότητες του ιδρύµατος πληρωµών βλάπτουν ή υπάρχει κίνδυνος να βλάψουν είτε την οικονοµική ευρωστία
του ιδρύµατος είτε την ικανότητα της Τράπεζας της Ελλάδος να παρακολουθεί τη συµµόρφωση του ιδρύµατος
προς τις υποχρεώσεις του παρόντος νόµου.
6. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας αν, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη να εξασφαλίσει την ορθή και συνετή διαχείριση ενός ιδρύµατος
πληρωµών, δεν έχει πεισθεί ως προς την καταλληλότητα των φυσικών ή νοµικών προσώπων που κατέχουν ειδική συµµετοχή.
7. Όταν υπάρχουν στενοί δεσµοί, όπως καθορίζονται
στο στοιχείο 38 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, µεταξύ του ιδρύµατος πληρωµών και άλλων φυσικών ή νοµικών προσώπων, η Τράπεζα
της Ελλάδος χορηγεί την άδεια λειτουργίας µόνον εάν
οι δεσµοί αυτοί δεν παρεµποδίζουν τη σωστή εκπλήρωση της εποπτικής αποστολής της.
8. Η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί την άδεια λειτουργίας µόνον αν οι νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τρίτης χώρας στις οποίες υπάγονται ένα ή
περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε τα οποία το ίδρυµα πληρωµών έχει στενούς δεσµούς ή δυσχέρειες
σχετικές µε την εφαρµογή των εν λόγω νοµοθετικών,
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, δεν παρεµποδίζουν τη σωστή εκπλήρωση της εποπτικής αποστολής
της.
9. Η άδεια λειτουργίας ισχύει σε όλα τα κράτη-µέλη
και επιτρέπει στο ίδρυµα πληρωµών να παρέχει τις υπη-

ρεσίες πληρωµών που καλύπτονται από την άδειά του σε
όλα τα κράτη - µέλη, µε το δικαίωµα ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών ή µε το δικαίωµα ελεύθερης εγκατάστασης.
Άρθρο 12
Κοινοποίηση της απόφασης για την άδεια λειτουργίας
(άρθρο 12 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Μέσα σε τρείς (3) µήνες από την παραλαβή της αίτησης ή, αν η αίτηση είναι ελλιπής, µέσα σε τρείς (3)
µήνες από την παραλαβή όλων των πληροφοριών που
απαιτούνται για τη λήψη απόφασης, η Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερώνει τον αιτούντα αν η αίτησή του έγινε
δεκτή ή απορρίφθηκε. Η απόρριψη της αίτησης αιτιολογείται επαρκώς.
2. Η απόφαση µε την οποία χορηγείται άδεια λειτουργίας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 13
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας
(άρθρο 13 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να ανακαλέσει την
άδεια λειτουργίας ιδρύµατος πληρωµών µόνο αν το ίδρυµα:
α) δεν έχει κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας µέσα
σε δώδεκα (12) µήνες ή παραιτείται ρητώς από αυτήν ή
έπαυσε να ασκεί τη δραστηριότητά του για περίοδο µεγαλύτερη των έξι (6) µηνών,
β) απέκτησε την άδεια λειτουργίας µε ψευδείς δηλώσεις ή µε οποιονδήποτε άλλον παράτυπο τρόπο,
γ) δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες
χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας ή παραλείπει να ενηµερώσει την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά µε σηµαντικές
εξελίξεις ως προς το θέµα αυτό,
δ) η συνέχιση των σχετικών µε τις υπηρεσίες πληρωµών εργασιών του θα αποτελούσε απειλή για τη σταθερότητα ή την εµπιστοσύνη στο σύστηµα πληρωµών,
ε) παρακωλύει µε οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο
που ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος,
στ) αδυνατεί ή αρνείται να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά
του,
ζ) τίθεται ή πρόκειται να τεθεί σε καθεστώς λύσης και
εκκαθάρισης ή έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία αφερεγγυότητας, συµπεριλαµβανοµένων των προπτωχευτικών διαδικασιών,
η) εµπίπτει στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του
άρθρου 24.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος αιτιολογεί κάθε ανάκληση
άδειας λειτουργίας και την κοινοποιεί στους ενδιαφεροµένους.
3. Οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας δηµοσιεύονται αµελλητί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και στο µητρώο του
άρθρου 14.
Άρθρο 14
Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος
(άρθρο 14 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Καταρτίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος στον επίσηµο διαδικτυακό της τόπο δηµόσιο µητρώο στο οποίο
καταχωρίζονται τα εξής:
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α) τα αδειοδοτηµένα ιδρύµατα πληρωµών µε έδρα
στην Ελλάδα, οι αντιπρόσωποί τους στην Ελλάδα και σε
άλλα κράτη - µέλη, καθώς και τα υποκαταστήµατά τους
τα οποία παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος - µέλος,
β) οι πάροχοι υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασµού
του άρθρου 34 µε έδρα στην Ελλάδα, οι αντιπρόσωποί
τους σε άλλα κράτη - µέλη, καθώς και τα υποκαταστήµατά τους τα οποία παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος µέλος,
γ) το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
2. Το δηµόσιο µητρώο προσδιορίζει τις υπηρεσίες πληρωµών για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας
στο ίδρυµα πληρωµών ή για τις οποίες έχει καταχωριστεί το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Τα ιδρύµατα πληρωµών που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας, απαριθµούνται
στο µητρώο χωριστά από τους παρόχους υπηρεσιών
πληροφοριών λογαριασµού του άρθρου 34. Το µητρώο
είναι διαθέσιµο στο κοινό, προσβάσιµο ηλεκτρονικά και
ενηµερώνεται χωρίς καθυστέρηση.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερώνει το δηµόσιο µητρώο για κάθε ανάκληση άδειας λειτουργίας και κάθε ανάκληση καταχώρισης σύµφωνα µε το άρθρο 34.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος κοινοποιεί στην ΕΑΤ τους
λόγους για κάθε ανάκληση άδειας λειτουργίας και κάθε
ανάκληση καταχώρισης σύµφωνα µε το άρθρο 34.
Άρθρο 15
Μητρώο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών
(άρθρο 15 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Προς το σκοπό της διαµόρφωσης και ενηµέρωσης
του ηλεκτρονικού κεντρικού µητρώου που τηρεί η ΕΑΤ, η
Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερώνει αυτήν χωρίς καθυστέρηση για τις πληροφορίες που καταχωρίζονται στο
δηµόσιο µητρώο του άρθρου 14, σε γλώσσα εύχρηστη
στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια και την επικαιροποίηση των πληροφοριών της
παραγράφου 1.
Άρθρο 16
Διατήρηση άδειας λειτουργίας
(άρθρο 16 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
Αν επέλθει οποιαδήποτε µεταβολή η οποία επηρεάζει
την ακρίβεια των πληροφοριών και των δικαιολογητικών
που προβλέπονται κατά το άρθρο 5, το ίδρυµα πληρωµών µε έδρα στην Ελλάδα ενηµερώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την Τράπεζα της Ελλάδος. Με απόφαση της
Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζονται οι µεταβολές για
τις οποίες το ίδρυµα πληρωµών υπέχει υποχρέωση ενηµέρωσης, η διαδικασία ενηµέρωσης για τις µεταβολές
αυτές και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 17
Λογιστική και υποχρεωτικός έλεγχος
(άρθρο 17 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Οι διατάξεις του π.δ. 367/1994 (Α΄200), του
ν. 4308/2014 και του ν. 4403/2016 (Α΄ 125) και ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EE L 243) εφαρµόζονται αναλόγως στα ιδρύµατα πληρωµών.
2. Αν δεν εξαιρούνται σύµφωνα µε το ν. 4308/2014, το

ν. 4403/2016 και, ανάλογα µε την περίπτωση, το
π.δ. 367/1994, οι ετήσιοι και οι ενοποιηµένοι λογαριασµοί των ιδρυµάτων πληρωµών ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, σύµφωνα µε το ν. 4449/2017.
3. Για τους σκοπούς της εποπτείας, τα ιδρύµατα πληρωµών παρέχουν χωριστά λογιστικές πληροφορίες για
τις υπηρεσίες πληρωµών και τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 18, οι οποίες
υπόκεινται σε έκθεση ελεγκτή. Η εν λόγω έκθεση εκπονείται, ανάλογα µε την περίπτωση, από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες.
4. Οι υποχρεώσεις του άρθρου 55 του ν. 4261/2014 εφαρµόζονται αναλόγως στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες των ιδρυµάτων πληρωµών
όσον αφορά τις δραστηριότητες υπηρεσιών πληρωµών.
Άρθρο 18
Δραστηριότητες
(άρθρο 18 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Εκτός από την παροχή υπηρεσιών πληρωµών, τα ιδρύµατα πληρωµών µπορούν να ασκούν τις εξής δραστηριότητες:
α) παροχή λειτουργικών και στενά συνδεόµενων επικουρικών υπηρεσιών, όπως εξασφάλιση της εκτέλεσης
των πράξεων πληρωµής, υπηρεσίες συναλλάγµατος, υπηρεσίες φύλαξης, καθώς και αποθήκευση και επεξεργασία δεδοµένων,
β) λειτουργία συστηµάτων πληρωµών, µε την επιφύλαξη του άρθρου 35,
γ) επιχειρηµατικές δραστηριότητες εκτός της παροχής
υπηρεσιών πληρωµών, µε τήρηση της κείµενης νοµοθεσίας και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 11.
2. Όταν τα ιδρύµατα πληρωµών παρέχουν µία ή περισσότερες υπηρεσίες πληρωµών µπορεί να τηρούν µόνο
λογαριασµούς πληρωµών που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για πράξεις πληρωµής.
3. Η παραλαβή εκ µέρους των ιδρυµάτων πληρωµών
χρηµατικών ποσών από τους χρήστες υπηρεσιών πληρωµών, µε σκοπό να τους παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών
δεν συνιστά αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων κατά την έννοια του άρθρου 9 του
ν. 4261/2014, ούτε ηλεκτρονικό χρήµα κατά την έννοια
του στοιχείου 1 του άρθρου 10 του ν. 4021/2011.
4. Τα ιδρύµατα πληρωµών µπορούν να παρέχουν πίστωση σε σχέση µε τις υπηρεσίες πληρωµών των περιπτώσεων δ΄ ή ε΄ του στοιχείου 3 του άρθρου 4 µόνον εάν πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) η πίστωση είναι επικουρική και χορηγείται αποκλειστικά σε συνδυασµό µε την εκτέλεση µιας πράξης πληρωµής,
β) ανεξαρτήτως των διατάξεων για τη χορήγηση πίστωσης µέσω πιστωτικών καρτών, η πίστωση που χορηγείται σε συνδυασµό µε πληρωµή και εκτελείται σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του άρθρου 11 και το άρθρο 29,
αποπληρώνεται µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα,
το οποίο δεν υπερβαίνει σε καµία περίπτωση τους δώδεκα (12) µήνες,
γ) η πίστωση αυτή δεν χορηγείται από χρηµατικά ποσά
που έχουν ληφθεί ή κρατούνται για την εκτέλεση πράξης
πληρωµής,
δ) τα ίδια κεφάλαια του ιδρύµατος πληρωµών είναι πά-
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ντοτε, κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος, κατάλληλα ενόψει της συνολικής χορηγούµενης πίστωσης.
5. Τα ιδρύµατα πληρωµών δεν επιτρέπεται να ασκούν,
κατ’ επάγγελµα, τη δραστηριότητα της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4261/2014.
6. Ο παρών νόµος ισχύει µε την επιφύλαξη της Ζ1699/2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
(Β΄ 917), άλλης σχετικής ενωσιακής νοµοθεσίας ή εθνικών µέτρων που είναι σύµφωνα µε το ενωσιακό δίκαιο
και αφορούν τις προϋποθέσεις χορήγησης πιστώσεων
στους καταναλωτές, οι οποίες δεν ρυθµίζονται µε τον
παρόντα νόµο.
ΤΜΗΜΑ 2
ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Άρθρο 19
Ορισµός αντιπροσώπων και ίδρυση υποκαταστηµάτων
στην Ελλάδα από ίδρυµα πληρωµών
που εδρεύει στην Ελλάδα
(παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 7 και 8 του άρθρου 19
της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Αν ίδρυµα πληρωµών που εδρεύει στην Ελλάδα
προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες πληρωµών µέσω αντιπροσώπου στην Ελλάδα, γνωστοποιεί στην Τράπεζα της
Ελλάδος τις εξής πληροφορίες:
α) το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία και το διακριτικό
τίτλο, καθώς και τη διεύθυνση του αντιπροσώπου,
β) την περιγραφή των µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου που θα χρησιµοποιεί ο αντιπρόσωπος για την τήρηση των υποχρεώσεων σχετικά µε τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας και των µηχανισµών οι οποίοι
πρέπει να ενηµερώνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πάραυτα αν επέρχονται ουσιαστικές αλλαγές στα
στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί µε την αρχική γνωστοποίηση,
γ) την ταυτότητα των διευθυντικών στελεχών και των
υπευθύνων διαχείρισης του αντιπροσώπου που θα χρησιµοποιηθεί για την παροχή υπηρεσιών πληρωµών και,
για τους αντιπροσώπους που δεν είναι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών, στοιχεία που τεκµηριώνουν την καταλληλότητα και ικανότητά τους ,
δ) τις υπηρεσίες πληρωµών του ιδρύµατος πληρωµών
που έχουν ανατεθεί σε αντιπρόσωπο και
ε) όπου ενδείκνυται, το µοναδικό αναγνωριστικό κωδικό ή αριθµό του αντιπροσώπου.
2. Ίδρυµα πληρωµών που εδρεύει στην Ελλάδα και
προτίθεται να ιδρύσει υποκατάστηµα στην Ελλάδα ή να
τερµατίσει τη λειτουργία του, το γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, τηρώντας κατ’ αναλογία τη διαδικασία της παραγράφου 1.
3. Μέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την παραλαβή των πληροφοριών της παραγράφου 1, η Τράπεζα της
Ελλάδος ενηµερώνει το ίδρυµα πληρωµών σχετικά µε
την καταχώριση ή µη του αντιπροσώπου στο µητρώο
του άρθρου 14. Ο αντιπρόσωπος µπορεί να αρχίσει να
παρέχει υπηρεσίες πληρωµών µόλις καταχωριστεί στο
εν λόγω µητρώο.
4. Πριν από την εγγραφή του αντιπροσώπου στο µη-

τρώο του άρθρου 14, η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί, αν
έχει λόγους να αµφιβάλει για την ορθότητα των στοιχείων που της παρασχέθηκαν, να προβαίνει σε περαιτέρω ενέργειες για την επαλήθευσή τους.
5. Αν ύστερα από την επαλήθευση της παραγράφου
4 η Τράπεζα της Ελλάδος εξακολουθεί να διατηρεί αµφιβολίες σχετικά µε την ορθότητα των πληροφοριών
που της παρασχέθηκαν σύµφωνα µε την παράγραφο 1,
αρνείται να εγγράψει τον αντιπρόσωπο στο µητρώο του
άρθρου 14 και ενηµερώνει σχετικά το ίδρυµα πληρωµών
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.
6. Το ίδρυµα πληρωµών µεριµνά ώστε οι αντιπρόσωποί
του και τα υποκαταστήµατά του να ενηµερώνουν σχετικά τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωµών.
7. Τα ιδρύµατα πληρωµών µε έδρα στην Ελλάδα γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, οποιαδήποτε αλλαγή σχετικά µε τη χρήση
των αντιπροσώπων, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης
πρόσθετων αντιπροσώπων, σύµφωνα µε τη διαδικασία
που προβλέπεται στις παραγράφους 3, 4 και 5.
8. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζονται το περιεχόµενο της γνωστοποίησης των παραγράφων 1, 2 και 7, τα συνυποβαλλόµενα προς τούτο αναγκαία δικαιολογητικά και στοιχεία, ιδίως σχετικά µε το
κύρος, την εκπαίδευση, τις ποινικές καταδίκες, την περιουσιακή κατάσταση, την εµπειρία και την κατάρτιση των
αντιπροσώπων και των διευθυντικών τους στελεχών και
υπευθύνων διαχείρισης, οι ειδικότερες προϋποθέσεις αξιολόγησης των εν λόγω αιτηµάτων, η διαδικασία και οι
προθεσµίες γνωστοποίησης των εν λόγω πληροφοριών
αναφορικά µε την ίδρυση υποκαταστήµατος, τα κριτήρια
αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 20
Εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους
στην Ελλάδα από ίδρυµα πληρωµών που εδρεύει στην
Ελλάδα (παράγραφοι 6 και 8 του άρθρου 19
της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Αν ίδρυµα πληρωµών προτίθεται να αναθέσει εξωτερικά λειτουργικές δραστηριότητες υπηρεσιών πληρωµών σε τρίτους στην Ελλάδα, ενηµερώνει σχετικά την
Τράπεζα της Ελλάδος.
2. Η ανάθεση σηµαντικών λειτουργικών δραστηριοτήτων σε τρίτους, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριακών συστηµάτων, δεν γίνεται µε τρόπο που βλάπτει
ουσιαστικά την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου του ιδρύµατος πληρωµών και την ικανότητα της Τράπεζας
της Ελλάδος να παρακολουθεί και να εξακριβώνει τη
συµµόρφωση του ιδρύµατος πληρωµών µε όλες τις υποχρεώσεις του παρόντος νόµου.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, µια λειτουργική δραστηριότητα θεωρείται σηµαντική, αν η πληµµελής
εκτέλεση ή η παράλειψή της θα έβλαπτε ουσιαστικά τη
συνεχή συµµόρφωση του ιδρύµατος πληρωµών µε τις απαιτήσεις που έχει σύµφωνα µε την άδεια λειτουργίας
του ή τις λοιπές υποχρεώσεις του, που απορρέουν από
τον παρόντα νόµο ή τις οικονοµικές του επιδόσεις ή την
ευρωστία ή τη συνέχεια των υπηρεσιών πληρωµών που
παρέχει.
4. Τα ιδρύµατα πληρωµών αναθέτουν σε τρίτους σηµαντικές λειτουργικές δραστηριότητες εφόσον πληρούνται
οι εξής προϋποθέσεις:
α) η ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους δεν οδηγεί
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στη µεταβίβαση των ευθυνών των ανώτερων διοικητικών
στελεχών,
β) δεν µεταβάλλεται η σχέση και οι υποχρεώσεις του ιδρύµατος πληρωµών έναντι των χρηστών υπηρεσιών
πληρωµών που παρέχει σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο,
γ) δεν θίγονται οι όροι που οφείλει να πληροί το ίδρυµα πληρωµών για να λάβει και να διατηρήσει άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε τα άρθρα 5 έως 37,
δ) δεν καταργείται ούτε τροποποιείται κανένας από
τους άλλους όρους υπό τους οποίους χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας του ιδρύµατος πληρωµών.
5. Τα ιδρύµατα πληρωµών µε έδρα στην Ελλάδα ενηµερώνουν την Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, σχετικά µε οποιαδήποτε αλλαγή σχετικά µε
τη χρήση τρίτων στους οποίους έχει γίνει εξωτερική ανάθεση στην Ελλάδα.
6. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζονται το περιεχόµενο της γνωστοποίησης των παραγράφων 1 και 5, τα συνυποβαλλόµενα προς τούτο αναγκαία
δικαιολογητικά και στοιχεία, οι ειδικότερες προϋποθέσεις αξιολόγησης των εν λόγω αιτηµάτων, η διαδικασία
γνωστοποίησης των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 21
Ευθύνη
(άρθρο 20 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Τα ιδρύµατα πληρωµών τα οποία αναθέτουν σε τρίτους την άσκηση λειτουργικών δραστηριοτήτων λαµβάνουν εύλογα µέτρα προς τήρηση των απαιτήσεων του
παρόντος νόµου.
2. Τα ιδρύµατα πληρωµών έχουν πλήρη ευθύνη για τις
πράξεις των υπαλλήλων, των αντιπροσώπων, των υποκαταστηµάτων τους και των οντοτήτων προς τις οποίες έχει γίνει εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων.
Άρθρο 22
Τήρηση αρχείου
(άρθρο 21 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
Τα ιδρύµατα πληρωµών τηρούν όλα τα κατάλληλα αρχεία για τους σκοπούς των άρθρων 5 έως 37 για πέντε
(5) τουλάχιστον έτη, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από
άλλη διάταξη.
ΤΜΗΜΑ 3
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Άρθρο 23
Ορισµός αρµόδιας αρχής
(άρθρο 22 και παρ. 1 του άρθρου 99
της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζεται ως αρµόδια αρχή
επιφορτισµένη µε την αδειοδότηση και την προληπτική
εποπτεία ιδρυµάτων πληρωµών. Επίσης, ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 37, στην παράγραφο 6 του άρθρου 68 και στα άρθρα 94 έως 96, συµπεριλαµβανοµένου του χειρισµού καταγγελιών σχετικών µε τα εν λόγω άρθρα.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργεί σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 υπό την ιδιότητα αυτής ως αρµόδιας αρ-

χής του κράτους - µέλους προέλευσης.
3. Η κατά την παράγραφο 1 εποπτική αρµοδιότητα δεν
συνεπάγεται την αρµοδιότητα για την εποπτεία και των
λοιπών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων των ιδρυµάτων
πληρωµών πέραν της παροχής υπηρεσιών πληρωµών και
των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην περίπτωση
α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18.
4. Οι κατά τον παρόντα νόµο αποφάσεις και αρµοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος λαµβάνονται και ασκούνται µε πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του άρθρου 55Α του Καταστατικού της (Α΄ 298/1927) ή εξουσιοδοτηµένου από αυτήν οργάνου.
5. Με όµοια πράξη µπορεί να θεσπίζονται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη περί ενσωµάτωσης των ενωσιακών διατάξεων στην ελληνική έννοµη τάξη, οι ρυθµίσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρµογή και τη
συµµόρφωση προς τις κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις, που εκδίδει η ΕΑΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 16
του Κανονισµού αριθ. 1093/2010 (ΕΕ L 331) και αφορούν
τις αρµοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος σύµφωνα
µε την παράγραφο 1. Με τις κανονιστικές πράξεις του
προηγούµενου εδαφίου µπορεί να λαµβάνεται και κάθε
αναγκαίο συµπληρωµατικό µέτρο για την εφαρµογή των
παραπάνω πράξεων.
6. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί να
εξειδικεύονται τα σχετικά θέµατα και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια όσον αφορά την εφαρµογή της παραγράφου
1, όπως ζητήµατα σχετικά µε τον έλεγχο ασφαλείας και
τα µέτρα µείωσης κινδύνων, τις απαιτήσεις για την ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης ιδρυµάτων πληρωµών, το αρχικό κεφάλαιο, τα ίδια κεφάλαια και τον υπολογισµό αυτών, τις απαιτήσεις διασφάλισης και τη λειτουργία του µητρώου, τις διαδικαστικές λεπτοµέρειες
σχετικά µε την επιβολή κυρώσεων ή τη λήψη µέτρων
σύµφωνα µε το άρθρο 24, καθώς επίσης την παροχή υπηρεσιών µε ή χωρίς εγκατάσταση σε άλλα κράτη - µέλη από ιδρύµατα πληρωµών µε έδρα στην Ελλάδα ή την
παροχή υπηρεσιών µε ή χωρίς εγκατάσταση σε άλλα
κράτη - µέλη από ιδρύµατα πληρωµών µε έδρα στην Ελλάδα.
Άρθρο 24
Εποπτεία
(άρθρο 23 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Οι έλεγχοι που ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος για τη
διαπίστωση της συνεχούς τήρησης της παραγράφου 1
του άρθρου 23 είναι αναλογικοί, επαρκείς και προσαρµοσµένοι στους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα ιδρύµατα πληρωµών.
2. Κατά την άσκηση της εποπτικής της αρµοδιότητας,
η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί, ιδίως, µεταξύ άλλων να:
α) απαιτεί από το ίδρυµα πληρωµών να παρέχει κάθε
πληροφορία απαραίτητη για την παρακολούθηση της
συµµόρφωσης, διευκρινίζοντας το σκοπό του αιτήµατος,
κατά το δέον, και την προθεσµία για την παροχή των
πληροφοριών,
β) πραγµατοποιεί επιτόπιους ελέγχους στο ίδρυµα
πληρωµών, καθώς και σε κάθε αντιπρόσωπο ή υποκατάστηµα που παρέχει υπηρεσίες πληρωµών µε ευθύνη του
ιδρύµατος ή σε κάθε οντότητα στην οποία ανατίθενται
δραστηριότητες του ιδρύµατος πληρωµών,
γ) εκδίδει συστάσεις και κατευθυντήριες γραµµές και,
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εφόσον ενδείκνυται, δεσµευτικές διοικητικές πράξεις,
δ) ανακαλεί την άδεια λειτουργίας ιδρύµατος πληρωµών σύµφωνα µε το άρθρο 13.
3. H Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να επιβάλει τις κυρώσεις ή να λαµβάνει τα µέτρα της παραγράφου 4 εφαρµόζοντας τα άρθρα 60, 62 και 96 του ν. 4261/2014, σε κάθε περίπτωση παράβασης του παρόντος νόµου, των κατ’
εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενων κανονιστικών πράξεων και γενικότερα των νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 23 αρµοδιότητές της αναφορικά µε την εποπτεία ή την άσκηση των δραστηριοτήτων
της σχετικά µε τις υπηρεσίες πληρωµών. Οι εν λόγω κυρώσεις και τα εν λόγω µέτρα επιβάλλονται ή λαµβάνονται σε βάρος των παρόχων υπηρεσιών πληρωµών, συµπεριλαµβανοµένων των παρόχων υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασµού, καθώς και των µελών του διοικητικού
συµβουλίου και άλλων προσώπων τα οποία φέρουν ευθύνη για την παράβαση, πράξη ή παράλειψη, εφόσον αυτή έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους
είχαν ανατεθεί. Οι εν λόγω κυρώσεις και τα εν λόγω µέτρα δεν αποκλείουν την εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 57 του ν.4261/2014, των διαδικασιών ανάκλησης
της άδειας λειτουργίας ιδρύµατος πληρωµών και των κυρώσεων που προβλέπονται από ποινικές διατάξεις.
4. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3, η Τράπεζα της
Ελλάδος επιβάλλει µε απόφασή της, διαζευκτικά ή σωρευτικά, διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά µέτρα, τα οποία περιλαµβάνουν τα εξής:
α) δηµόσια ανακοίνωση στην οποία περιγράφονται το
υπεύθυνο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και η φύση της παράβασης,
β) εντολή προς το υπεύθυνο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
για παύση της παράνοµης συµπεριφοράς και παράλειψής της στο µέλλον,
γ) στην περίπτωση ιδρύµατος πληρωµών, συµπεριλαµβανοµένων των παρόχων υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασµού, ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους ή ανάκληση καταχώρισης στο µητρώο σύµφωνα µε το άρθρο 34,
δ) προσωρινή απαγόρευση κατά των φυσικών προσώπων της παραγράφου 3 να ασκούν καθήκοντα σε ιδρύµατα,
ε) στην περίπτωση νοµικού προσώπου, χρηµατικά πρόστιµα ελάχιστου ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και
µέγιστου ύψους έως το 10% του συνολικού καθαρού κύκλου εργασιών κατά την προηγούµενη χρήση,
στ) στην περίπτωση φυσικού προσώπου, χρηµατικά
πρόστιµα ελάχιστου ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ
µέχρι και πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ,
ζ) χρηµατικά πρόστιµα µέχρι και το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, όπου µπορούν να
συγκεκριµενοποιηθούν.
5. Ο διοικητής ή ο πρόεδρος, τα µέλη του διοικητικού
συµβουλίου, οι ελεγκτές, οι αρµόδιοι διευθυντές και οι
υπάλληλοι κάθε παρόχου υπηρεσιών πληρωµών, συµπεριλαµβανοµένων των παρόχων υπηρεσίας πληροφοριών
λογαριασµού, τιµωρούνται µε φυλάκιση ή µε χρηµατική
ποινή ή µε αµφότερες τις ποινές αυτές, εκτός αν από άλλη διάταξη προβλέπεται βαρύτερη ποινή, εφόσον:
α) παραλείπουν ή παραποιούν εκ προθέσεως την εγγραφή σηµαντικής συναλλαγής στα βιβλία του,
β) υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος ψευδείς ή

ανακριβείς εκθέσεις ή παρέχουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία.
Αν τα ανωτέρω πρόσωπα αρνούνται ή παρακωλύουν
µε οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο που ασκείται από
την Τράπεζα της Ελλάδος τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) µηνών.
6. Επιπλέον των ορίων του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 και του άρθρου 9, η Τράπεζα
της Ελλάδος µπορεί να λαµβάνει τα µέτρα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για να εξασφαλίζεται η ύπαρξη επαρκών κεφαλαίων για τις υπηρεσίες πληρωµών,
ιδίως όταν οι εκτός των υπηρεσιών πληρωµών δραστηριότητες του ιδρύµατος πληρωµών βλάπτουν ή ενδέχεται να βλάψουν την οικονοµική του ευρωστία.
7. Εκτός από τις κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 59
του ν. 4261/2014, η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις ή να λαµβάνει τα µέτρα των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 58 του ν. 4261/2014, εφαρµόζοντας τα άρθρα 60 και 62 του ν. 4261/2014, στην
περίπτωση όπου διαπιστώνεται:
α) η έναρξη ή η άσκηση δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών πληρωµών, χωρίς την απαιτούµενη κατά περίπτωση άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος,
β) η έναρξη ή η άσκηση δραστηριότητας παροχής υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασµού κατά παράβαση του
άρθρου 34 ή άλλης ειδικής διάταξης,
γ) η έναρξη ή η άσκηση δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών πληρωµών, πέραν της περίπτωσης η΄ του στοιχείου 3 του άρθρου 4, από πρόσωπα που αναφέρονται
στο άρθρο 34,
δ) η απόκτηση, άµεσα ή έµµεσα, ειδικής συµµετοχής
σε ίδρυµα πληρωµών ή περαιτέρω αύξηση, άµεσα ή έµµεσα, ειδικής συµµετοχής σε ίδρυµα πληρωµών, ούτως
ώστε η αναλογία επί του εταιρικού κεφαλαίου ή επί των
δικαιωµάτων ψήφου, να φθάνει ή να υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 ή ώστε το ίδρυµα πληρωµών να καθίσταται θυγατρική επιχείρηση του αποκτώντος ή αυξάνοντος τη συµµετοχή, χωρίς προηγούµενη έγγραφη ενηµέρωση προς
την Τράπεζα της Ελλάδος, ότι αυτός επιδιώκει είτε να αποκτήσει ειδική συµµετοχή ή να την αυξήσει, κατά το
χρονικό διάστηµα αξιολόγησης, ή παρά την αντίθετη
γνώµη της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά παράβαση της
παραγράφου 1 του άρθρου 6,
ε) παύση κατοχής, άµεσα ή έµµεσα, ειδικής συµµετοχής σε ίδρυµα πληρωµών ή µείωση της ειδικής συµµετοχής ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωµάτων ψήφου ή
των κατεχόµενων µεριδίων κεφαλαίου να είναι µικρότερη από τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 ή ώστε το ίδρυµα πληρωµών να
παύσει να είναι θυγατρική επιχείρηση, χωρίς προηγούµενη έγγραφη ενηµέρωση προς την Τράπεζα της Ελλάδος,
στ) µη τήρηση των υποχρεώσεων ενηµέρωσης προς
την Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στις κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 6 εκδιδόµενες κανονιστικές πράξεις.
Άρθρο 25
Επαγγελµατικό απόρρητο
(άρθρο 24 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργαστεί για
την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και οι εµπειρογνώµονες που ενεργούν εξ ονόµατος αυτής, υποχρεούνται να
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τηρούν το επαγγελµατικό απόρρητο.
2. Κατά την ανταλλαγή πληροφοριών, σύµφωνα µε το
άρθρο 27, τηρείται το επαγγελµατικό απόρρητο.
3. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται λαµβάνοντας υπόψη
το άρθρο 54 του ν. 4261/2014.
Άρθρο 26
Δικαίωµα δικαστικής προστασίας
(άρθρο 25 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή του παρόντος νόµου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού σε θέµατα υπηρεσιών πληρωµών, υπόκεινται σε
αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.
2. Η προηγούµενη παράγραφος εφαρµόζεται επίσης
σε περίπτωση παράλειψης.
Άρθρο 27
Ανταλλαγή πληροφοριών
(άρθρο 26 της Οδηγίας 2015/2366)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος και η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΓΓΕΠΚ) συνεργάζονται,
κατά το λόγο της αρµοδιότητάς τους, µεταξύ τους και µε
τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών - µελών και, εφόσον χρειάζεται, µε την ΕΚΤ και τις Εθνικές
Κεντρικές Τράπεζες των κρατών - µελών, την ΕΑΤ και
άλλες σχετικές αρµόδιες αρχές που έχουν ορισθεί βάσει
του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου που εφαρµόζεται
στους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος τηρώντας το άρθρο 54 του
ν. 4261/2014 και η ΓΓΕΠΚ µπορούν να ανταλλάσσουν
πληροφορίες, κατά το λόγο της αρµοδιότητάς τους, µεταξύ τους και µε τους εξής φορείς:
α) τις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών - µελών που έχουν αναλάβει την αδειοδότηση και την εποπτεία των ιδρυµάτων πληρωµών,
β) την ΕΚΤ και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των
κρατών - µελών, υπό την ιδιότητά τους ως νοµισµατικών
και εποπτικών αρχών, και κατά περίπτωση, τις άλλες εθνικές δηµόσιες αρχές που είναι αρµόδιες για την εποπτεία των συστηµάτων πληρωµών και διακανονισµού,
γ) τις άλλες εθνικές αρµόδιες αρχές που έχουν ορισθεί βάσει της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ, της Οδηγίας
(ΕΕ), της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(E EL141) και του Συµβουλίου και άλλων ενωσιακών διατάξεων που εφαρµόζονται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών,
δ) την ΕΑΤ.
Άρθρο 28
Επίλυση διαφορών µε τις αρµόδιες αρχές
άλλων κρατών-µελών
(άρθρο 27 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Όταν η Τράπεζα της Ελλάδος ή η ΓΓΕΠΚ, ενεργώντας υπό την ιδιότητα είτε της αρµόδιας αρχής του κράτους - µέλους προέλευσης, είτε της αρµόδιας αρχής του
κράτους - µέλους υποδοχής, θεωρεί ότι, για ένα συγκεκριµένο θέµα, η διασυνοριακή συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές άλλου κράτους - µέλους που αναφέρεται στα

άρθρα 26, 28, 29, 30 ή 31 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ δεν
είναι σύµφωνη µε τις σχετικές προϋποθέσεις των εν λόγω διατάξεων, µπορεί να παραπέµψει το θέµα στην ΕΑΤ
και να ζητήσει τη συνδροµή της σύµφωνα µε το άρθρο
19 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
2. Όταν η ΕΑΤ ενεργεί ύστερα από αίτηµα σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 ή ενεργεί για την επίτευξη συµφωνίας µε δική της πρωτοβουλία, η Τράπεζα της Ελλάδος ή
η ΓΓΕΠΚ, κατά περίπτωση, αναβάλλει την έκδοση απόφασής της εν αναµονή επίλυσης του θέµατος, σύµφωνα
µε το άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.
Άρθρο 29
Παροχή υπηρεσιών µε ή χωρίς εγκατάσταση
και εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους
σε άλλα κράτη - µέλη από ιδρύµατα πληρωµών
µε έδρα στην Ελλάδα
(άρθρο 28 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Ίδρυµα πληρωµών µε έδρα στην Ελλάδα που επιθυµεί να παρέχει υπηρεσίες πληρωµών για πρώτη φορά σε
άλλο κράτος - µέλος, ασκώντας είτε το δικαίωµα ελεύθερης εγκατάστασης είτε το δικαίωµα ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος
τις εξής πληροφορίες:
α) την επωνυµία και τη διεύθυνση του αντιπροσώπου ή
του υποκαταστήµατος κατά περίπτωση,
β) το κράτος - µέλος ή τα κράτη - µέλη, όπου προτίθεται να δραστηριοποιηθεί,
γ) την υπηρεσία ή τις υπηρεσίες πληρωµών που προτίθεται να παρέχει,
δ) στην περίπτωση ορισµού αντιπροσώπου, τις πληροφορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 19,
ε) στην περίπτωση ίδρυσης υποκαταστήµατος, τις πληροφορίες των περιπτώσεων β΄ και ε΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 5 όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών πληρωµών στο κράτος - µέλος υποδοχής, την περιγραφή
της οργανωτικής δοµής του υποκαταστήµατος καθώς και
την ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη
διοίκησή του.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος µέσα σε ένα (1) µήνα από
τη γνωστοποίηση όλων των πληροφοριών και των στοιχείων της παραγράφου 1, προβαίνει σε κοινοποίηση
τούτων στις αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους υποδοχής. Η Τράπεζα της Ελλάδος αξιολογεί τις παρατηρήσεις της αρµόδιας αρχής του κράτους - µέλους υποδοχής, αναφορικά µε τις πληροφορίες που της κοινοποιήθηκαν σύµφωνα µε την παραγράφου 1. Οι εν λόγω παρατηρήσεις αφορούν την παροχή υπηρεσιών πληρωµών από το εµπλεκόµενο ίδρυµα πληρωµών στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώµατος της ελεύθερης εγκατάστασης ή
της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και ιδίως τυχόν εύλογες επιφυλάξεις σχετικά µε τη νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες ή τη χρηµατοδότηση
της τροµοκρατίας. Εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος δεν
συµφωνεί µε τις παρατηρήσεις της αρµόδιας αρχής του
κράτους - µέλους υποδοχής, αιτιολογεί και ενηµερώνει
σχετικά την εν λόγω αρχή. Αν συµφωνεί, η Τράπεζα της
Ελλάδος είτε αρνείται να προβεί σε σχετική εγγραφή
στο µητρώο του άρθρου 14, είτε προβαίνει σε διαγραφή,
εφόσον σχετική εγγραφή έχει ήδη πραγµατοποιηθεί.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος, µέσα σε προθεσµία τριών
(3) µηνών από τη γνωστοποίηση της παραγράφου 1, κοινοποιεί την απόφασή της στο ίδρυµα πληρωµών και στην
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αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής αναφέροντας στην τελευταία την ηµεροµηνία από την οποία το ίδρυµα πληρωµών έχει γνωστοποιήσει στην Τράπεζα της
Ελλάδος, ότι ο αντιπρόσωπος ή το υποκατάστηµα θα αρχίσει πράγµατι να ασκεί δραστηριότητες στο σχετικό
κράτος - µέλος υποδοχής. Σε κάθε περίπτωση, η ηµεροµηνία αυτή δεν µπορεί να προηγείται της εγγραφής του
αντιπροσώπου ή του υποκαταστήµατος στο µητρώο του
άρθρου 14. Αν η ανωτέρω απόφαση, αφορά την άσκηση
του δικαιώµατος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, ακολουθείται η ίδια διαδικασία και η ηµεροµηνία από την οποία το ίδρυµα πληρωµών επιτρέπεται να παρέχει υπηρεσίες πληρωµών στο κράτος - µέλος υποδοχής, δεν
µπορεί να προηγείται της κοινοποίησης της απόφασης
της Τράπεζας της Ελλάδος σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
4. Το ίδρυµα πληρωµών ενηµερώνει την Τράπεζα της
Ελλάδος, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, για οποιαδήποτε
σηµαντική µεταβολή στο περιεχόµενο των πληροφοριών
που της κοινοποιήθηκαν σύµφωνα µε την παράγραφο 1,
συµπεριλαµβανοµένης της ενηµέρωσης σχετικά µε πρόσθετους αντιπροσώπους ή υποκαταστήµατα ή της παύσης δραστηριοτήτων στο κράτος - µέλος υποδοχής.
Στην περίπτωση αυτή, η Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερώνει την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία των παραγράφων
2 και 3.
5. Αν ίδρυµα πληρωµών προτίθεται να αναθέσει εξωτερικά λειτουργικές δραστηριότητες υπηρεσιών πληρωµών σε τρίτους σε άλλο κράτος - µέλος ενηµερώνει σχετικά την Τράπεζα της Ελλάδος σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 έως 4.
6. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζονται το περιεχόµενο της γνωστοποίησης των παραγράφων 1,4 και 5, τα συνυποβαλλόµενα προς τούτο αναγκαία δικαιολογητικά και στοιχεία, τα κριτήρια και οι ειδικότερες προϋποθέσεις αξιολόγησης των εν λόγω αιτηµάτων, η διαδικασία γνωστοποίησης των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 30
Παροχή υπηρεσιών µε ή χωρίς εγκατάσταση
και εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους
στην Ελλάδα από ιδρύµατα πληρωµών
µε έδρα σε άλλα κράτη - µέλη
(άρθρο 28 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Ίδρυµα πληρωµών, µε έδρα σε άλλο κράτος - µέλος,
µπορεί να παρέχει για πρώτη φορά υπηρεσίες πληρωµών
στην ηµεδαπή, είτε ασκώντας το δικαίωµα ελεύθερης εγκατάστασης είτε το δικαίωµα ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, εφόσον οι εν λόγω υπηρεσίες πληρωµών καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας του ιδρύµατος πληρωµών στο κράτος - µέλος προέλευσης και µε την προϋπόθεση της κοινοποίησης στην Τράπεζα της Ελλάδος,
από τις αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους προέλευσης των πληροφοριών που αναφέρονται στην παρ.1 του
άρθρου 28 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος µε την ιδιότητα αυτής ως
αρµόδιας αρχής του κράτους - µέλους υποδοχής, µέσα
σε ένα (1) µήνα από την παραλαβή της κοινοποίησης
της παραγράφου 1, αξιολογεί τις εν λόγω πληροφορίες
και, παρέχει στην αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους
προέλευσης παρατηρήσεις αναφορικά µε την προβλεπό-

µενη παροχή υπηρεσιών πληρωµών από το οικείο ίδρυµα
πληρωµών στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώµατος
της ελεύθερης εγκατάστασης ή της ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών, ιδίως τυχόν εύλογες επιφυλάξεις σχετικά µε
τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας.
3. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, το υποκατάστηµα και ο αντιπρόσωπος του εν λόγω ιδρύµατος πληρωµών µπορεί να αρχίσουν να ασκούν τις δραστηριότητές
τους στην ηµεδαπή από την ηµεροµηνία την οποία η αρχή του κράτους - µέλους προέλευσης κοινοποιεί την απόφαση που έχει λάβει δυνάµει του τελευταίου εδαφίου
της παρ. 3 του άρθρου 28 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ
στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σε κάθε περίπτωση, η ηµεροµηνία αυτή δεν µπορεί να προηγείται της εγγραφής
του αντιπροσώπου ή του υποκαταστήµατος στο µητρώο
του άρθρου 14 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ το οποίο τηρείται, από την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους προέλευσης. Στην περίπτωση άσκησης του δικαιώµατος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, το ίδρυµα πληρωµών απαγορεύεται να παρέχει υπηρεσίες πληρωµών στην ηµεδαπή πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης της αρµόδιας αρχής του κράτους - µέλους προέλευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
4. Αν η Τράπεζα της Ελλάδος υπό την ιδιότητα αυτής
ως αρµόδιας αρχής του κράτους - µέλους υποδοχής ενηµερωθεί από την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους
προέλευσης σχετικά µε οποιαδήποτε σηµαντική µεταβολή στο περιεχόµενο των πληροφοριών που της κοινοποιήθηκαν σύµφωνα µε την παράγραφο 1, ενεργεί σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 2.
5. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται αναλόγως και στην περίπτωση που ίδρυµα πληρωµών µε
έδρα σε άλλο κράτος - µέλος προτίθεται να αναθέσει εξωτερικά λειτουργικές δραστηριότητες υπηρεσιών πληρωµών σε τρίτους στην ηµεδαπή.
Άρθρο 31
Αρµοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος για
την άσκηση εποπτείας ως αρµόδιας αρχής κράτους µέλους προέλευσης και κράτους - µέλους υποδοχής
(άρθρο 29 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος υπό την ιδιότητα αυτής ως
αρµόδιας αρχής κράτους - µέλους προέλευσης συνεργάζεται µε τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών - µελών, στα οποία τα ιδρύµατα πληρωµών µε έδρα στην Ελλάδα παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών, είτε ασκώντας το
δικαίωµα ελεύθερης εγκατάστασης είτε το δικαίωµα ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, για να διενεργούνται έλεγχοι και να λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά της, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 23. Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας, η Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί στις αρµόδιες
αρχές του κράτους - µέλους υποδοχής ότι επιθυµεί να
διενεργήσει είτε η ίδια είτε µέσω εξουσιοδοτηµένων από αυτήν προσώπων επιτόπιο έλεγχο στο έδαφος του
τελευταίου. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να αναθέσει
στις αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους υποδοχής τη
διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στο εµπλεκόµενο ίδρυµα
πληρωµών.
2. Οι αρµοδιότητες της παραγράφου 1 µπορεί να ασκούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος υπό την ιδιότητα αυτής ως αρµόδιας αρχής του κράτους - µέλους υπο-
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δοχής. Ύστερα από προηγούµενη σχετική ενηµέρωση
της Τράπεζας της Ελλάδος επιτρέπεται στις αρµόδιες
αρχές του κράτους-µέλους προέλευσης ιδρύµατος πληρωµών που παρέχει υπηρεσίες πληρωµών στην Ελλάδα
µέσω αντιπροσώπου ή υποκαταστήµατος στο πλαίσιο
του παρόντος νόµου, να προβαίνουν είτε οι ίδιες είτε µέσω εξουσιοδοτηµένων από αυτές προσώπων στη διενέργεια ελέγχων. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος, µπορεί να αναλάβει ύστερα από αίτηµα της αρµόδιας αρχής του κράτους - µέλους προέλευσης τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στο υποκατάστηµα ή στον αντιπρόσωπο του εµπλεκόµενου ιδρύµατος πληρωµών.
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την
αρµοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος υπό την ιδιότητα αυτής ως εποπτικής αρχής του κράτους - µέλους υποδοχής να διενεργεί για τη σταθερότητα του ελληνικού
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, ελέγχους των δραστηριοτήτων των αντιπροσώπων και του υποκαταστήµατος
ιδρύµατος πληρωµών στην Ελλάδα και να απαιτεί πληροφόρηση σχετικά µε τις δραστηριότητές τους. Πριν από τη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων, η Τράπεζα της
Ελλάδος διαβουλεύεται µε τις αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους προέλευσης. Ύστερα από τη διενέργεια
των ελέγχων, η Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί στις
αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους προέλευσης τις
πληροφορίες και τα ευρήµατα που είναι σηµαντικά για
την αξιολόγηση κινδύνου του ιδρύµατος πληρωµών ή για
τη σταθερότητα του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.
4. Κατά τη διενέργεια ελέγχων από την Τράπεζα της
Ελλάδος ή κατά τη διάρκεια ελέγχων που γίνονται στην
Ελλάδα από τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών - µελών σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο και την εν γένει ισχύουσα νοµοθεσία για την άσκηση της εποπτείας των ιδρυµάτων πληρωµών, τα υποκείµενα στους ελέγχους
αυτούς πρόσωπα δεν δικαιούνται να επικαλεστούν το απόρρητο έναντι των αρµόδιων αρχών ή των εξουσιοδοτηµένων από αυτές για τη διενέργεια του ελέγχου προσώπων.
5. Η Τράπεζα της Ελλάδος υπό την ιδιότητα αυτής ως
αρµόδιας αρχής του κράτους - µέλους υποδοχής µπορεί
να απαιτεί από τα ιδρύµατα πληρωµών µε έδρα σε άλλο
κράτος - µέλος που έχουν ορίσει αντιπροσώπους ή υποκαταστήµατα στην Ελλάδα να υποβάλλουν ανά τακτά
χρονικά διαστήµατα εκθέσεις σχετικά µε τις δραστηριότητες που ασκούν στην ηµεδαπή. Οι εκθέσεις αυτές ζητούνται για ενηµερωτικούς ή στατιστικούς σκοπούς, καθώς επίσης για τον έλεγχο της συµµόρφωσης µε την
παράγραφο 6 του άρθρου 68 και των άρθρων 94 έως 96.
Η τήρηση απαιτήσεων επαγγελµατικού απορρήτου που
προβλέπεται στο άρθρο 25 ισχύει και για τους εν λόγω
αντιπροσώπους και υποκαταστήµατα.
6. Η Τράπεζα της Ελλάδος, είτε ως αρµόδια αρχή του
κράτους - µέλους προέλευσης είτε ως αρµόδια αρχή του
κράτους - µέλους υποδοχής, κοινοποιεί στις αρµόδιες
αρχές του κράτους - µέλους υποδοχής ή στις αρµόδιες
αρχές του κράτους - µέλους προέλευσης αντίστοιχα όλες τις σχετικές και/ή τις ουσιώδεις πληροφορίες, ιδίως
σε περίπτωση παράβασης ή εικαζόµενης παράβασης εκ
µέρους αντιπροσώπου ή υποκαταστήµατος, ακόµα και όταν τέτοιες παραβάσεις έχουν συµβεί στο πλαίσιο ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα
της Ελλάδος κοινοποιεί, ύστερα από αίτηµα, όλες τις
σχετικές πληροφορίες και, µε ιδία πρωτοβουλία, όλες τις

ουσιώδεις πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των
πληροφοριών αναφορικά µε τη συµµόρφωση του ιδρύµατος πληρωµών µε τις προϋποθέσεις της παραγράφου
3 του άρθρου 11.
7. Οι παράγραφοι 1 έως 6 εφαρµόζονται και στην περίπτωση πιστωτικών ιδρυµάτων που δραστηριοποιούνται
στην ηµεδαπή, όσον αφορά τη συµµόρφωση µε τα προβλεπόµενα της παραγράφου 6 του άρθρου 68 και των
άρθρων 94 έως 96.
8. Tα ιδρύµατα πληρωµών µε έδρα σε άλλο κράτος µέλος που λειτουργούν στην Ελλάδα µέσω αντιπροσώπων ορίζουν ένα κεντρικό σηµείο επικοινωνίας στην ηµεδαπή, για να διασφαλίζεται κατάλληλη κι επαρκής επικοινωνία καθώς και ενηµέρωση σχετικά µε τη συµµόρφωσή τους µε τα άρθρα 38 έως 101. Τούτο δεν επηρεάζει τη συµµόρφωση των εν λόγω ιδρυµάτων πληρωµών
µε τις διατάξεις για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και της
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. Ο ορισµός του κεντρικού σηµείου επικοινωνίας αποσκοπεί στη διευκόλυνση της εποπτείας από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους προέλευσης και την Τράπεζα της Ελλάδος ή τη
ΓΓΕΠΚ υπό την ιδιότητα αυτών ως αρµοδίων αρχών του
κράτους - µέλους υποδοχής, µεταξύ άλλων, µε την παροχή εγγράφων και πληροφοριών στις αρµόδιες αρχές,
ύστερα από αίτησή τους.
Άρθρο 32
Μέτρα σε περίπτωση µη συµµόρφωσης
περιλαµβανοµένων των προληπτικών µέτρων
(άρθρο 30 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1.Εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος υπό την ιδιότητα
αυτής ως αρµόδιας αρχής του κράτους - µέλους υποδοχής διαπιστώνει ότι ένα ίδρυµα πληρωµών µε έδρα σε
άλλο κράτος - µέλος που έχει αντιπροσώπους ή υποκαταστήµατα στην ηµεδαπή δεν συµµορφώνεται µε τα άρθρα 5 έως 37, την παράγραφο 6 του άρθρου 68 και τα άρθρα 94 έως 96, συµπεριλαµβανοµένου του χειρισµού καταγγελιών σχετικών µε τα εν λόγω άρθρα, ενηµερώνει
την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους προέλευσης .
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος υπό την ιδιότητα αυτής ως
αρµόδιας αρχής του κράτους-µέλους προέλευσης, εφόσον διαπιστώσει µε βάση πληροφορίες που λαµβάνει από τις αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους υποδοχής,
ότι ίδρυµα πληρωµών µε έδρα στην Ελλάδα, το οποίο έχει αντιπροσώπους ή υποκαταστήµατα στο προαναφερόµενο κράτος-µέλος, δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 5 έως 37, την
παράγραφο 6 του άρθρου 68 και τα άρθρα 95 έως 97 της
Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ στο εν λόγω κράτος - µέλος, συµπεριλαµβανοµένου του χειρισµού καταγγελιών σχετικών µε τα εν λόγω άρθρα, λαµβάνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση όλα τα κατάλληλα µέτρα για την αντιµετώπιση
της µη συµµόρφωσής του. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα
της Ελλάδος γνωστοποιεί τα εν λόγω µέτρα χωρίς καθυστέρηση στις αρµόδιες αρχές των εµπλεκόµενων κρατών - µελών υποδοχής.
3. Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπου απαιτείται
άµεση δράση ώστε να αντιµετωπισθεί σοβαρή απειλή για
τα συλλογικά συµφέροντα των χρηστών υπηρεσιών πληρωµών στην Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής µπορεί, παράλληλα µε τη διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ αρµόδιων
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αρχών και εν αναµονή της λήψης µέτρων από τις αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους προέλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 31, να λαµβάνει προληπτικά µέτρα.
4. Τα προληπτικά µέτρα της παραγράφου 3 είναι κατάλληλα και αναλογικά προς τον σκοπό τους, δηλαδή
την προστασία από ενδεχόµενη σοβαρή απειλή των συλλογικών συµφερόντων των χρηστών υπηρεσιών πληρωµών στην Ελλάδα. Τα εν λόγω µέτρα, δεν πρέπει να οδηγούν σε προνοµιακή µεταχείριση των χρηστών υπηρεσιών πληρωµών του ιδρύµατος πληρωµών στην Ελλάδα
έναντι των χρηστών του σε άλλα κράτη - µέλη. Τα προληπτικά µέτρα έχουν προσωρινό χαρακτήρα και παύουν
να ισχύουν όταν η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει, ότι οι
σοβαρές απειλές που εντοπίστηκαν πλέον αντιµετωπίζονται, µεταξύ άλλων, µε τη βοήθεια ή σε συνεργασία µε
την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους προέλευσης ή
µε την ΕΑΤ σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου
28.
5. Αν η Τράπεζα της Ελλάδος υπό την ιδιότητα αυτής
ως αρµόδιας αρχής του κράτους - µέλους, υποδοχής αντιληφθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενηµερώνει εκ
των προτέρων και σε κάθε περίπτωση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους προέλευσης και την αρµόδια αρχή οποιουδήποτε
άλλου εµπλεκόµενου κράτους - µέλους, την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και την ΕΑΤ, σχετικά µε τα προληπτικά µέτρα
που λαµβάνει δυνάµει της παραγράφου 3 και την αιτιολόγησή τους.
6. Στην περίπτωση κατά την οποία, πιστωτικό ίδρυµα
που δραστηριοποιείται στην ηµεδαπή, δεν συµµορφώνεται µε την παράγραφο 6 του άρθρου 68 και τα άρθρα
94 έως 96 του παρόντος νόµου ή τα άρθρα 95 έως 97 της
Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ, εφαρµόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 1 έως 5.
7. Οι αρµοδιότητες της παραγράφου 1 ασκούνται από
τη ΓΓΕΠΚ για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών εν
αναφορά προς τη συµµόρφωση µε τα άρθρα 38 έως 102
του παρόντος , εκτός από την παράγραφο 6 του άρθρου
68 και τα άρθρα 94 έως 96. Αντιστοίχως, οι αρµοδιότητες της παραγράφου 2 ασκούνται από τη ΓΓΕΠΚ για
τους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών εν αναφορά προς
τη συµµόρφωση µε τα άρθρα 38 έως 103 της Οδηγίας
2015/2366/ΕΕ, εκτός από την παράγραφο 6 του άρθρου
68 και τα άρθρα 95 έως 97 της εν λόγω Οδηγίας.
Άρθρο 33
Αιτιολόγηση και κοινοποίηση
(άρθρο 31 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Κάθε µέτρο που λαµβάνεται κατ’ εφαρµογή των άρθρων 24, 29, 30, 31 ή 32 και αφορά επιβολή κυρώσεων ή
περιορισµών στην άσκηση του δικαιώµατος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή της ελεύθερης εγκατάστασης
είναι επαρκώς αιτιολογηµένο και κοινοποιείται στον εµπλεκόµενο, κατά περίπτωση, πάροχο υπηρεσιών πληρωµών.
2. Τα άρθρα 29, 30, 31 και 32 δεν θίγουν την άσκηση
των αρµοδιοτήτων που απορρέουν από τη νοµοθεσία
σχετικά µε τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ιδίως από την παρ.1 του άρθρου 48 της Οδηγίας
2015/849/ΕΕ και την παρ.1 του άρθρου 22 του Κανονι-

σµού (ΕΕ) αριθ. 2015/847, σε ό,τι αφορά την εποπτεία
και τον έλεγχο συµµόρφωσης προς τα εν λόγω νοµοθετήµατα.
ΤΜΗΜΑ 4
ΕΞΑΙΡΕΣΗ
Άρθρο 34
Πάροχοι υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασµού
(άρθρο 33 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Η παροχή αποκλειστικά και µόνον της υπηρεσίας
πληρωµών της περίπτωσης η΄ του στοιχείου 3 του άρθρου 4 γίνεται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία εφαρµόζουν τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄, ε΄ έως η΄, ι΄, ιβ΄, ιδ΄, ιστ΄ και ιζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5, της παραγράφου 3 του άρθρου 5 και των άρθρων
13, 14, 15 και 16 και εξαιρούνται από την εφαρµογή της
διαδικασίας και των προϋποθέσεων των άρθρων 5 έως
22. Τα άρθρα 23 έως 33 εφαρµόζονται στα ανωτέρω
πρόσωπα, µε εξαίρεση της παραγράφου 6 του άρθρου
24.
2. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αντιµετωπίζονται ως ιδρύµατα πληρωµών, εφαρµόζουν
µόνο τις διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 41, 45
και 52 εφόσον τυγχάνουν εφαρµογής, καθώς επίσης και
τις διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 67, 69 και 94
έως 96 και εξαιρούνται από την εφαρµογή των άρθρων
38 έως 101.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 35
Πρόσβαση στα συστήµατα πληρωµών
(άρθρο 35 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Η πρόσβαση στα συστήµατα πληρωµών που έχουν
οι αδειοδοτηµένοι ή οι εγγεγραµµένοι στα µητρώα πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών, οι οποίοι είναι νοµικά πρόσωπα, γίνεται µε τρόπο αντικειµενικό, αναλογικό και αµερόληπτο και δεν παρεµποδίζει την πρόσβαση, πέραν του
αναγκαίου για τη διασφάλιση έναντι συγκεκριµένων κινδύνων, όπως ο κίνδυνος διακανονισµού, ο λειτουργικός
κίνδυνος και ο επιχειρηµατικός κίνδυνος και για την προστασία της χρηµατοοικονοµικής και λειτουργικής σταθερότητας του συστήµατος πληρωµών.
2. Τα συστήµατα πληρωµών δεν επιβάλλουν στους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών, στους χρήστες υπηρεσιών πληρωµών ή σε άλλα συστήµατα πληρωµών καµία
από τις εξής απαιτήσεις:
α) περιοριστικούς κανόνες για την αποτελεσµατική
συµµετοχή σε άλλα συστήµατα πληρωµών,
β) κανόνες µε τους οποίους θεσπίζονται διακρίσεις µεταξύ των αδειοδοτηµένων παρόχων υπηρεσιών πληρωµών ή µεταξύ των εγγεγραµµένων παρόχων υπηρεσιών
πληρωµών όσον αφορά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµµετεχόντων,
γ) περιορισµούς σύµφωνα µε το νοµικό καθεστώς.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρµόζονται στα:
α) συστήµατα πληρωµών που ορίζονται δυνάµει του ν.
2789/2000 ( Α΄ 21),
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β) συστήµατα πληρωµών που συνίστανται αποκλειστικά από παρόχους υπηρεσιών πληρωµών που ανήκουν σε
όµιλο.
4. Για τους σκοπούς της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3, αν συµµετέχων σε ορισµένο σύστηµα πληρωµών
σύµφωνα µε το ν. 2789/2000 επιτρέπει σε αδειοδοτηµένο ή εγγεγραµµένο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών που
δεν είναι συµµετέχων στο σύστηµα να δίνει εντολές µεταβίβασης µέσω του συστήµατος πληρωµών, ο εν λόγω
συµµετέχων παρέχει, όταν ζητηθεί, την ίδια δυνατότητα
µε αντικειµενικό, αναλογικό και αµερόληπτο τρόπο και
σε άλλους αδειοδοτηµένους ή εγγεγραµµένους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2.
5. Ο συµµετέχων παρέχει στον πάροχο υπηρεσιών
πληρωµών πλήρη αιτιολόγηση σε περίπτωση απόρριψης
του αιτήµατος του τελευταίου.
6. Η Τράπεζα της Ελλάδος διασφαλίζει την τήρηση
των προβλεπόµενων στο παρόν, στο πλαίσιο αρµοδιοτήτων της για την επίβλεψη των συστηµάτων πληρωµών.
Άρθρο 36
Πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών
που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυµα
(άρθρο 36 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
Τα ιδρύµατα πληρωµών έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες λογαριασµών πληρωµών των πιστωτικών ιδρυµάτων σε αντικειµενική, αµερόληπτη και αναλογική βάση.
Η πρόσβαση αυτή πρέπει να είναι επαρκώς εκτεταµένη,
ώστε τα ιδρύµατα πληρωµών να είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών µε απρόσκοπτο και αποτελεσµατικό τρόπο. Το πιστωτικό ίδρυµα αιτιολογεί επαρκώς
στην Τράπεζα της Ελλάδος κάθε τυχόν απόρριψη της
πρόσβασης.
Άρθρο 37
Απαγόρευση σε πρόσωπα πλην των παρόχων
υπηρεσιών πληρωµών να παρέχουν υπηρεσίες
πληρωµών και υποχρέωση γνωστοποίησης
(άρθρο 37 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Απαγορεύεται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δεν
είναι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών ή δεν εξαιρούνται
ρητά από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου να
παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών.
2. Η αυτή απαγόρευση ισχύει και για την παροχή υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασµού από πρόσωπα που
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος νόµου ή
άλλης ειδικής διάταξης, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών πληρωµών, πέραν της περίπτωσης η΄ του στοιχείου 3 του άρθρου 4, από πρόσωπα που αναφέρονται
στο άρθρο 34. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του
άρθρου 24, παραβάσεις της εν λόγω απαγόρευσης τιµωρούνται µε τις κυρώσεις της παρ.4 του άρθρου 59 του
ν. 4261/2014.
3. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που παρέχουν σωρευτικά ή διαζευκτικά τις υπηρεσίες των υποπεριπτώσεων
αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης ια΄ του άρθρου 3, των οποίων η συνολική αξία των πράξεων πληρωµής των προηγούµενων δώδεκα (12) µηνών υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ, γνωστοποιούν την
εν λόγω υπέρβαση στην Τράπεζα της Ελλάδος περιγράφοντας τις παρεχόµενες υπηρεσίες και προσδιορίζοντας

την υποπερίπτωση, σύµφωνα µε την οποία θεωρούν ότι
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου. Βασιζόµενη σε αυτή τη γνωστοποίηση, η Τράπεζα
της Ελλάδος µπορεί, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, να
αντιταχθεί στην παροχή των εν λόγω υπηρεσιών µέσα
σε έξι (6) µήνες από την παραλαβή της ή, αν η γνωστοποίηση δεν είναι πλήρης, από τη λήψη όλων των πληροφοριών που απαιτούνται. Η εν λόγω απόφαση λαµβάνει
υπόψη τα κριτήρια της περίπτωσης ια΄ του άρθρου 3 και
κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο πάροχο των ανωτέρω
υπηρεσιών.
4. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες της περίπτωσης ιβ΄ του άρθρου 3 γνωστοποιούν
το γεγονός αυτό στην Τράπεζα της Ελλάδος και υποβάλλουν, σε ετήσια βάση, έκθεση ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή ελεγκτικής εταιρείας που πιστοποιεί ότι η εν λόγω δραστηριότητα είναι σύµφωνη µε τα
όρια της περίπτωσης ιβ΄ του άρθρου 3.
5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η Τράπεζα
της Ελλάδος ενηµερώνει την ΕΑΤ σχετικά µε τις υπηρεσίες που της γνωστοποιούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4, αναφέροντας την εξαίρεση της Οδηγίας
2015/2366/ΕΕ σύµφωνα µε την οποία παρέχονται οι εν
λόγω υπηρεσίες.
6. Η περιγραφή των εξαιρούµενων δραστηριοτήτων
που γνωστοποιούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και ασκούνται νοµίµως σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4,
δηµοσιοποιείται στο µητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 14. Η Τράπεζα της Ελλάδος κοινοποιεί την εν λόγω
πληροφορία στην ΕΑΤ για να δηµοσιευτεί και στο µητρώο του άρθρου 15.
7. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται το περιεχόµενο της γνωστοποίησης των παραγράφων 3 και 4, τα υπόχρεα πρόσωπα, τα υποβαλλόµενα
στοιχεία ή πληροφορίες, ή διαδικασία, η προθεσµία και
τα ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ
ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Άρθρο 38
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 38 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Τα άρθρα 38 έως 60 εφαρµόζονται σε µεµονωµένες
πράξεις πληρωµής, σε συµβάσεις-πλαίσιο και σε πράξεις
πληρωµής που καλύπτονται από αυτές. Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να συµφωνήσουν, ότι τα εν λόγω άρθρα δεν εφαρµόζονται εν όλω ή εν µέρει, εφόσον ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών δεν είναι καταναλωτής.
2. Τα άρθρα 38 έως 60 εφαρµόζονται στις πολύ µικρές
επιχειρήσεις κατά τον ίδιο τρόπο όπως και στους καταναλωτές.
3. Ο παρών Νόµος ισχύει µε την επιφύλαξη της Ζ1699/2010 κοινής απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, άλλης
σχετικής ενωσιακής νοµοθεσίας ή εθνικών µέτρων που
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είναι σύµφωνα µε το ενωσιακό δίκαιο και αφορούν τις
προϋποθέσεις χορήγησης πιστώσεων στους καταναλωτές οι οποίες δεν ρυθµίζονται µε τον παρόντα νόµο.
Άρθρο 39
Λοιπές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου
(άρθρο 39 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
Τα άρθρα 38 έως 60 δεν θίγουν οποιαδήποτε διάταξη
του ενωσιακού δικαίου που περιλαµβάνει επιπλέον απαιτήσεις για προηγούµενη ενηµέρωση. Ωστόσο, όταν εφαρµόζεται, το άρθρο 4θ του ν. 2251/1994, εκτός από τις
διατάξεις των στοιχείων γγ΄ έως ζζ΄ της υποπερίπτωσης
β΄, των στοιχείων αα΄, δδ΄ και εε΄ της υποπερίπτωσης
γ΄, και του στοιχείου ββ΄ της υποπερίπτωσης δ΄ της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 2, αντί για την τήρηση
των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην περίπτωση
Α΄ της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου, τηρούνται οι
υποχρεώσεις των άρθρων 44, 45, 51 και 52 του παρόντος νόµου.
Άρθρο 40
Χρέωση για παροχή πληροφοριών
(άρθρο 40 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών δεν επιτρέπεται
να χρεώνει το χρήστη υπηρεσιών πληρωµών για παροχή
πληροφοριών σύµφωνα µε τα άρθρα 38 έως 60.
2. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών και ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών µπορεί να συµφωνούν για τη χρέωση της παροχής επιπλέον πληροφοριών ή της πιο συχνής αποστολής τους ή της διαβίβασής τους µε τρόπο
διαφορετικό από αυτόν που προσδιορίζεται στη σύµβαση-πλαίσιο, και οι οποίες αποστέλλονται ύστερα από αίτηµα του χρήστη των υπηρεσιών πληρωµών.
3. Όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών µπορεί να επιβάλει χρέωση για πληροφορίες σύµφωνα µε την παραγράφου 2, η χρέωση αυτή είναι εύλογη και ανάλογη
µε το πραγµατικό κόστος στο οποίο υποβάλλεται ο πάροχος των υπηρεσιών πληρωµών.
Άρθρο 41
Βάρος της απόδειξης όσον αφορά
τις απαιτήσεις πληροφόρησης
(άρθρο 41 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
Το βάρος της απόδειξης φέρει ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωµών για να αποδείξει, ότι έχει συµµορφωθεί µε τις
απαιτήσεις πληροφόρησης των άρθρων 38 έως 60.
Άρθρο 42
Παρέκκλιση από τις απαιτήσεις πληροφόρησης
για τα µέσα πληρωµών µικρής αξίας
και το ηλεκτρονικό χρήµα
(άρθρο 42 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Στις περιπτώσεις µέσων πληρωµών τα οποία, σύµφωνα µε τη σχετική σύµβαση-πλαίσιο, αφορούν αποκλειστικά επιµέρους πράξεις πληρωµής που δεν υπερβαίνουν τα τριάντα (30) ευρώ ή είτε έχουν όριο δαπανών εκατόν πενήντα (150) ευρώ είτε αποθηκεύουν χρηµατικά
ποσά που δεν υπερβαίνουν ποτέ τα εκατόν πενήντα
(150) ευρώ:
α) κατά παρέκκλιση των άρθρων 51, 52 και 56, ο πάρο-

χος υπηρεσιών πληρωµών παρέχει στον πληρωτή µόνο
πληροφορίες για τα κύρια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πληρωµών, συµπεριλαµβανοµένου του τρόπου µε
τον οποίο µπορεί να χρησιµοποιείται το µέσο πληρωµών,
την ευθύνη, τα επιβαλλόµενα τέλη και άλλες ουσιώδεις
πληροφορίες που απαιτούνται για τη λήψη τεκµηριωµένης απόφασης, καθώς και ενδείξεις για το πού υπάρχουν
άλλες πληροφορίες και όροι που προσδιορίζονται στο
άρθρο 52 και οι οποίες είναι διαθέσιµες µε ευπρόσιτο
τρόπο,
β) είναι δυνατόν να συµφωνείται ότι, κατά παρέκκλιση
του άρθρου 54, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών δεν υποχρεούται να προτείνει τροποποιήσεις των όρων της
σύµβασης-πλαίσιο σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 51,
γ) είναι δυνατόν να συµφωνείται ότι, κατά παρέκκλιση
των άρθρων 57 και 58, µετά την εκτέλεση µιας πράξης
πληρωµής:
αα) ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών παρέχει ή καθιστά διαθέσιµο µόνον έναν αριθµό αναφοράς που επιτρέπει στο χρήστη υπηρεσιών πληρωµών να αναγνωρίζει
την πράξη πληρωµής, το ποσό της και τα σχετικά τέλη
και/ή, στην περίπτωση πολλαπλών πράξεων πληρωµής
του ίδιου είδους προς τον ίδιο δικαιούχο, µόνον πληροφορίες σχετικά µε το συνολικό ποσό και τα τέλη αυτών
των πράξεων πληρωµών,
ββ) ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών δεν υποχρεούται
να παρέχει ή να καθιστά διαθέσιµες τις πληροφορίες
που αναφέρονται στην υποπερίπτωση αα΄, αν το µέσο
πληρωµής χρησιµοποιείται ανώνυµα ή εάν ο πάροχος
των υπηρεσιών πληρωµών δεν είναι τεχνικώς σε θέση να
τις παρέχει. Ωστόσο, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών
παρέχει στον πληρωτή τη δυνατότητα να ελέγχει το ποσό των αποθηκευµένων χρηµατικών ποσών.
2. Για τις εγχώριες πράξεις πληρωµών τα ποσά της παραγράφου 1 διπλασιάζονται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Άρθρο 43
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 43 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Τα άρθρα 43 έως 49 εφαρµόζονται στις µεµονωµένες πράξεις πληρωµής που δεν καλύπτονται από σύµβαση-πλαίσιο.
2. Όταν εντολή πληρωµής για τη διενέργεια µεµονωµένης πράξης πληρωµής διαβιβάζεται µε µέσο πληρωµής που καλύπτεται από σύµβαση-πλαίσιο, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών δεν υποχρεούται να παρέχει ή να
καταστήσει διαθέσιµες πληροφορίες οι οποίες έχουν ήδη δοθεί ή πρόκειται να δοθούν στο χρήστη υπηρεσιών
πληρωµών, σύµφωνα µε τη σύµβαση-πλαίσιο µε άλλον
πάροχο υπηρεσιών πληρωµών.
Άρθρο 44
Προηγούµενη γενική ενηµέρωση
(άρθρο 44 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών θέτει στη διάθεση
του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών σε προσιτή µορφή και
µε κατανοητό τρόπο, τις πληροφορίες και τους όρους
του άρθρου 45 όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχει,

127
πριν ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών δεσµευθεί από
σύµβαση ή προσφορά µεµονωµένης υπηρεσίας πληρωµών. Ύστερα από αίτηµα του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών παρέχει τις πληροφορίες και τους όρους σε έντυπη µορφή ή σε άλλο
σταθερό µέσο. Η διατύπωση των πληροφοριών και όρων
πρέπει να είναι εύκολα κατανοητή, µε σαφή και εύληπτη
µορφή και στην ελληνική γλώσσα, εφόσον οι υπηρεσίες
πληρωµών παρέχονται στην ηµεδαπή, ή στην επίσηµη
γλώσσα του κράτους - µέλους στο οποίο παρέχονται οι
υπηρεσίες πληρωµών ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα
συµφωνήσουν τα µέρη.
2. Αν, ύστερα από αίτηµα του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών έχει συναφθεί σύµβαση παροχής µεµονωµένης
υπηρεσίας πληρωµών µε µέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως, το οποίο δεν επιτρέπει στον πάροχο υπηρεσιών
πληρωµών να συµµορφωθεί µε την παράγραφο 1, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε την παράγραφο 1 αµέσως µετά από την εκτέλεση της πράξης πληρωµής.
3. Οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1 µπορεί επίσης
να εκπληρώνονται µε την παροχή αντιγράφου του σχεδίου σύµβασης µεµονωµένης υπηρεσίας πληρωµών ή του
σχεδίου της εντολής πληρωµής, όπου περιέχονται οι κατά το άρθρο 45 πληροφορίες και όροι.
Άρθρο 45
Πληροφορίες και όροι
(άρθρο 45 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών παρέχει ή θέτει
στη διάθεση του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών τις εξής
πληροφορίες και όρους:
α) τον προσδιορισµό των πληροφοριών ή του αποκλειστικού µέσου ταυτοποίησης που πρέπει να παρέχει ο
χρήστης υπηρεσιών πληρωµών για την ορθή εκκίνηση ή
εκτέλεση της εντολής πληρωµής,
β) τη µέγιστη προθεσµία εκτέλεσης, µέσα στην οποία
οφείλει να παρασχεθεί η υπηρεσία πληρωµών,
γ) όλες τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλει ο
χρήστης υπηρεσιών πληρωµών στον πάροχο υπηρεσιών
πληρωµών και, εφόσον το ζητήσει ο χρήστης, την ανάλυση των εν λόγω επιβαρύνσεων,
δ) ανάλογα µε την περίπτωση, την πραγµατική συναλλαγµατική ισοτιµία ή τη συναλλαγµατική ισοτιµία αναφοράς που πρόκειται να εφαρµοσθεί στην πράξη πληρωµής.
2. Επιπλέον, οι πάροχοι υπηρεσιών εκκίνησης πληρωµής παρέχουν ή καθιστούν διαθέσιµες στον πληρωτή,
πριν από την εκκίνηση της πληρωµής, τις ακόλουθες σαφείς και ολοκληρωµένες πληροφορίες:
α) την επωνυµία του παρόχου υπηρεσίας εκκίνησης
πληρωµής, την ταχυδροµική διεύθυνση της έδρας και, ανάλογα µε την περίπτωση, την ταχυδροµική διεύθυνση
του αντιπροσώπου ή του υποκαταστήµατός του που λειτουργούν στην ηµεδαπή, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο
επικοινωνίας, περιλαµβανοµένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, για την επικοινωνία µε τον πάροχο υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής,
β) τα στοιχεία επικοινωνίας της αρµόδιας εποπτικής
αρχής.
3. Κατά περίπτωση, κάθε άλλη σχετική πληροφορία και
σχετικοί όροι του άρθρου 52, διατίθενται στον χρήστη υ-

πηρεσιών πληρωµών σε προσιτή µορφή και µε κατανοητό τρόπο.
Άρθρο 46
Πληροφορίες που παρέχονται στον πληρωτή
και τον δικαιούχο της πληρωµής µετά την εκκίνηση
εντολής πληρωµής
(άρθρο 46 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
Εκτός από τις πληροφορίες και τους όρους του άρθρου 45, όταν η εκκίνηση εντολής πληρωµής διενεργείται µέσω παρόχου υπηρεσιών εκκίνησης πληρωµής, ο
πάροχος υπηρεσιών εκκίνησης πληρωµής, αµέσως µετά
την εκκίνηση, παρέχει ή καθιστά διαθέσιµες τις εξής
πληροφορίες στον πληρωτή και, όπου απαιτείται, στο δικαιούχο:
α) επιβεβαίωση για την επιτυχή εκκίνηση της εντολής
πληρωµής στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού του πληρωτή,
β) στοιχεία αναφοράς που επιτρέπουν στον πληρωτή
και στο δικαιούχο να ταυτοποιήσουν την πράξη πληρωµής και, ανάλογα µε την περίπτωση, επιτρέπουν στο δικαιούχο να ταυτοποιήσει τον πληρωτή, καθώς και κάθε
πληροφορία που διαβιβάζεται µε την πράξη πληρωµής,
γ) το ποσό της πράξης πληρωµής,
δ) ανάλογα µε την περίπτωση, το ποσό τυχόν επιβαρύνσεων καταβλητέων στον πάροχο υπηρεσιών εκκίνησης πληρωµής για την πράξη πληρωµής, και, ανάλογα µε
την περίπτωση, την ανάλυση των ποσών των επιβαρύνσεων αυτών.
Άρθρο 47
Πληροφορίες που παρέχονται στον πάροχο υπηρεσιών
πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού του πληρωτή
στην περίπτωση υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής
(άρθρο 47 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
Όταν η εκκίνηση εντολής πληρωµής διενεργείται µέσω παρόχου υπηρεσιών εκκίνησης πληρωµής, αυτός καθιστά διαθέσιµα στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού του πληρωτή τα στοιχεία ταυτοποίησης της πράξης πληρωµής.
Άρθρο 48
Πληροφορίες που παρέχονται στον πληρωτή
µετά τη λήψη της εντολής πληρωµής
(άρθρο 48 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
Αµέσως µετά τη λήψη της εντολής πληρωµής, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή παρέχει ή καθιστά διαθέσιµες στον πληρωτή, µε τον τρόπο της παραγράφου 1 του άρθρου 44, τις εξής πληροφορίες όσον αφορά τις δικές του υπηρεσίες:
α) τα στοιχεία αναφοράς που επιτρέπουν στον πληρωτή να ταυτοποιήσει την πράξη πληρωµής και, κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που αφορούν το δικαιούχο,
β) το ποσό της πράξης πληρωµής στο νόµισµα που
χρησιµοποιείται στην εντολή πληρωµής,
γ) το ποσό των τυχόν επιβαρύνσεων για την πράξη
πληρωµής, τις οποίες πρέπει να καταβάλει ο πληρωτής
και, ανάλογα µε την περίπτωση, την ανάλυση των ποσών
των επιβαρύνσεων αυτών,
δ) ανάλογα µε την περίπτωση, τη συναλλαγµατική ισο-
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τιµία που χρησιµοποιήθηκε στην πράξη πληρωµής από
τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή ή σχετική αναφορά, αν διαφέρει από την ισοτιµία που παρασχέθηκε σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 45, και το ποσό της πράξης πληρωµής
µετά τη µετατροπή του νοµίσµατος,
ε) την ηµεροµηνία λήψης της εντολής πληρωµής.
Άρθρο 49
Πληροφορίες που παρέχονται στον δικαιούχο
µετά την εκτέλεση της εντολής πληρωµής
(άρθρο 49 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
Αµέσως µετά την εκτέλεση της εντολής πληρωµής, ο
πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου παρέχει
ή καθιστά διαθέσιµες στο δικαιούχο, µε τον τρόπο που
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 44, τις εξής
πληροφορίες όσον αφορά τις δικές του υπηρεσίες:
α) τα στοιχεία αναφοράς που επιτρέπουν στο δικαιούχο να ταυτοποιήσει την πράξη πληρωµής και, αν χρειάζεται, τον πληρωτή, καθώς και κάθε πληροφορία που
διαβιβάζεται µε την πράξη πληρωµής,
β) το ποσό της πράξης πληρωµής στο νόµισµα στο οποίο τα χρηµατικά ποσά τίθενται στη διάθεση του δικαιούχου,
γ) το ποσό των τυχόν επιβαρύνσεων για την πράξη
πληρωµής, τις οποίες πρέπει να καταβάλει ο δικαιούχος
και, ανάλογα µε την περίπτωση, την ανάλυση των ποσών
των επιβαρύνσεων αυτών,
δ) ανάλογα µε την περίπτωση, τη συναλλαγµατική ισοτιµία που χρησιµοποιήθηκε στην πράξη πληρωµής από
τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου και το
ποσό της πράξης πληρωµής πριν από τη µετατροπή του
νοµίσµατος,
ε) την ηµεροµηνία αξίας για την πίστωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ
Άρθρο 50
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 50 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
Τα άρθρα 50 έως 58 εφαρµόζονται στις πράξεις πληρωµής που καλύπτονται από σύµβαση-πλαίσιο.
Άρθρο 51
Προηγούµενη γενική ενηµέρωση
(άρθρο 51 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών οφείλει να παρέχει στο χρήστη υπηρεσιών πληρωµών σε εύθετο χρόνο
πριν αυτός δεσµευθεί από σύµβαση-πλαίσιο ή προσφορά, σε έντυπη µορφή ή σε άλλο σταθερό µέσο, τις πληροφορίες και τους όρους του άρθρου 52. Η διατύπωση
των πληροφοριών και όρων πρέπει να είναι εύκολα κατανοητή, µε σαφή και εύληπτη µορφή και στην ελληνική
γλώσσα, εφόσον οι υπηρεσίες πληρωµών παρέχονται
στην ηµεδαπή ή στην επίσηµη γλώσσα του κράτους - µέλους στο οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες πληρωµών, ή
σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα συµφωνήσουν τα µέρη.
2. Αν, ύστερα από αίτηµα του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών η σύµβαση-πλαίσιο έχει συναφθεί µε µέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως το οποίο δεν επιτρέπει στον

πάροχο υπηρεσιών πληρωµών να συµµορφωθεί µε την
παράγραφο 1, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών εκπληρώνει την υποχρέωσή του σύµφωνα µε την εν λόγω παράγραφο αµέσως µετά τη σύναψη της σύµβασης-πλαίσιο.
3. Οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1 µπορεί επίσης
να εκπληρώνονται µε την παροχή αντιγράφου του σχεδίου σύµβασης-πλαίσιο, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών και των όρων του άρθρου 52.
Άρθρο 52
Πληροφορίες και όροι
(άρθρο 52 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών οφείλει να παρέχει
στο χρήστη υπηρεσιών πληρωµών όλες τις παρακάτω
πληροφορίες που αφορούν:
1. Τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών:
α) την επωνυµία του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών,
την ταχυδροµική διεύθυνση της έδρας του και, ανάλογα
µε την περίπτωση, την ταχυδροµική διεύθυνση του αντιπροσώπου ή του υποκαταστήµατός του που λειτουργούν
στην ηµεδαπή, καθώς και κάθε άλλη διεύθυνση, περιλαµβανοµένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,
για την επικοινωνία µε τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών,
β) τα στοιχεία των αρµοδίων εποπτικών αρχών και του
µητρώου που ορίζεται στο άρθρο 14 ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού δηµόσιου µητρώου στο οποίο καταχωρίσθηκε η άδεια λειτουργίας του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών και ο αριθµός εγγραφής ή αντίστοιχο µέσο ταυτοποίησης στο εν λόγω µητρώο.
2. Τη χρήση των υπηρεσιών πληρωµών:
α) περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των υπηρεσιών πληρωµών που πρόκειται να του παρασχεθούν,
β) καθορισµό των πληροφοριών ή του αποκλειστικού
µέσου ταυτοποίησης που πρέπει να παρέχει ο χρήστης
υπηρεσιών πληρωµών για την ορθή εκκίνηση ή εκτέλεση
της εντολής πληρωµής,
γ) τον τύπο και τη διαδικασία κοινοποίησης της συγκατάθεσης για την εκκίνηση εντολής πληρωµής ή την εκτέλεση µιας πράξης πληρωµής, καθώς και της άρσης της
συγκατάθεσης σύµφωνα µε τα άρθρα 64 και 80,
δ) αναφορά του χρόνου λήψης της εντολής πληρωµής
σύµφωνα µε το άρθρο 78 και του χρονικού σηµείου λήξης των ηµερήσιων εργασιών του παρόχου υπηρεσιών
πληρωµών, εφόσον υφίσταται,
ε) τη µέγιστη προθεσµία εκτέλεσης µέσα στην οποία
πρέπει να παρέχονται οι υπηρεσίες πληρωµών,
στ) την ύπαρξη δυνατότητας συµφωνίας σχετικά µε το
όριο δαπανών για τη χρήση του µέσου πληρωµών σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 68,
ζ) στην περίπτωση των µέσων πληρωµών µε κάρτα
που φέρει περισσότερα του ενός εµπορικά σήµατα, τα
δικαιώµατα του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών σύµφωνα
µε το άρθρο 8 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 2015/751(E EL
123).
3. Τις επιβαρύνσεις, τα επιτόκια και τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες:
α) όλες τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλει ο
χρήστης υπηρεσιών πληρωµών στον πάροχο των υπηρεσιών πληρωµών, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που συνδέονται µε τον τρόπο και τη συχνότητα µε την οποία παρέχονται ή διατίθενται πληροφορίες σύµφωνα µε τον
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παρόντα νόµο και, ανάλογα µε την περίπτωση, την ανάλυση των ποσών των επιβαρύνσεων αυτών,
β) ανάλογα µε την περίπτωση, το εφαρµοστέο επιτόκιο και την εφαρµοστέα συναλλαγµατική ισοτιµία ή, αν
πρόκειται να εφαρµοστεί επιτόκιο και συναλλαγµατική ισοτιµία αναφοράς, τη µέθοδο υπολογισµού του πραγµατικού επιτοκίου και τη σχετική ηµεροµηνία, καθώς και το
δείκτη ή τη βάση προσδιορισµού αυτού του επιτοκίου ή
της συναλλαγµατικής ισοτιµίας αναφοράς,
γ) αν έχει συµφωνηθεί, την άµεση εφαρµογή αλλαγών
στο επιτόκιο ή τη συναλλαγµατική ισοτιµία αναφοράς
και τις απαιτήσεις ενηµέρωσης σχετικά µε τις αλλαγές
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 54.
4. Την επικοινωνία:
α) ανάλογα µε την περίπτωση, τα µέσα επικοινωνίας,
συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών απαιτήσεων ως
προς τον εξοπλισµό και το λογισµικό του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών, που έχουν συµφωνήσει τα µέρη για τη
διαβίβαση των πληροφοριών ή ειδοποιήσεων στο πλαίσιο του παρόντος νόµου,
β) τον τρόπο µε τον οποίον παρέχονται ή καθίστανται
διαθέσιµες οι πληροφορίες σύµφωνα µε τον παρόντα,
καθώς και τη σχετική συχνότητα,
γ) τη γλώσσα ή τις γλώσσες σύναψης και επικοινωνίας
της σύµβασης-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της συµβατικής
σχέσης,
δ) το δικαίωµα του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών να
λαµβάνει τους όρους της σύµβασης-πλαίσιο και τις πληροφορίες και προϋποθέσεις σύµφωνα µε το άρθρο 53.
5. Τις προφυλάξεις και τα διορθωτικά µέτρα:
α) ανάλογα µε την περίπτωση, περιγραφή των µέτρων
που πρέπει να λαµβάνει ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών για την ασφαλή φύλαξη του µέσου πληρωµών, καθώς και τους τρόπους ειδοποίησης του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 69,
β) την ασφαλή διαδικασία µε την οποία ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών ειδοποιεί το χρήστη υπηρεσιών
πληρωµών σε περίπτωση υπόνοιας ή πραγµατικής τέλεσης απάτης ή απειλής της ασφάλειας,
γ) αν έχει συµφωνηθεί, τους όρους µε τους οποίους ο
πάροχος υπηρεσιών πληρωµών διατηρεί το δικαίωµα να
αναστείλει ένα µέσο πληρωµών σύµφωνα µε το άρθρο
68,
δ) την ευθύνη του πληρωτή σύµφωνα µε το άρθρο 74,
περιλαµβανοµένων των πληροφοριών για το σχετικό ποσό,
ε) τον τρόπο και την προθεσµία µέσα στην οποία ο
χρήστης υπηρεσιών πληρωµών οφείλει να ειδοποιεί τον
πάροχο υπηρεσιών πληρωµών για µη εγκεκριµένες ή εσφαλµένα εκτελεσθείσες πράξεις πληρωµής σύµφωνα
µε το άρθρο 71, καθώς και την ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών για µη εγκεκριµένες πράξεις πληρωµής σύµφωνα µε το άρθρο 73,
στ) την ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών για
την εκκίνηση ή την εκτέλεση των πράξεων πληρωµής
σύµφωνα µε το άρθρο 88,
ζ) τους όρους επιστροφής χρηµατικών ποσών σύµφωνα µε τα άρθρα 76 και 77.
6. Τις αλλαγές και τη λήξη της σύµβασης-πλαίσιο:
α) εφόσον συµφωνηθεί, πληροφορίες τις οποίες ο
χρήστης υπηρεσιών πληρωµών θεωρείται ότι έχει απο-

δεχθεί σχετικά µε τις τροποποιήσεις των όρων της σύµβασης-πλαίσιο, σύµφωνα µε το άρθρο 54, εκτός αν γνωστοποιήσει στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών πριν από
την προτεινόµενη ηµεροµηνία έναρξης ισχύος τους ότι
δεν τις αποδέχεται,
β) τη χρονική διάρκεια της σύµβασης-πλαίσιο,
γ) το δικαίωµα του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών να
καταγγέλλει τη σύµβαση-πλαίσιο, καθώς και κάθε συµφωνία που αφορά στην καταγγελία σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 54 και το άρθρο 55.
7. Την επίλυση διαφορών:
α) κάθε συµβατική ρήτρα σχετικά µε το εφαρµοστέο
δίκαιο στη σύµβαση-πλαίσιο και/ή τα αρµόδια δικαστήρια,
β) τις διαδικασίες Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
(ΕΕΔ) που έχει στη διάθεσή του ο χρήστης υπηρεσιών
πληρωµών σύµφωνα µε τα άρθρα 97 έως 100.
Άρθρο 53
Δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες
και στους συµβατικούς όρους της σύµβασης-πλαίσιο
(άρθρο 53 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
Κατά τη διάρκεια της συµβατικής σχέσης ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών έχει το δικαίωµα, οποτεδήποτε, ύστερα από αίτηµά του, να λαµβάνει τους συµβατικούς όρους της σύµβασης-πλαίσιο, καθώς και τις πληροφορίες
και τους όρους του άρθρου 52 σε έντυπη µορφή ή σε άλλο σταθερό µέσο.
Άρθρο 54
Τροποποίηση των συµβατικών όρων
της σύµβασης-πλαίσιο
(άρθρο 54 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Κάθε τροποποίηση της σύµβασης-πλαίσιο ή των
πληροφοριών και των όρων του άρθρου 52 προτείνεται
από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών στο χρήστη υπηρεσιών πληρωµών µε τον τρόπο που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 51 και τουλάχιστον δύο (2) µήνες πριν από την προτεινόµενη ηµεροµηνία έναρξης ισχύος τους. Ο χρήστης των υπηρεσιών πληρωµών µπορεί είτε να αποδεχθεί είτε να απορρίψει τις τροποποιήσεις πριν από την προτεινόµενη ηµεροµηνία έναρξης ισχύος τους. Όπου συντρέχει η περίπτωση α΄ του στοιχείου 6 του άρθρου 52, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών ενηµερώνει το χρήστη υπηρεσιών πληρωµών ότι θα
θεωρηθεί, ότι έχει αποδεχθεί τις εν λόγω τροποποιήσεις,
αν ο τελευταίος δεν γνωστοποιήσει στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών ότι δεν τις αποδέχεται πριν από την
προτεινόµενη ηµεροµηνία έναρξης ισχύος τους. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών ενηµερώνει επίσης το χρήστη
υπηρεσιών πληρωµών ότι, αν απορρίψει τις αλλαγές αυτές, έχει το δικαίωµα να λύσει τη σύµβαση-πλαίσιο χωρίς επιβάρυνση και µε ισχύ από οποιαδήποτε χρονική
στιγµή µέχρι την ηµεροµηνία κατά την οποία θα είχε εφαρµοστεί η τροποποίηση.
2. Αλλαγές των επιτοκίων ή των συναλλαγµατικών ισοτιµιών µπορεί να εφαρµόζονται αµέσως και χωρίς
προειδοποίηση, εφόσον το δικαίωµα αυτό έχει συµφωνηθεί στη σύµβαση-πλαίσιο και οι αλλαγές των επιτοκίων ή των συναλλαγµατικών ισοτιµιών βασίζονται στα
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επιτόκια ή τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες αναφοράς που
έχουν συµφωνηθεί σύµφωνα µε τις περιπτώσεις β΄ και
γ΄ του στοιχείου 3 του άρθρου 52. Ο χρήστης των υπηρεσιών πληρωµών ενηµερώνεται το ταχύτερο δυνατόν
για κάθε αλλαγή του επιτοκίου, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 51, εκτός αν τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν συµφωνήσει για συγκεκριµένη συχνότητα ή
τρόπο παροχής ή διάθεσης των πληροφοριών στο χρήστη των υπηρεσιών πληρωµών. Ωστόσο, οι αλλαγές στα
επιτόκια ή τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που είναι ευνοϊκότερες για τους χρήστες υπηρεσιών πληρωµών,
µπορεί να εφαρµόζονται χωρίς προειδοποίηση.
3. Οι αλλαγές του επιτοκίου ή της συναλλαγµατικής ισοτιµίας που χρησιµοποιούνται κατά τις πράξεις πληρωµής εφαρµόζονται και υπολογίζονται κατά τρόπο ουδέτερο, χωρίς διακρίσεις εις βάρος των χρηστών υπηρεσιών πληρωµών.
Άρθρο 55
Λύση της σύµβασης-πλαίσιο
(άρθρο 55 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών µπορεί να λύσει
τη σύµβαση-πλαίσιο οποτεδήποτε, εκτός αν τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν συµφωνήσει προθεσµία προειδοποίησης. Η εν λόγω προθεσµία δεν υπερβαίνει τον ένα (1)
µήνα.
2. Η λύση της σύµβασης-πλαίσιο δεν συνεπάγεται επιβάρυνση για το χρήστη υπηρεσιών πληρωµών, εκτός αν
αυτή βρίσκεται σε ισχύ για λιγότερο από έξι (6) µήνες.
Τυχόν χρεώσεις για τη λύση της σύµβασης-πλαίσιο πρέπει να είναι εύλογες και σύµφωνες µε το κόστος.
3. Αν συµφωνηθεί στη σύµβαση-πλαίσιο, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών µπορεί να καταγγείλει σύµβασηπλαίσιο αορίστου χρόνου µε ειδοποίηση τουλάχιστον
δύο (2) µήνες πριν, µε τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 51.
4. Οι επιβαρύνσεις για την παροχή υπηρεσιών πληρωµών που χρεώνονται σε τακτική βάση καταβάλλονται από το χρήστη υπηρεσιών πληρωµών µόνο κατ’ αναλογία
προς το χρόνο µέχρι τη λύση της σύµβασης-πλαίσιο. Αν
οι επιβαρύνσεις καταβληθούν προκαταβολικά, επιστρέφονται κατ’ αναλογία.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις
νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθµίσεις που διέπουν τα
δικαιώµατα των συµβαλλόµενων µερών να υπαναχωρούν από τη σύµβαση-πλαίσιο ή να την κηρύσσουν άκυρη.
Άρθρο 56
Πληροφόρηση πριν από την εκτέλεση επιµέρους πράξης πληρωµής
(άρθρο 56 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
Για κάθε επιµέρους πράξη πληρωµής της οποίας η εκκίνηση διενεργείται από τον πληρωτή και η οποία καλύπτεται από σύµβαση-πλαίσιο, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών, ύστερα από αίτηµα του πληρωτή, για τη συγκεκριµένη πράξη πληρωµής, παρέχει σαφείς πληροφορίες
σχετικά µε τα εξής:

α) τη µέγιστη προθεσµία εκτέλεσης,
β) τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβληθούν από
τον πληρωτή,
γ) την ανάλυση, ανάλογα µε την περίπτωση, των ποσών των επιβαρύνσεων.
Άρθρο 57
Πληροφόρηση του πληρωτή
για τις επιµέρους πράξεις πληρωµής
(άρθρο 57 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Μετά τη χρέωση του λογαριασµού πληρωµών του
πληρωτή µε το ποσό της επιµέρους πράξης πληρωµής ή,
όταν ο πληρωτής δεν χρησιµοποιεί λογαριασµό πληρωµών, µετά τη λήψη της εντολής πληρωµής, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή παρέχει αµελλητί
στον πληρωτή και µε τον τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 51, τις εξής πληροφορίες:
α) στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει στον πληρωτή να
ταυτοποιήσει κάθε πράξη πληρωµής και, κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που αφορούν το δικαιούχο,
β) το ποσό της πράξης πληρωµής στο νόµισµα στο οποίο χρεώνεται ο λογαριασµός πληρωµών του πληρωτή
ή στο νόµισµα που χρησιµοποιείται για την εντολή πληρωµής,
γ) το ποσό των τυχόν επιβαρύνσεων για την πράξη
πληρωµής και, ανάλογα µε την περίπτωση, την ανάλυση
των ποσών των επιβαρύνσεων αυτών ή τον τόκο που
πρέπει να καταβάλλει ο πληρωτής,
δ) όπου απαιτείται, τη συναλλαγµατική ισοτιµία που
χρησιµοποιήθηκε στην πράξη πληρωµής από τον πάροχο
υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή και το ποσό της πράξης πληρωµής µετά τη µετατροπή του νοµίσµατος,
ε) την ηµεροµηνία αξίας για τη χρέωση ή την ηµεροµηνία λήψης της εντολής πληρωµής.
2. Η σύµβαση-πλαίσιο περιλαµβάνει όρο, ότι ο πληρωτής µπορεί να απαιτεί οι πληροφορίες που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 να παρέχονται ή να καθίστανται διαθέσιµες περιοδικά τουλάχιστον µία (1) φορά τον µήνα,
χωρίς επιβάρυνση µε τρόπο που έχει συµφωνηθεί και
που επιτρέπει στον πληρωτή να αποθηκεύει και να αναπαράγει αυτούσιες τις πληροφορίες.
3. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών παρέχει πληροφορίες σε έντυπη µορφή ή άλλο σταθερό µέσο τουλάχιστον µία (1) φορά ανά τρίµηνο, χωρίς επιβάρυνση.
Άρθρο 58
Πληροφόρηση του δικαιούχου
για τις επιµέρους πράξεις πληρωµής
(άρθρο 58 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Μετά την εκτέλεση επιµέρους πράξης πληρωµής ο
πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου παρέχει
αµελλητί στον δικαιούχο, µε τον τρόπο που ορίζεται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 51, τις εξής πληροφορίες:
α) στοιχεία αναφοράς που επιτρέπουν στον δικαιούχο
να ταυτοποιήσει την πράξη πληρωµής και τον πληρωτή,
καθώς και κάθε πληροφορία που διαβιβάζεται µε την
πράξη πληρωµής,
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β) το ποσό της πράξης πληρωµής στο νόµισµα στο οποίο πιστώνεται ο λογαριασµός πληρωµών του δικαιούχου,
γ) το ποσό των τυχόν επιβαρύνσεων για την πράξη
πληρωµής και, ανάλογα µε την περίπτωση, την ανάλυση
των ποσών των επιβαρύνσεων αυτών ή τον τόκο που
πρέπει να καταβάλλει ο δικαιούχος,
δ) όπου απαιτείται, τη συναλλαγµατική ισοτιµία που
χρησιµοποιήθηκε στην πράξη πληρωµής από τον πάροχο
υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου και το ποσό της
πράξης πληρωµής πριν από τη µετατροπή του νοµίσµατος,
ε) την ηµεροµηνία αξίας για την πίστωση.
2. Η σύµβαση-πλαίσιο µπορεί να περιλαµβάνει όρο ότι,
οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1
παρέχονται ή καθίστανται διαθέσιµες περιοδικά τουλάχιστον µία (1) φορά το µήνα, µε τρόπο που έχει συµφωνηθεί και που επιτρέπει στον δικαιούχο να αποθηκεύει και
να αναπαράγει αυτούσιες τις πληροφορίες.
3. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών παρέχει πληροφορίες σε έντυπη µορφή ή σε άλλο σταθερό µέσο τουλάχιστον µία (1) φορά ανά τρίµηνο, χωρίς επιβάρυνση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 59
Νόµισµα και µετατροπή νοµίσµατος
(άρθρο 59 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Οι πληρωµές διενεργούνται στο νόµισµα το οποίο έχουν συµφωνήσει τα µέρη.
2. Όταν, πριν από την εκκίνηση της πράξης πληρωµής,
προσφέρεται υπηρεσία µετατροπής νοµισµάτων σε αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές (ΑΤΜ), στο σηµείο
πώλησης ή εκ µέρους του δικαιούχου, το µέρος που προσφέρει την υπηρεσία µετατροπής νοµισµάτων στον πληρωτή υποχρεούται να του γνωστοποιήσει κάθε σχετική
επιβάρυνση, καθώς και τη συναλλαγµατική ισοτιµία που
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για τη µετατροπή. Ο πληρωτής αποδέχεται την παροχή της υπηρεσίας µετατροπής νοµισµάτων πάνω σε αυτή τη βάση.
Άρθρο 60
Ενηµέρωση σχετικά µε τυχόν πρόσθετη
επιβάρυνση ή έκπτωση
(άρθρο 60 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Όταν, για τη χρήση ενός συγκεκριµένου µέσου πληρωµών, ο δικαιούχος προσφέρει έκπτωση, ενηµερώνει
σχετικά τον πληρωτή πριν από την εκκίνηση της πράξης
πληρωµής.
2. Όταν, για τη χρήση ενός συγκεκριµένου µέσου πληρωµών, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών ή άλλο πρόσωπο που εµπλέκεται στην πράξη επιβάλλει επιβάρυνση, ο
χρήστης υπηρεσιών πληρωµών ενηµερώνεται σχετικά από τα εν λόγω πρόσωπα πριν από την εκκίνηση της πράξης πληρωµής.
3. Ο πληρωτής υποχρεούται µόνο, να πληρώσει για τις
επιβαρύνσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 αν
του γνωστοποιήθηκε ολόκληρο το ποσό πριν από την εκκίνηση της πράξης πληρωµής.

ΤΙΤΛΟΣ IV
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 61
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 61 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Όταν ο χρήστης των υπηρεσιών πληρωµών δεν είναι καταναλωτής, ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών και ο
πάροχος υπηρεσιών πληρωµών µπορεί να συµφωνούν ότι δεν εφαρµόζονται εν όλω ή εν µέρει η παράγραφος 1
του άρθρου 62, η παράγραφος 3 του άρθρου 64 και τα
άρθρα 72, 74, 76, 77, 80 και 88. Ο χρήστης υπηρεσιών
πληρωµών και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών µπορούν επίσης να συµφωνούν χρονικά περιθώρια διαφορετικά από εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 71.
2. Τα άρθρα 61 έως 101, εκτός από το άρθρο 100, εφαρµόζονται στις πολύ µικρές επιχειρήσεις κατά τον ίδιο τρόπο, όπως και στους καταναλωτές.
3. Ο παρών νόµος, ισχύει µε την επιφύλαξη της Ζ1699/2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών,
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, καθώς
και κάθε άλλης σχετικής ενωσιακής νοµοθεσίας ή εθνικών µέτρων που είναι σύµφωνα µε το ενωσιακό δίκαιο
και αφορούν τις προϋποθέσεις χορήγησης πιστώσεων
στους καταναλωτές οι οποίες δεν ρυθµίζονται µε τον
παρόντα νόµο.
Άρθρο 62
Επιβαλλόµενες επιβαρύνσεις
(άρθρο 62 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών δεν χρεώνει το
χρήστη υπηρεσιών πληρωµών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ενηµέρωσης που έχει ή για τα διορθωτικά
και προληπτικά µέτρα που οφείλει να λαµβάνει σύµφωνα
µε τα άρθρα 61 έως 101, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στην παράγραφο 1 του άρθρου 79, στην παράγραφο 5
του άρθρου 80 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 87. Οι
επιβαρύνσεις αυτές συµφωνούνται µεταξύ του χρήστη
υπηρεσιών πληρωµών και του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών και είναι εύλογες και ανάλογες µε το πραγµατικό
κόστος στο οποίο υποβάλλεται ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωµών.
2. Για πράξεις πληρωµής που παρέχονται εντός των
κρατών - µελών, όταν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών
τόσο του πληρωτή όσο και του δικαιούχου ή ο µοναδικός
πάροχος υπηρεσιών πληρωµών για την πράξη πληρωµής
είναι εγκατεστηµένοι σε αυτά, ο δικαιούχος επωµίζεται
τις επιβαρύνσεις που επιβάλλει ο δικός του πάροχος υπηρεσιών πληρωµών και ο πληρωτής επωµίζεται τις επιβαρύνσεις που επιβάλλει ο δικός του πάροχος υπηρεσιών πληρωµών.
3. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών δεν δικαιούται να
θέτει περιορισµούς στο δικαίωµα του δικαιούχου να προσφέρει στον πληρωτή έκπτωση ή άλλως να τον κατευθύνει προς τη χρήση του συγκεκριµένου µέσου πληρωµών.
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4. Ο δικαιούχος δεν δικαιούται να ζητεί ή να επιβάλλει
επιβαρύνσεις για τη χρήση οποιουδήποτε µέσου πληρωµών, περιλαµβανοµένων των µέσων πληρωµών στα οποία εφαρµόζονται διατραπεζικές προµήθειες σύµφωνα
µε το Κεφάλαιο ΙΙΙ του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 2015/751
και των υπηρεσιών πληρωµών που διέπονται από τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 260/2012(E EL 94).
Άρθρο 63
Παρέκκλιση για τα µέσα πληρωµών µικρής αξίας
και το ηλεκτρονικό χρήµα
(άρθρο 63 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Στις περιπτώσεις µέσων πληρωµών τα οποία, σύµφωνα µε τη σύµβαση-πλαίσιο, αφορούν αποκλειστικά επιµέρους πράξεις πληρωµής που δεν υπερβαίνουν τα
τριάντα (30) ευρώ ή έχουν όριο είτε δαπανών εκατόν πενήντα (150) ευρώ είτε αποθήκευσης χρηµατικών ποσών
που δεν υπερβαίνουν ποτέ τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών µπορούν να συµφωνούν µε τους χρήστες υπηρεσιών πληρωµών τους ότι:
α) η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 69,
οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
70 και η παράγραφος 3 του άρθρου 74 δεν εφαρµόζονται
αν το µέσο πληρωµής δεν µπορεί να ανασταλεί ή δεν
µπορεί να αποτραπεί περαιτέρω χρήση του,
β) τα άρθρα 72 και 73 και οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 74 δεν εφαρµόζονται αν το µέσο πληρωµής χρησιµοποιείται ανώνυµα ή ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών
δεν είναι σε θέση, για άλλους λόγους που είναι εγγενείς
στο µέσο πληρωµής, να αποδείξει ότι µια πράξη πληρωµής είναι εγκεκριµένη,
γ) κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 79,
ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών δεν υποχρεούται να ενηµερώσει το χρήστη υπηρεσιών πληρωµών για την άρνηση εκτέλεσης εντολής πληρωµής, αν o λόγος µη εκτέλεσης είναι πρόδηλος µε βάση τις συνθήκες της συγκεκριµένης περίπτωσης,
δ) κατά παρέκκλιση του άρθρου 80, ο πληρωτής δεν
µπορεί να ανακαλέσει την εντολή πληρωµής µετά από
τη διαβίβαση της εντολής πληρωµής ή από τη συγκατάθεσή του να εκτελεστεί η πράξη πληρωµής προς τον δικαιούχο,
ε) κατά παρέκκλιση των άρθρων 83 και 84, ισχύουν άλλες προθεσµίες εκτέλεσης πράξεων πληρωµής.
2. Για τις εγχώριες πράξεις πληρωµών τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διπλασιάζονται.
3. Τα άρθρα 73 και 74 εφαρµόζονται επίσης στο ηλεκτρονικό χρήµα, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 10
του ν. 4021/2011, εκτός αν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή δεν έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε δέσµευση του λογαριασµού πληρωµών στον οποίο είναι αποθηκευµένο το ηλεκτρονικό χρήµα ή σε αναστολή χρήσης του µέσου πληρωµών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Άρθρο 64
Συγκατάθεση και ανάκληση συγκατάθεσης
(άρθρο 64 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Μια πράξη πληρωµής θεωρείται ως εγκεκριµένη, µόνον εφόσον ο πληρωτής έχει δώσει τη συγκατάθεσή του

στην εκτέλεσή της. Μια πράξη πληρωµής µπορεί να εγκρίνεται από τον πληρωτή είτε πριν, είτε εφόσον υπάρχει συµφωνία του πληρωτή µε τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών µετά την εκτέλεσή της.
2. Η συγκατάθεση για την εκτέλεση µιας πράξης πληρωµής ή σειράς πράξεων πληρωµής παρέχεται µε τον
τύπο που έχει συµφωνηθεί µεταξύ του πληρωτή και του
οικείου παρόχου υπηρεσιών πληρωµών. Η συγκατάθεση
για την εκτέλεση µιας πράξης πληρωµής µπορεί, επίσης,
να παρέχεται µέσω του δικαιούχου ή του παρόχου υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής. Αν δεν έχει παρασχεθεί συγκατάθεση, η πράξη πληρωµής θεωρείται ως µη εγκεκριµένη.
3. Ο πληρωτής µπορεί να ανακαλεί τη συγκατάθεσή
του οποτεδήποτε, αλλά όχι αργότερα από το χρονικό
σηµείο έναρξης ισχύος του ανεκκλήτου σύµφωνα µε το
άρθρο 80. Ο πληρωτής µπορεί να ανακαλεί τη συγκατάθεσή του για την εκτέλεση σειράς πράξεων πληρωµής,
οπότε κάθε µελλοντική πράξη πληρωµής θεωρείται ως
µη εγκεκριµένη.
4. Η διαδικασία για την παροχή συγκατάθεσης αποτελεί αντικείµενο συµφωνίας µεταξύ του πληρωτή και του
οικείου παρόχου ή των οικείων παρόχων υπηρεσιών πληρωµών.

Άρθρο 65
Επιβεβαίωση διαθεσιµότητας χρηµατικών ποσών
(άρθρο 65 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «πάροχος υπηρεσιών πληρωµών έκδοσης µέσων πληρωµών µε
κάρτα» νοείται ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών που ασκεί επιχειρηµατικές δραστηριότητες σύµφωνα µε την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄, την υποπερίπτωση
ββ΄ της περίπτωσης δ΄ και την περίπτωση ε΄ του στοιχείου 3 του άρθρου 4. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών
εξυπηρέτησης λογαριασµού επιβεβαιώνει αµέσως, ύστερα από αίτηµα του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών έκδοσης µέσων πληρωµών µε κάρτα, αν το απαιτούµενο χρηµατικό ποσό για την εκτέλεση πράξης πληρωµής µε κάρτα είναι διαθέσιµο στο λογαριασµό πληρωµών του πληρωτή, εφόσον πληρούνται όλες οι εξής προϋποθέσεις:
α) ο λογαριασµός πληρωµών του πληρωτή είναι προσβάσιµος σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση (online)
κατά το χρονικό σηµείο υποβολής του αιτήµατος,
β) ο πληρωτής έχει δώσει ρητή συγκατάθεση στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού
να ανταποκρίνεται στα αιτήµατα από συγκεκριµένο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών και να επιβεβαιώνει ότι το
χρηµατικό ποσό που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένες πράξεις πληρωµής µε κάρτα είναι διαθέσιµο στο λογαριασµό
πληρωµών του πληρωτή,
γ) η συγκατάθεση της περίπτωσης β΄ έχει δοθεί πριν
από την υποβολή του πρώτου αιτήµατος επιβεβαίωσης
διαθεσιµότητας χρηµατικών ποσών.
2. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών µπορεί να ζητεί
την επιβεβαίωση διαθεσιµότητας χρηµατικών ποσών που
αναφέρεται στην παράγραφο 1, εφόσον πληρούνται όλες οι εξής προϋποθέσεις:
α) ο πληρωτής έχει δώσει ρητή συγκατάθεση στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών να ζητεί την επιβεβαίωση
διαθεσιµότητας χρηµατικών ποσών που αναφέρεται
στην παράγραφο 1,
β) ο πληρωτής διενεργεί την εκκίνηση της πράξης πλη-
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ρωµής µε κάρτα για το εν λόγω χρηµατικό ποσό µε χρήση µέσου πληρωµών µε κάρτα που εκδίδεται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών,
γ) ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών επαληθεύει την
ταυτότητά του στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού πριν από κάθε αίτηµα επιβεβαίωσης διαθεσιµότητας χρηµατικών ποσών και επικοινωνεί
µε ασφάλεια µε τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού, σύµφωνα µε τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό (ΕΕ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που
εκδίδεται σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 98 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ.
3. Σύµφωνα µε το ν. 2472/1997 (Α΄ 50), η επιβεβαίωση
διαθεσιµότητας χρηµατικών ποσών που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 συνίσταται σε µια απλή θετική ή αρνητική απάντηση και σε καµία περίπτωση σε προσκόµιση
αντιγράφου υπολοίπου λογαριασµού πληρωµών. Η εν
λόγω απάντηση δεν αποθηκεύεται και δεν χρησιµοποιείται για σκοπούς άλλους από την εκτέλεση πράξης πληρωµής µε κάρτα.
4. Η επιβεβαίωση διαθεσιµότητας χρηµατικών ποσών
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν επιτρέπει στον
πάροχο υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού να δεσµεύει χρηµατικά ποσά σε λογαριασµό πληρωµών του πληρωτή.
5. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού, ύστερα από αίτηµα του πληρωτή, υποχρεούται να του κοινοποιεί την ταυτότητα του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών και τη σχετική απάντηση.
6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις πράξεις πληρωµής των οποίων η εκκίνηση διενεργείται µε τη χρήση
µέσων πληρωµών µε κάρτα, στα οποία αποθηκεύεται ηλεκτρονικό χρήµα σύµφωνα µε το στοιχείο 1 του άρθρου
10 του ν. 4021/2011.
Άρθρο 66
Κανόνες για την πρόσβαση σε λογαριασµό πληρωµών
στην περίπτωση υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής
(άρθρο 66 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Ο πληρωτής δικαιούται να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες εκκίνησης πληρωµής από τον πάροχο υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής. Το δικαίωµα χρήσης υπηρεσιών εκκίνησης πληρωµής από τον πάροχο υπηρεσίας εκκίνησης
πληρωµής δεν υφίσταται, όταν ο λογαριασµός πληρωµών δεν είναι προσβάσιµος σε απευθείας ηλεκτρονική
σύνδεση (online).
2. Όταν ο πληρωτής δίνει ρητή συγκατάθεση για την εκτέλεση πράξης πληρωµής σύµφωνα µε το άρθρο 64, ο
πάροχος υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού εκτελεί τις ενέργειες της παραγράφου 4 για να
διασφαλίζει το δικαίωµα του πληρωτή να χρησιµοποιεί
την υπηρεσία εκκίνησης πληρωµής.
3. Ο πάροχος υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής έχει τις
εξής υποχρεώσεις:
α) δεν διακρατεί σε καµία περίπτωση χρηµατικά ποσά
του πληρωτή αναφορικά µε την παροχή υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής,
β) διασφαλίζει ότι τα εξατοµικευµένα διαπιστευτήρια
ασφαλείας του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών, δεν είναι,
εκτός του χρήστη και του εκδότη των εξατοµικευµένων
διαπιστευτηρίων ασφαλείας, προσβάσιµα σε τρίτους και
διαβιβάζονται από τον πάροχο υπηρεσίας εκκίνησης
πληρωµής µέσω ασφαλών και αποτελεσµατικών δίαυ-

λων επικοινωνίας,
γ) διασφαλίζει ότι οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες
για τον χρήστη υπηρεσιών πληρωµών, που λαµβάνονται
κατά το χρονικό σηµείο παροχής υπηρεσίας εκκίνησης
πληρωµής, καθίστανται διαθέσιµες µόνο στον δικαιούχο
µε την προϋπόθεση ρητής συγκατάθεσης του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών,
δ) κάθε φορά που διενεργείται εκκίνηση πληρωµής, επαληθεύει την ταυτότητά του στον πάροχο υπηρεσιών
πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού του πληρωτή και
επικοινωνεί µε τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού, τον πληρωτή και τον δικαιούχο
µε ασφαλή τρόπο, σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 98 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ,
ε) δεν αποθηκεύει τα ευαίσθητα δεδοµένα πληρωµών
του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών,
στ) δεν απαιτεί από τον χρήστη υπηρεσιών πληρωµών
κανένα άλλο στοιχείο πέραν αυτών που είναι αναγκαία
για την παροχή της υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής,
ζ) δεν προβαίνει σε χρήση, πρόσβαση και αποθήκευση
δεδοµένων για σκοπούς άλλους από την εκτέλεση της
υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής που ζητεί µε ρητό τρόπο
ο πληρωτής,
η) δεν τροποποιεί το ποσό, τον δικαιούχο ή κάθε άλλο
στοιχείο της συναλλαγής.
4. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού έχει τις εξής υποχρεώσεις:
α) επικοινωνεί µε ασφάλεια µε τους παρόχους υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής σύµφωνα µε την περίπτωση
δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 98 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ,
β) αµέσως µετά τη λήψη της εντολής πληρωµής από
τον πάροχο υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής παρέχει ή
καθιστά διαθέσιµες στον τελευταίο όλες τις πληροφορίες σχετικά µε την εκκίνηση της πράξης πληρωµής και
όλες τις πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση για την
εκτέλεση της πράξης πληρωµής,
γ) αντιµετωπίζει, χωρίς καµία διάκριση, τις εντολές
πληρωµής που διαβιβάζονται µέσω των υπηρεσιών παρόχου υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής, εκτός άν αυτό
δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους, ιδίως όσον
αφορά το χρονοδιάγραµµα (timing), την προτεραιοποίηση ή τις επιβαρύνσεις σε σχέση µε τις εντολές πληρωµών που διαβιβάστηκαν απευθείας από τον πληρωτή.
5. Η παροχή υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής δεν µπορεί να εξαρτάται από την ύπαρξη συµβατικής σχέσης µεταξύ των παρόχων υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής και
των παρόχων υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού για το σκοπό αυτόν.
Άρθρο 67
Κανόνες για την πρόσβαση και χρήση πληροφοριών
λογαριασµού πληρωµών στην περίπτωση χρήσης
υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασµού
(άρθρο 67 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών δικαιούται να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασµού που
επιτρέπουν την πρόσβαση σε πληροφορίες λογαριασµού. Το εν λόγω δικαίωµα δεν υφίσταται όταν ο λογαριασµός πληρωµών δεν είναι προσβάσιµος σε απευθείας
ηλεκτρονική σύνδεση (online).
2. Ο πάροχος υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασµού
έχει τις εξής υποχρεώσεις:
α) παρέχει υπηρεσίες µόνο µε βάση τη ρητή συγκατά-
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θεση του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών,
β) διασφαλίζει ότι τα εξατοµικευµένα διαπιστευτήρια
ασφαλείας του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών δεν είναι,
πέραν του χρήστη και του εκδότη των εξατοµικευµένων
διαπιστευτηρίων ασφαλείας, προσβάσιµα σε τρίτους και
διαβιβάζονται από τον πάροχο υπηρεσίας πληροφοριών
λογαριασµού µέσω ασφαλών και αποτελεσµατικών διαύλων επικοινωνίας,
γ) για κάθε επικοινωνία (communication session), επαληθεύει την ταυτότητά του στον πάροχο ή τους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού
του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών και επικοινωνεί µε ασφάλεια µε τον πάροχο ή τους παρόχους υπηρεσιών
πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού και τον χρήστη
υπηρεσιών πληρωµών, σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄
της παρ. 1 του άρθρου 98 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ,
δ) έχει πρόσβαση µόνον στις πληροφορίες από καθορισµένους λογαριασµούς πληρωµών και τις σχετικές
πράξεις πληρωµής,
ε) δεν απαιτεί ευαίσθητα δεδοµένα πληρωµών που
συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών,
στ) δεν προβαίνει σε χρήση, πρόσβαση ή αποθήκευση
δεδοµένων για σκοπούς άλλους από την εκτέλεση υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασµού που αιτείται µε ρητό
τρόπο ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών, σύµφωνα µε
τους κανόνες προστασίας των δεδοµένων.
3. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού έχει τις εξής υποχρεώσεις αναφορικά µε λογαριασµούς πληρωµών:
α) επικοινωνεί µε ασφάλεια µε τους παρόχους υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασµού, σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 98 της Οδηγίας
2015/2366/ΕΕ,
β) αντιµετωπίζει, χωρίς καµία διάκριση, τα αιτήµατα
που διαβιβάζονται µέσω παρόχου υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασµού, εκτός αν αυτό δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους.
4. Η παροχή υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασµού
δεν µπορεί να εξαρτάται από την ύπαρξη συµβατικής
σχέσης µεταξύ των παρόχων υπηρεσίας πληροφοριών
λογαριασµού και των παρόχων υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού για το σκοπό αυτόν.
Άρθρο 68
Περιορισµοί στη χρήση µέσου πληρωµών
και στην πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών
από παρόχους υπηρεσιών πληρωµών
(άρθρο 68 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Αν η συγκατάθεση κοινοποιείται µε τη χρήση συγκεκριµένου µέσου πληρωµών, ο πληρωτής και ο οικείος πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του µπορεί να συµφωνήσουν την εφαρµογή ποσοτικού ορίου δαπάνης για τις
πράξεις πληρωµής που εκτελούνται µέσω αυτού του µέσου πληρωµών.
2. Εφόσον υπάρχει σχετικός όρος στη σύµβαση-πλαίσιο, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών µπορεί να προβαίνει σε αναστολή της δυνατότητας χρήσης του µέσου
πληρωµών, για αντικειµενικά αιτιολογηµένους λόγους
που σχετίζονται µε την ασφάλεια του µέσου πληρωµών,
µε την ύπαρξη υπόνοιας περί µη εγκεκριµένης ή απατηλής χρήσης του µέσου πληρωµών ή, στην περίπτωση µέσου πληρωµών που συνδέεται µε παροχή πιστωτικού ο-

ρίου, µε το σηµαντικά αυξηµένο κίνδυνο ενδεχόµενης αδυναµίας του πληρωτή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
πληρωµής του.
3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών ενηµερώνει τον πληρωτή για την αναστολή της δυνατότητας χρήσης του µέσου πληρωµών
και για τους λόγους που επιβάλλουν την ενέργεια αυτή
κατά το συµφωνηθέντα τρόπο, εφόσον είναι εφικτό,
πριν ανασταλεί η δυνατότητα χρήσης του µέσου πληρωµών και, το αργότερο, αµέσως µετά, εκτός αν η εν λόγω
ενηµέρωση προσκρούει σε αντικειµενικά αιτιολογηµένους λόγους ασφαλείας ή απαγορεύεται από την κείµενη ενωσιακή ή εθνική νοµοθεσία.
4. Εφόσον εκλείψουν οι λόγοι της αναστολής της δυνατότητας χρήσης του µέσου πληρωµών, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών προβαίνει είτε σε άρση της εν λόγω αναστολής είτε σε αντικατάσταση του υφιστάµενου
µέσου πληρωµών από νέο.
5. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού µπορεί να αρνηθεί σε πάροχο υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασµού ή σε πάροχο υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής την πρόσβαση σε λογαριασµό πληρωµών,
για αντικειµενικά δικαιολογηµένους και δεόντως τεκµηριωµένους λόγους που σχετίζονται µε τη µη εγκεκριµένη ή απατηλή πρόσβαση σε λογαριασµό πληρωµών, περιλαµβανοµένης της µη εγκεκριµένης ή απατηλής εκκίνησης της πράξης πληρωµής, είτε από τον πάροχο υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασµού είτε από το πάροχο
υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής. Στις περιπτώσεις αυτές, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού ενηµερώνει τον πληρωτή για την άρνηση
πρόσβασης στο λογαριασµό πληρωµών και τους λόγους
που επιβάλλουν την ενέργεια αυτή, κατά το συµφωνηθέντα τρόπο. Η εν λόγω ενηµέρωση παρέχεται στον πληρωτή, εφόσον είναι εφικτό, πριν από την άρνηση πρόσβασης και, το αργότερο, αµέσως µετά, εκτός αν η εν
λόγω ενηµέρωση προσκρούει σε αντικειµενικά αιτιολογηµένους λόγους ασφαλείας ή απαγορεύεται από την
κείµενη ενωσιακή ή εθνική νοµοθεσία. Όταν εκλείψουν
οι λόγοι της άρνησης κατά τα ανωτέρω ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού επιτρέπει την πρόσβαση στο λογαριασµό πληρωµών.
6. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού αναφέρει αµέσως στην Τράπεζα της Ελλάδος το περιστατικό που σχετίζεται µε τον πάροχο υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασµού ή τον πάροχο υπηρεσίας εκκίνησης
πληρωµής εφόσον η έδρα του παρόχου υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασµού ή του παρόχου υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε διαφορετική περίπτωση ενηµερώνεται η αρµόδια εποπτική αρχή,
όπως αυτή έχει οριστεί από την αντίστοιχη εθνική νοµοθεσία που ενσωµατώνει την Οδηγία 2015/2366/ΕΕ του
κράτους - µέλους προέλευσης του εµπλεκόµενου παρόχου υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασµού ή του εµπλεκόµενου παρόχου υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής. Η αναφορά περιλαµβάνει τις λεπτοµέρειες του περιστατικού και τους λόγους για την ανάληψη δράσης. Η Τράπεζα της Ελλάδος προβαίνει στην αξιολόγηση της αναφοράς περιστατικού και, εφόσον συντρέχει περίπτωση,
λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα κατά το λόγο των αρµοδιοτήτων της σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 23.
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Άρθρο 69
Υποχρεώσεις του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών
αναφορικά µε τα µέσα πληρωµών
και τα εξατοµικευµένα διαπιστευτήρια ασφαλείας
(άρθρο 69 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)

Άρθρο 71
Γνωστοποίηση και αποκατάσταση των πράξεων
πληρωµής που δεν έχουν εγκριθεί
ή εσφαλµένα έχουν εκτελεστεί
(άρθρο 71 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)

1. Ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών που έχει δικαίωµα
χρήσης του µέσου πληρωµών έχει τις εξής υποχρεώσεις:
α) χρησιµοποιεί το µέσο πληρωµών σύµφωνα µε τους
όρους που διέπουν την έκδοση και χρήση του, οι οποίοι
πρέπει να είναι αντικειµενικοί, χωρίς διακρίσεις και αναλογικοί,
β) ειδοποιεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών ή τον φορέα που ο τελευταίος ορίζει, µόλις αντιληφθεί απώλεια, κλοπή, υπεξαίρεση του
µέσου πληρωµών, ή µη εγκεκριµένη χρήση του.
2. Για τους σκοπούς της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών, µόλις παραλάβει το µέσο πληρωµών, λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο για
την ασφαλή φύλαξη των εξατοµικευµένων διαπιστευτηρίων ασφαλείας αυτού.

1. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών αποκαθιστά µία
µη εγκεκριµένη ή εσφαλµένα εκτελεσθείσα πράξη πληρωµής στον χρήστη υπηρεσιών πληρωµών, µόνο αν ο τελευταίος ειδοποιήσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον
πάροχο υπηρεσιών πληρωµών µόλις αντιληφθεί οποιαδήποτε τέτοια πράξη πληρωµής που θεµελιώνει αξίωση
αποζηµίωσης, περιλαµβανοµένης εκείνης του άρθρου
88, και το αργότερο µέσα σε χρονικό διάστηµα δεκατριών (13) µηνών από την ηµεροµηνία χρέωσης. Η ανωτέρω προθεσµία δεν ισχύει όταν ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωµών δεν χορήγησε ούτε κατέστησε διαθέσιµες τις
πληροφορίες για τη συγκεκριµένη πράξη πληρωµής,
σύµφωνα µε τα άρθρα 38 έως 60.
2. Αν στην πράξη πληρωµής εµπλέκεται ένας πάροχος
υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής, ο χρήστης υπηρεσιών
πληρωµών αποζηµιώνεται από τον πάροχο υπηρεσιών
πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού σύµφωνα µε την
παράγραφο 1, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 73 και της παραγράφου 1 του
άρθρου 88.

Άρθρο 70
Υποχρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών
πληρωµών αναφορικά µε τα µέσα πληρωµών
(άρθρο 70 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών που εκδίδει το µέσο πληρωµών έχει τις εξής υποχρεώσεις:
α) διασφαλίζει ότι τα εξατοµικευµένα διαπιστευτήρια
ασφαλείας δεν είναι προσβάσιµα σε τρίτους παρά µόνο
στο νόµιµο χρήστη υπηρεσιών πληρωµών του µέσου
πληρωµών, τηρουµένων των υποχρεώσεων του χρήστη
υπηρεσιών πληρωµών σύµφωνα µε το άρθρο 69,
β) δεν αποστέλλει µέσο πληρωµών χωρίς προηγούµενο σχετικό αίτηµα του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών, εκτός αν η εν λόγω αποστολή αφορά αντικατάσταση υφιστάµενου µέσου πληρωµών,
γ) διασφαλίζει ότι ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών έχει στη διάθεσή του, σε διαρκή βάση, τα κατάλληλα µέσα που του επιτρέπουν να προβαίνει σε γνωστοποίηση
σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 69 ή σε υποβολή αιτήµατος για την άρση της αναστολής της δυνατότητας χρήσης του µέσου πληρωµών, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 68. Ύστερα από αίτηµα, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών παρέχει, για δεκαοκτώ (18) µήνες από τη γνωστοποίηση
στο χρήστη υπηρεσιών πληρωµών τα µέσα για να αποδείξει ότι πράγµατι ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών
προέβη στην εν λόγω γνωστοποίηση,
δ) παρέχει στον χρήστη υπηρεσιών πληρωµών τη δυνατότητα να προβεί σε γνωστοποίηση χωρίς επιβάρυνση
και µπορεί να επιβάλλει χρέωση µόνο για το κόστος αντικατάστασης του µέσου πληρωµών, σύµφωνα µε την
περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 69,
ε) αποτρέπει κάθε χρήση του µέσου πληρωµών από το
χρονικό σηµείο της γνωστοποίησης, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 69.
2. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών αναλαµβάνει τον
κίνδυνο της αποστολής στο χρήστη υπηρεσιών πληρωµών του µέσου πληρωµών ή κάθε σχετικού εξατοµικευµένου διαπιστευτηρίου ασφαλείας.

Άρθρο 72
Στοιχεία που τεκµηριώνουν τη γνησιότητα
και την εκτέλεση πράξεων πληρωµής
(άρθρο 72 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Αν ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών αρνείται ότι έχει εγκρίνει εκτελεσθείσα πράξη πληρωµής ή ισχυρίζεται ότι η πράξη πληρωµής δεν εκτελέσθηκε ορθά, ο οικείος πάροχος υπηρεσιών πληρωµών οφείλει να αποδεικνύει ότι έχει ταυτοποιηθεί η γνησιότητα της πράξης
πληρωµής και ότι η πράξη πληρωµής έχει καταγραφεί µε
ακρίβεια, έχει καταχωριστεί στους λογαριασµούς πληρωµών και δεν επηρεάστηκε από τεχνική βλάβη ή άλλη
δυσλειτουργία της υπηρεσίας που παρέχεται από τον
πάροχο υπηρεσιών πληρωµών. Αν η εκκίνηση της πράξης
πληρωµής διενεργείται µέσω παρόχου υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής, ο τελευταίος φέρει το βάρος να αποδείξει ότι, µέσα στο πεδίο αρµοδιότητάς του, έχει ταυτοποιηθεί η γνησιότητα της πράξης πληρωµής, έχει καταγραφεί µε ακρίβεια και δεν επηρεάστηκε από τεχνική
βλάβη ή άλλη δυσλειτουργία που συνδέεται µε την υπηρεσία πληρωµών µε την οποία έχει επιφορτισθεί.
2. Αν ένας χρήστης υπηρεσιών πληρωµών αρνείται ότι
έχει εγκρίνει εκτελεσθείσα πράξη πληρωµής, η χρήση ενός µέσου πληρωµών που έχει καταγραφεί από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών, περιλαµβανοµένου του παρόχου υπηρεσιών εκκίνησης πληρωµής ανάλογα µε την
περίπτωση, δεν αποτελεί αναγκαστικά, από µόνη της επαρκή απόδειξη ότι ο πληρωτής είχε εγκρίνει την πράξη
πληρωµής ή ότι είχε ενεργήσει µε δόλο ή δεν είχε εκπληρώσει από πρόθεση ή βαριά αµέλεια µια ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις του άρθρου 69. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών, συµπεριλαµβανοµένου, κατά περίπτωση, του παρόχου υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής,
πρέπει να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για την απόδειξη απάτης ή βαριάς αµέλειας εκ µέρους του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών.
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Άρθρο 73
Ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών
για µη εγκεκριµένες πράξεις πληρωµής
(άρθρο 73 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 71, σε περίπτωση µη
εγκεκριµένης πράξης πληρωµής, ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωµών του πληρωτή, ύστερα από διαπίστωση ή ειδοποίηση, επιστρέφει αµέσως και σε κάθε περίπτωση το
αργότερο έως το τέλος της επόµενης εργάσιµης ηµέρας
στον πληρωτή το χρηµατικό ποσό της µη εγκεκριµένης
πράξης πληρωµής, εκτός αν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή έχει βάσιµες υπόνοιες ότι έχει διαπραχθεί απάτη και κοινοποιεί γραπτώς τους λόγους αυτούς στη ΓΓΕΠΚ. Αν συντρέχει περίπτωση, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή επαναφέρει το χρεωθέντα λογαριασµό πληρωµών στην πρότερη κατάσταση
και διασφαλίζει ότι η ηµεροµηνία αξίας για την πίστωση
λογαριασµού πληρωµών του πληρωτή δεν είναι µεταγενέστερη του χρονικού σηµείου χρέωσης αυτού του λογαριασµού πληρωµών µε το χρηµατικό ποσό της πράξης
πληρωµής.
2. Όταν η πράξη πληρωµής έχει εκκινηθεί µέσω παρόχου υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού επιστρέφει,
αµέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως το τέλος της επόµενης εργάσιµης ηµέρας στον πληρωτή το
χρηµατικό ποσό της µη εγκεκριµένης πράξης πληρωµής
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, επαναφέρει τον χρεωθέντα λογαριασµό πληρωµών στην πρότερη κατάσταση. Αν ο πάροχος υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής υπέχει ευθύνη για τη µη εγκεκριµένη πράξη πληρωµής, αποζηµιώνει αµέσως τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού, ύστερα από αίτηµα του τελευταίου, για ζηµίες που έχει υποστεί ή για χρηµατικά ποσά
που έχει καταβάλει ως αποτέλεσµα της επιστροφής του
χρηµατικού ποσού µη εγκεκριµένης πράξης πληρωµής
στον πληρωτή, περιλαµβανοµένου του χρηµατικού ποσού της µη εγκεκριµένης πράξης πληρωµής. Σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 72, ο πάροχος υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής φέρει το βάρος απόδειξης ότι,
εντός του πεδίου αρµοδιότητάς του, έχει ταυτοποιηθεί η
γνησιότητα της πράξης πληρωµής και ότι αυτή έχει καταγραφεί µε ακρίβεια και δεν επηρεάστηκε από τεχνική
βλάβη ή άλλη δυσλειτουργία που συνδέεται µε την υπηρεσία πληρωµών µε την οποία έχει επιφορτισθεί.
3. Περαιτέρω αποζηµίωση δεν αποκλείεται, εφόσον
θεµελιώνεται σχετικό δικαίωµα στο δίκαιο που διέπει τη
σύµβαση που έχει συναφθεί µεταξύ του πληρωτή και του
παρόχου υπηρεσιών πληρωµών ή στο δίκαιο που διέπει
τη σύµβαση που έχει συναφθεί µεταξύ του πληρωτή και
του παρόχου υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής.
Άρθρο 74
Ευθύνη του πληρωτή για µη εγκεκριµένες
πράξεις πληρωµής
(άρθρο 74 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 73, ο πληρωτής ευθύνεται µέχρι του ανώτατου ποσού των πενήντα (50) ευρώ για τις ζηµίες από τη διενέργεια µη εγκεκριµένων
πράξεων πληρωµής, οι οποίες προκύπτουν είτε από τη
χρήση απολεσθέντος ή κλαπέντος µέσου πληρωµών εί-

τε από υπεξαίρεσή του. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει, εφόσον:
α) η απώλεια, κλοπή ή υπεξαίρεση του µέσου πληρωµών δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί από τον πληρωτή
πριν από τη διενέργεια πράξης πληρωµής, εκτός αν ο
πληρωτής είχε ενεργήσει µε δόλο ή
β) η ζηµία είχε προκληθεί από πράξεις ή παραλείψεις
υπαλλήλου, αντιπροσώπου ή υποκαταστήµατος ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωµών ή οντότητας στην οποία ο
πάροχος υπηρεσιών πληρωµών είχε αναθέσει τις δραστηριότητές του.
Ο πληρωτής ευθύνεται για όλες τις ζηµίες που σχετίζονται µε κάθε µη εγκεκριµένη πράξη πληρωµής, εφόσον οι ζηµίες αυτές οφείλονται είτε σε δόλο είτε στη µη
τήρηση µιας ή περισσοτέρων από τις υποχρεώσεις που
έχει, σύµφωνα µε το άρθρο 69, από πρόθεση ή βαριά αµέλεια. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν ισχύει το ανώτατο
ποσό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας
παραγράφου.
2. Εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή
δεν απαιτεί ισχυρή ταυτοποίηση του πελάτη, ο πληρωτής ευθύνεται για τυχόν οικονοµικές συνέπειες, µόνο αν
έχει ενεργήσει µε δόλο. Αν ο δικαιούχος ή ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου αδυνατεί να δεχτεί ισχυρή ταυτοποίηση του πελάτη, οφείλει να αποζηµιώσει τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή
για την οικονοµική ζηµία που έχει υποστεί.
3. Από το χρονικό σηµείο ειδοποίησης του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 69, ο πληρωτής δεν επωµίζεται οποιαδήποτε οικονοµική συνέπεια που απορρέει από
τη χρήση απολεσθέντος, κλαπέντος ή υπεξαιρεθέντος
µέσου πληρωµών, εκτός αν έχει ενεργήσει µε δόλο. Αν ο
πάροχος υπηρεσιών πληρωµών δεν παρέχει στον πληρωτή τα κατάλληλα µέσα που του επιτρέπουν ανά πάσα
στιγµή να προβεί σε ειδοποίηση αναφορικά µε την απώλεια, κλοπή ή υπεξαίρεση του µέσου πληρωµών, σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
70, ο πληρωτής δεν ευθύνεται για τις οικονοµικές συνέπειες που απορρέουν από τη χρήση του εν λόγω µέσου
πληρωµών, εκτός αν έχει ενεργήσει µε δόλο.
Άρθρο 75
Πράξεις πληρωµής όπου το ποσό δεν είναι
εκ των προτέρων γνωστό
(άρθρο 75 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Όταν διενεργείται εκκίνηση πράξης πληρωµής από
το δικαιούχο ή µέσω αυτού στο πλαίσιο πράξης πληρωµής µε κάρτα και το ακριβές χρηµατικό ποσό δεν είναι
γνωστό κατά τη χρονική στιγµή που ο πληρωτής συναινεί στην εκτέλεσή της, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών
του πληρωτή µπορεί να δεσµεύσει χρηµατικά ποσά στο
λογαριασµό πληρωµών του πληρωτή µόνο αν ο πληρωτής έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για το ακριβές ύψος
του χρηµατικού ποσού που πρόκειται να δεσµευθεί.
2. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή αποδεσµεύει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τα δεσµευµένα
χρηµατικά ποσά στο λογαριασµό πληρωµών του πληρωτή σύµφωνα µε την παράγραφο 1, µόλις λάβει πληροφόρηση για το ακριβές χρηµατικό ποσό της πράξης πληρωµής και σε κάθε περίπτωση το αργότερο αµέσως µετά τη
λήψη της εντολής πληρωµής.
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Άρθρο 76
Επιστροφή χρηµατικών ποσών για πράξεις πληρωµής
που εκκινούνται από τον δικαιούχο ή µέσω αυτού
(άρθρο 76 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Ο πληρωτής δικαιούται να ζητήσει από τον οικείο
πάροχο υπηρεσιών πληρωµών την επιστροφή χρηµατικών ποσών που αφορούν εγκεκριµένη πράξη πληρωµής,
η οποία εκκινήθηκε από τον δικαιούχο ή µέσω αυτού και
έχει ήδη εκτελεσθεί, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι
εξής προϋποθέσεις:
α) κατά το χρονικό σηµείο της έγκρισης δεν προσδιορίστηκε το ακριβές χρηµατικό ποσό της πράξης πληρωµής,
β) το χρηµατικό ποσό της πράξης πληρωµής υπερβαίνει το χρηµατικό ποσό που θα ανέµενε εύλογα ο πληρωτής, λαµβάνοντας υπόψη τις προηγούµενες συνήθειες εξόδων του, τους όρους της σύµβασης-πλαίσιο και τις
σχετικές περιστάσεις της υπόθεσης.
Ύστερα από αίτηµα του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών, ο πληρωτής φέρει το βάρος απόδειξης της εκπλήρωσης των ανωτέρω όρων. Η υποχρέωση επιστροφής
χρηµατικών ποσών αφορά ολόκληρο το χρηµατικό ποσό
της εκτελεσθείσας πράξης πληρωµής. Η ηµεροµηνία αξίας για την πίστωση του λογαριασµού πληρωµών του
πληρωτή δεν είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας χρέωσης του λογαριασµού πληρωµών µε το ποσό της πράξης πληρωµής. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, ο
πληρωτής διατηρεί, επιπλέον του δικαιώµατος που καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο για τις άµεσες χρεώσεις, σύµφωνα µε την έννοια του άρθρου 1 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 260/2012 , ανεπιφύλακτο δικαίωµα επιστροφής χρηµατικών ποσών µέσα στα χρονικά όρια του
άρθρου 77.
2. Ωστόσο, για τους σκοπούς της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο πληρωτής δεν
δικαιούται να επικαλεστεί λόγους που συνδέονται µε µετατροπή συναλλάγµατος, αν εφαρµόστηκε η συναλλαγµατική ισοτιµία αναφοράς, την οποία έχει συµφωνήσει
µε τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών, σύµφωνα
µε την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 45
και την περίπτωση β΄ του στοιχείου 3 του άρθρου 52.
3. Μπορεί να συµφωνείται στη σύµβαση-πλαίσιο µεταξύ του πληρωτή και του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών
ότι ο πληρωτής δεν δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή
χρηµατικών ποσών αν:
α) ο πληρωτής έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την
εκτέλεση της πράξης πληρωµής απευθείας στον πάροχο
υπηρεσιών πληρωµών του, και
β) ανάλογα µε την περίπτωση, οι πληροφορίες για τη
µελλοντική πράξη πληρωµής έχουν παρασχεθεί ή έχουν
τεθεί στη διάθεση του πληρωτή, κατά το συµφωνηθέντα
τρόπο, τουλάχιστον τέσσερις (4) εβδοµάδες πριν από
την ηµεροµηνία εξόφλησης είτε από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών είτε από τον δικαιούχο.
Άρθρο 77
Αίτηµα επιστροφής χρηµατικών ποσών για πράξεις
πληρωµής που εκκινούνται από το δικαιούχο
ή µέσω αυτού
(άρθρο 77 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Ο πληρωτής µπορεί να υποβάλλει αίτηµα επιστροφής χρηµατικών ποσών, σύµφωνα µε το άρθρο 76, το ο-

ποίο αφορά εγκεκριµένη πράξη πληρωµής που εκκινήθηκε από το δικαιούχο ή µέσω αυτού, µέσα σε προθεσµία
οκτώ (8) εβδοµάδων από την ηµεροµηνία χρέωσης του
λογαριασµού πληρωµών του µε τα αντίστοιχα χρηµατικά
ποσά.
2. Μέσα σε προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής αιτήµατος επιστροφής
χρηµατικών ποσών, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών υποχρεούται είτε να επιστρέψει ολόκληρο το χρηµατικό
ποσό της πράξης πληρωµής είτε να αιτιολογεί την άρνησή του για ανταπόκριση στο αίτηµα επιστροφής χρηµατικών ποσών, υποδεικνύοντας στον πληρωτή τους φορείς
στους οποίους µπορεί να προσφύγει, σύµφωνα µε τα άρθρα 97 έως 100, αν ο πληρωτής δεν αποδέχεται την αιτιολόγηση που παρέχεται από τον πάροχο υπηρεσιών
πληρωµών. Το δικαίωµα του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών να αρνείται την επιστροφή χρηµατικών ποσών σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου
δεν υφίσταται στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου
της παραγράφου 1 του άρθρου 76.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ 1
ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ
Άρθρο 78
Λήψη εντολών πληρωµής
(άρθρο 78 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Ως χρόνος λήψης εντολής πληρωµής ορίζεται ο
χρόνος κατά τον οποίο ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών
του πληρωτή λαµβάνει την εντολή πληρωµής. Ο λογαριασµός πληρωµών του πληρωτή δεν χρεώνεται πριν από τη λήψη της εντολής πληρωµής. Αν ο χρόνος λήψης
δεν είναι εργάσιµη ηµέρα για τον πάροχο υπηρεσιών
πληρωµών του πληρωτή, η εντολή πληρωµής θα λογίζεται ως ληφθείσα την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών µπορεί να ορίσει ένα οριακό
χρονικό σηµείο προς το τέλος της εργάσιµης ηµέρας,
πέραν του οποίου κάθε λαµβανόµενη εντολή πληρωµής
θα λογίζεται ληφθείσα την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.
2. Αν ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών που εκκίνησε εντολή πληρωµής και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών
του συµφωνήσουν ότι η εκτέλεση της εντολής πληρωµής αρχίζει σε συγκεκριµένη ηµέρα ή στο τέλος συγκεκριµένης περιόδου ή την ηµέρα που ο πληρωτής θα έχει
θέσει χρηµατικά ποσά στη διάθεση του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών του, χρόνος λήψης της εντολής πληρωµής για τους σκοπούς του άρθρου 83 θεωρείται η συµφωνηθείσα ηµέρα. Αν η συµφωνηθείσα ηµέρα δεν είναι
εργάσιµη ηµέρα για τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών, η
εντολή πληρωµής που λαµβάνεται θα λογίζεται ως ληφθείσα την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.
Άρθρο 79
Άρνηση εντολών πληρωµής
(άρθρο 79 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Αν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών αρνηθεί να εκτελέσει εντολή πληρωµής ή να εκκινήσει πράξη πληρωµής, η άρνηση, καθώς και αν είναι δυνατόν, οι λόγοι της
άρνησης και η διαδικασία αποκατάστασης των τυχόν λα-
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θών που οδήγησαν στην άρνηση γνωστοποιούνται στον
χρήστη υπηρεσιών πληρωµών, εκτός αν αυτό απαγορεύεται από άλλη διάταξη. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών παρέχει ή καθιστά διαθέσιµη κατά το συµφωνηθέντα τρόπο τη γνωστοποίηση, µε την πρώτη ευκαιρία, και
σε κάθε περίπτωση µέσα στις προθεσµίες που προβλέπει
το άρθρο 83. Η σύµβαση-πλαίσιο µπορεί να περιλαµβάνει όρο, σύµφωνα µε τον οποίο ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωµών µπορεί να επιβάλλει εύλογη επιβάρυνση για
την άρνηση αυτή, αν η άρνηση είναι αντικειµενικώς αιτιολογηµένη.
2. Εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι που προβλέπονται
στη σύµβαση-πλαίσιο του πληρωτή, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού του πληρωτή δεν αρνείται να εκτελέσει εγκεκριµένη εντολή πληρωµής, ανεξαρτήτως του αν η εκκίνηση της εντολής
πληρωµής διενεργήθηκε από πληρωτή, καθώς και µέσω
παρόχου υπηρεσιών εκκίνησης πληρωµής ή από δικαιούχο ή µέσω αυτού, εκτός αν η εκτέλεσή της απαγορεύεται από άλλη διάταξη.
3. Για τους σκοπούς των άρθρων 83 και 88, εντολή
πληρωµής της οποίας η εκτέλεση απορρίφθηκε θεωρείται ως µη ληφθείσα.
Άρθρο 80
Ανέκκλητο εντολής πληρωµής
(άρθρο 80 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών δεν µπορεί να ανακαλέσει εντολή πληρωµής αν ληφθεί από τον πάροχο
υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο.
2. Όταν διενεργείται εκκίνηση πράξης πληρωµής από
πάροχο υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής ή από τον δικαιούχο ή µέσω αυτού, ο πληρωτής δεν ανακαλεί την εντολή πληρωµής ύστερα από τη χορήγηση της συγκατάθεσής του στον πάροχο υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής να
διενεργήσει την εκκίνηση της πράξης πληρωµής ή ύστερα από την παραχώρηση της συγκατάθεσής του να εκτελεστεί η πράξη πληρωµής προς τον δικαιούχο.
3. Στην περίπτωση άµεσης χρέωσης και µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων επιστροφής χρηµατικών ποσών, ο
πληρωτής µπορεί να ανακαλέσει την εντολή πληρωµής
το αργότερο έως το τέλος της εργάσιµης ηµέρας που
προηγείται της ηµέρας που συµφωνήθηκε για τη χρέωση
των χρηµατικών ποσών.
4. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 78,
ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών µπορεί να ανακαλέσει
εντολή πληρωµής το αργότερο έως το τέλος της εργάσιµης ηµέρας που προηγείται της συµφωνηθείσας ηµέρας.
5. Μετά τα χρονικά όρια που ορίζονται στις παραγράφους 1 έως 4, η εντολή πληρωµής µπορεί να ανακληθεί
µόνο µε συµφωνία µεταξύ του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών και των οικείων παρόχων υπηρεσιών πληρωµών.
Στην περίπτωση των παραγράφων 2 και 3, απαιτείται επίσης και η συµφωνία του δικαιούχου. Αν προβλέπεται στη
σύµβαση-πλαίσιο, ο οικείος πάροχος υπηρεσιών πληρωµών µπορεί να επιβάλει χρέωση σε περίπτωση ανάκλησης.

Άρθρο 81
Μεταφορά και λήψη χρηµατικών ποσών
(άρθρο 81 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή, ο
πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου και οι τυχόν ενδιάµεσοι των παρόχων υπηρεσιών πληρωµών µεταφέρουν το πλήρες ποσό της πράξης πληρωµής και δεν
αφαιρούν επιβαρύνσεις από το µεταφερόµενο ποσό.
2. Εντούτοις, ο δικαιούχος και ο οικείος πάροχος υπηρεσιών πληρωµών µπορεί να συµφωνούν ότι ο τελευταίος αφαιρεί τη χρέωσή του από το µεταφερόµενο ποσό
πριν αυτό πιστωθεί στον δικαιούχο. Στην περίπτωση αυτή, το πλήρες ποσό της πράξης πληρωµής και οι επιβαρύνσεις εµφανίζονται χωριστά στις πληροφορίες που
παρέχονται στον δικαιούχο.
3. Αν από το µεταφερόµενο ποσό αφαιρούνται επιβαρύνσεις άλλες εκτός από εκείνες της παραγράφου 2, ο
πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή εξασφαλίζει και εγγυάται ότι ο δικαιούχος λαµβάνει το πλήρες
ποσό της πράξης πληρωµής της οποίας η εκκίνηση διενεργήθηκε από τον πληρωτή. Όταν διενεργείται εκκίνηση πράξης πληρωµής από τον δικαιούχο ή µέσω αυτού, ο
πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου διασφαλίζει ότι ο δικαιούχος λαµβάνει το πλήρες ποσό της
πράξης πληρωµής.
ΤΜΗΜΑ 2
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ
Άρθρο 82
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 82 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Τα άρθρα 82 έως 86 εφαρµόζονται όσον αφορά:
α) πράξεις πληρωµής σε ευρώ,
β) εθνικές πράξεις πληρωµής στο νόµισµα του κράτους - µέλους εκτός της ζώνης ευρώ,
γ) πράξεις πληρωµής που απαιτούν µόνο µία µετατροπή νοµίσµατος µεταξύ του ευρώ και του επίσηµου νοµίσµατος κράτους - µέλους εκτός της ζώνης ευρώ, εφόσον η απαιτούµενη µετατροπή νοµίσµατος πραγµατοποιείται στο κράτος-µέλος εκτός της ζώνης ευρώ και, στην
περίπτωση διασυνοριακών πράξεων πληρωµών, η διασυνοριακή µεταφορά πραγµατοποιείται σε ευρώ.
2. Τα άρθρα 82 έως 86 εφαρµόζονται και σε πράξεις
πληρωµής που δεν αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός αν υπάρχει διαφορετική συµφωνία µεταξύ του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών και του παρόχου υπηρεσιών
πληρωµών. Κατ’ εξαίρεση, το άρθρο 86 εφαρµόζεται ανεξαρτήτως της ύπαρξης διαφορετικής συµφωνίας µεταξύ των µερών. Αν ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών και ο
πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του συµφωνούν περίοδο
µεγαλύτερη από την οριζόµενη στο άρθρο 83, για πράξεις πληρωµής εντός των κρατών - µελών, η εν λόγω µεγαλύτερη περίοδος δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά το χρόνο λήψης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 78.
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Άρθρο 83
Πράξεις πληρωµής προς λογαριασµό πληρωµών
(άρθρο 83 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή διασφαλίζει ότι, µετά τη λήψη της εντολής όπως προβλέπεται στο άρθρο 78, το ποσό της πράξης πληρωµής πιστώνεται στο λογαριασµό του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου ως το τέλος της επόµενης εργάσιµης ηµέρας. Η εν λόγω προθεσµία µπορεί να παραταθεί
κατά µία επιπλέον εργάσιµη ηµέρα για τις πράξεις πληρωµής των οποίων η εκκίνηση διενεργείται σε έντυπη
µορφή.
2. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου
καθορίζει ηµεροµηνία αξίας και καθιστά διαθέσιµο το ποσό της πράξης πληρωµής στο λογαριασµό πληρωµών
του δικαιούχου µετά τη λήψη των χρηµατικών ποσών από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών σύµφωνα µε το
άρθρο 86.
3. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου
διαβιβάζει την εντολή πληρωµής της οποίας η εκκίνηση
διενεργήθηκε από τον δικαιούχο ή µέσω αυτού στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή µέσα στην
προθεσµία που συµφωνήθηκε µεταξύ του δικαιούχου και
του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών, καθιστώντας δυνατό το διακανονισµό της, όσον αφορά την άµεση χρέωση,
κατά τη συµφωνηθείσα καταληκτική ηµεροµηνία.
Άρθρο 84
Περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δικαιούχος
δεν διαθέτει λογαριασµό πληρωµών
στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών
(άρθρο 84 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
Όταν ο δικαιούχος δεν διαθέτει λογαριασµό πληρωµών στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών, τα χρηµατικά
ποσά τίθενται στη διάθεση του δικαιούχου από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών, ο οποίος τα λαµβάνει για
λογαριασµό του δικαιούχου µέσα στην προθεσµία του
άρθρου 83.
Άρθρο 85
Μετρητά που τοποθετούνται σε λογαριασµό πληρωµών
(άρθρο 85 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
Όταν ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών, ο οποίος είναι
καταναλωτής, τοποθετεί µετρητά σε λογαριασµό πληρωµών τηρούµενο από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών στο νόµισµα του εν λόγω λογαριασµού πληρωµών,
ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών διασφαλίζει ώστε το
ποσό να καθίσταται διαθέσιµο αµέσως µετά τη λήψη του
ποσού µε την αντίστοιχη ηµεροµηνία αξίας. Αν ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών δεν είναι καταναλωτής, το
ποσό καθίσταται διαθέσιµο µε ηµεροµηνία αξίας το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα µετά τη λήψη του.
Άρθρο 86
Ηµεροµηνία αξίας και διαθεσιµότητα
χρηµατικών ποσών
(άρθρο 87 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Η ηµεροµηνία αξίας για την πίστωση του λογαριασµού πληρωµών του δικαιούχου είναι το αργότερο η ερ-

γάσιµη ηµέρα κατά την οποία πιστώνεται ο λογαριασµός
του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου µε
το ποσό της πράξης πληρωµής.
2. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου
διασφαλίζει ότι το ποσό της πράξης πληρωµής είναι στη
διάθεση του δικαιούχου αµέσως µόλις ο λογαριασµός
του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου πιστωθεί µε το ποσό της πράξης πληρωµής, όταν από την
πλευρά του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου:
α) δεν υπάρχει µετατροπή συναλλάγµατος, ή
β) υπάρχει µετατροπή συναλλάγµατος µεταξύ του ευρώ και νοµίσµατος κράτους - µέλους ή µεταξύ δύο νοµισµάτων κρατών - µελών.
Η υποχρέωση που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο εφαρµόζεται επίσης στις πληρωµές όπου ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου και του πληρωτή ταυτίζονται.
3. Η ηµεροµηνία αξίας για τη χρέωση του λογαριασµού πληρωµών του πληρωτή, δεν µπορεί να είναι προγενέστερη του χρόνου κατά τον οποίο γίνεται η χρέωση
του εν λόγω λογαριασµού πληρωµών µε το ποσό της
πράξης πληρωµής.
ΤΜΗΜΑ 3
ΕΥΘΥΝΗ
Άρθρο 87
Λανθασµένα αποκλειστικά µέσα ταυτοποίησης
(άρθρο 88 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Εάν εντολή πληρωµής εκτελείται σύµφωνα µε το αποκλειστικό µέσο ταυτοποίησης, τεκµαίρεται ότι έχει εκτελεστεί ορθά, όσον αφορά τον δικαιούχο που προσδιορίζεται στο αποκλειστικό µέσο ταυτοποίησης.
2. Εάν το αποκλειστικό µέσο ταυτοποίησης που παρέχει ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών είναι εσφαλµένο, ο
πάροχος υπηρεσιών πληρωµών δεν φέρει ευθύνη, σύµφωνα µε το άρθρο 88, για τη µη εκτέλεση ή την εσφαλµένη εκτέλεση της πράξης πληρωµής.
3. Ωστόσο, πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την ανάκτηση των χρηµατικών ποσών που αφορούν την πράξη πληρωµής. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου
συνεργάζεται σε αυτές τις προσπάθειες παρέχοντας, επιπρόσθετα, στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών του
πληρωτή όλες τις σχετικές πληροφορίες για την ανάκτηση των χρηµατικών ποσών. Αν η ανάκτηση των χρηµατικών ποσών σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια δεν είναι εφικτή, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή προσκοµίζει στον πληρωτή, ύστερα από γραπτό αίτηµα, όλες τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του και
είναι σηµαντικές για τον πληρωτή, προκειµένου αυτός
να εγείρει αξίωση για ανάκτηση των χρηµατικών ποσών.
4. Εάν υπάρχει σχετικός όρος στη σύµβαση-πλαίσιο, ο
πάροχος υπηρεσιών πληρωµών µπορεί να επιβάλει χρέωση στο χρήστη υπηρεσιών πληρωµών για την ανάκτηση
των χρηµατικών ποσών.
5. Εάν ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών προσκοµίσει
πρόσθετες πληροφορίες εκτός από εκείνες που καθορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 ή στην περίπτωση β΄ του στοιχείου 2 του άρ-
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θρου 52, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών ευθύνεται µόνο για την εκτέλεση πράξεων πληρωµής σύµφωνα µε το
αποκλειστικό µέσο ταυτοποίησης που έχει παρασχεθεί
από τον χρήστη υπηρεσιών πληρωµών.
Άρθρο 88
Ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών
για µη εκτέλεση, εσφαλµένη ή καθυστερηµένη
εκτέλεση πράξεων πληρωµής
(άρθρο 89 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. α) Όταν η εντολή πληρωµής εκκινείται απευθείας από τον πληρωτή, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του
πληρωτή, µε την επιφύλαξη του άρθρου 71, των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 87 και του άρθρου 92, ευθύνεται έναντι του πληρωτή για την ορθή εκτέλεση της
πράξης πληρωµής, εκτός αν αποδείξει στον πληρωτή
και, ανάλογα µε την περίπτωση, στον πάροχο υπηρεσιών
πληρωµών του δικαιούχου, ότι ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωµών του δικαιούχου έλαβε το ποσό της πράξης
πληρωµής σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 83.
Στην περίπτωση αυτή, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών
του δικαιούχου ευθύνεται έναντι του δικαιούχου για την
ορθή εκτέλεση της πράξης πληρωµής.
β) Αν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή
ευθύνεται σύµφωνα µε την περίπτωση α΄, επιστρέφει
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στον πληρωτή τα χρηµατικά
ποσά της ανεκτέλεστης ή εσφαλµένης πράξης πληρωµής και, ανάλογα µε την περίπτωση, επαναφέρει το χρεωθέντα λογαριασµό πληρωµών στην πρότερη κατάσταση.
γ) Η ηµεροµηνία αξίας για την πίστωση του λογαριασµού πληρωµών του πληρωτή δεν µπορεί να είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας χρέωσης του χρηµατικού
ποσού της πράξης πληρωµής.
δ) Αν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου
ευθύνεται σύµφωνα µε την περίπτωση α΄, θέτει αµέσως
το ποσό της πράξης πληρωµής στη διάθεση του δικαιούχου και, ανάλογα µε την περίπτωση, πιστώνει το αντίστοιχο ποσό στο λογαριασµό πληρωµών του δικαιούχου.
ε) Η ηµεροµηνία αξίας για την πίστωση του λογαριασµού πληρωµών του δικαιούχου δεν µπορεί να είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας αξίας πίστωσης του χρηµατικού ποσού στο σχετικό λογαριασµό πληρωµών σε
περίπτωση ορθής εκτέλεσης της πράξης πληρωµής σύµφωνα µε το άρθρο 86.
στ) Αν η πράξη πληρωµής εκτελεστεί µε καθυστέρηση,
ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου διασφαλίζει, ύστερα από αίτηµα του παρόχου υπηρεσιών
πληρωµών του πληρωτή που ενεργεί για λογαριασµό
του πληρωτή, ότι η ηµεροµηνία αξίας για την πίστωση
του λογαριασµού πληρωµών του δικαιούχου δεν είναι
µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας αξίας πίστωσης του
χρηµατικού ποσού στο σχετικό λογαριασµό πληρωµών
σε περίπτωση ορθής εκτέλεσης της πράξης πληρωµής.
ζ) Αν η εντολή πληρωµής εκκινείται από τον πληρωτή
και η πράξη πληρωµής δεν εκτελεστεί ή εκτελεστεί εσφαλµένα, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή, ύστερα από αίτηµα και ανεξάρτητα από ευθύνη στο
πλαίσιο της παρούσας παραγράφου, προσπαθεί αµέσως
να εντοπίσει την πράξη πληρωµής και ειδοποιεί τον πληρωτή για το αποτέλεσµα. Στην παρούσα περίπτωση δεν

επιβάλλεται καµία επιβάρυνση στον πληρωτή.
2. α) Όταν εντολή πληρωµής εκκινείται από τον δικαιούχο ή µέσω αυτού, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών
του δικαιούχου, µε την επιφύλαξη του άρθρου 71, των
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 87 και του άρθρου 92,
ευθύνεται έναντι του δικαιούχου για την ορθή διαβίβαση
της εντολής πληρωµής στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 83. Αν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου ευθύνεται, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, επαναδιαβιβάζει αµέσως την εν λόγω εντολή πληρωµής στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή.
β) Αν η εντολή πληρωµής διαβιβαστεί µε καθυστέρηση, το χρηµατικό ποσό θα έχει ηµεροµηνία αξίας στο λογαριασµό πληρωµών του δικαιούχου όχι µεταγενέστερη
της ηµεροµηνίας αξίας πίστωσης του χρηµατικού ποσού
ως αν η πράξη πληρωµής είχε εκτελεστεί ορθά.
γ) Με την επιφύλαξη του άρθρου 71, των παραγράφων
2 και 3 του άρθρου 87 και του άρθρου 92, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου ευθύνεται έναντι
του δικαιούχου για τη διεκπεραίωση της πράξης πληρωµής, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που έχει σύµφωνα µε
το άρθρο 86. Αν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του
δικαιούχου ευθύνεται, σύµφωνα µε την παρούσα περίπτωση, διασφαλίζει ότι το χρηµατικό ποσό της πράξης
πληρωµής καθίσταται διαθέσιµο στον δικαιούχο αµέσως
µόλις αυτό πιστωθεί στο λογαριασµό του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου. Το χρηµατικό ποσό έχει ηµεροµηνία αξίας στο λογαριασµό πληρωµών του δικαιούχου όχι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας αξίας πίστωσης του χρηµατικού ποσού ως αν η πράξη πληρωµής
είχε εκτελεστεί ορθά.
δ) Σε περίπτωση µη εκτέλεσης ή εσφαλµένης εκτέλεσης πράξης πληρωµής για την οποία ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου δεν ευθύνεται, σύµφωνα
µε τις περιπτώσεις α΄ και β΄, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή ευθύνεται έναντι του πληρωτή. Εφόσον ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή
ευθύνεται, επιστρέφει, ανάλογα µε την περίπτωση και
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στον πληρωτή τα χρηµατικά
ποσά της ανεκτέλεστης ή εσφαλµένης πράξης πληρωµής και επαναφέρει το χρεωθέντα λογαριασµό πληρωµών στην πρότερη κατάσταση. Η ηµεροµηνία αξίας για
την πίστωση του λογαριασµού πληρωµών του πληρωτή
δεν µπορεί να είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας
χρέωσης του χρηµατικού ποσού της πράξης πληρωµής.
ε) Η υποχρέωση της περίπτωσης δ΄ δεν ισχύει για τον
πάροχο υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή, εφόσον αυτός αποδεικνύει ότι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών
του δικαιούχου έχει λάβει το ποσό της πράξης πληρωµής, ακόµη και αν η πράξη πληρωµής έχει εκτελεστεί µε
ελάχιστη καθυστέρηση. Στην περίπτωση αυτή, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου, ορίζει για το
ποσό ηµεροµηνία αξίας στο λογαριασµό πληρωµών του
δικαιούχου όχι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας αξίας
πίστωσης του χρηµατικού ποσού ως αν η πράξη πληρωµής είχε εκτελεστεί ορθά.
στ) Αν η εντολή πληρωµής εκκινείται από τον δικαιούχο ή µέσω αυτού και η πράξη πληρωµής δεν εκτελεστεί
ή εκτελεστεί εσφαλµένα, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου, ύστερα από αίτηµα και ανεξάρτητα
από ευθύνη στο πλαίσιο της παρούσας παραγράφου,
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προσπαθεί αµέσως να εντοπίσει την πράξη πληρωµής
και ειδοποιεί το δικαιούχο για το αποτέλεσµα. Στην παρούσα περίπτωση δεν επιβάλλεται καµία επιβάρυνση
στο δικαιούχο.
3. Επιπλέον, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών ευθύνονται έναντι των οικείων χρηστών υπηρεσιών πληρωµών
τους για τυχόν χρεώσεις για τις οποίες φέρουν ευθύνη,
καθώς και για τόκους που επιβαρύνουν τους χρήστες υπηρεσιών πληρωµών ως συνέπεια της µη εκτέλεσης ή
της εσφαλµένης, συµπεριλαµβανοµένης της καθυστερηµένης, εκτέλεσης της πράξης πληρωµής.
Άρθρο 89
Ευθύνη στην περίπτωση των υπηρεσιών εκκίνησης
πληρωµής για µη εκτέλεση, εσφαλµένη ή
καθυστερηµένη εκτέλεση πράξεων πληρωµής
(άρθρο 90 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Όταν εντολή πληρωµής εκκινείται από τον πληρωτή
µέσω παρόχου υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού,
µε την επιφύλαξη του άρθρου 71 και των παραγράφων 2
και 3 του άρθρου 87, επιστρέφει στον πληρωτή τα χρηµατικά ποσά της ανεκτέλεστης ή εσφαλµένης πράξης
πληρωµής και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, επαναφέρει το χρεωθέντα λογαριασµό πληρωµών στην πρότερη
κατάσταση. Ο πάροχος υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής
φέρει το βάρος απόδειξης ότι η εντολή πληρωµής έχει
ληφθεί από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού του πληρωτή σύµφωνα µε το άρθρο
78, ότι, µέσα στο πεδίο αρµοδιότητάς του, έχει ταυτοποιηθεί η γνησιότητα της πράξης πληρωµής και ότι αυτή
έχει καταγραφεί επακριβώς και δεν έχει επηρεαστεί από
τεχνική βλάβη ή άλλη δυσλειτουργία που συνδέεται µε
µη εκτέλεση, εσφαλµένη ή καθυστερηµένη εκτέλεση
της συναλλαγής.
2. Εάν ο πάροχος υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής ευθύνεται για τη µη εκτέλεση, την εσφαλµένη ή την καθυστερηµένη εκτέλεση της πράξης πληρωµής, αποζηµιώνει αµέσως, ύστερα από σχετικό αίτηµα, τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού για ζηµίες που έχει υποστεί ή χρηµατικά ποσά που έχει καταβάλει ως αποτέλεσµα της επιστροφής στον πληρωτή.
Άρθρο 90
Πρόσθετη οικονοµική αποζηµίωση
(άρθρο 91 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
Τυχόν πρόσθετη οικονοµική αποζηµίωση, πέραν εκείνης που προβλέπεται στα άρθρα 87 έως 92, µπορεί να
συµφωνείται µεταξύ του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών
και του οικείου παρόχου υπηρεσιών πληρωµών, σύµφωνα µε το δίκαιο που διέπει τη µεταξύ τους σύµβαση.
Άρθρο 91
Δικαίωµα προσφυγής
(άρθρο 92 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Όταν η ευθύνη ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωµών, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και 88, αποδίδεται σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών ή µεσάζοντα, ο άλλος
πάροχος υπηρεσιών πληρωµών ή ο µεσάζων αποζηµιώνει τον πρώτο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών για κάθε
ζηµία που έχει υποστεί ή για κάθε χρηµατικό ποσό που έ-

χει καταβάλει σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και 88. Η εν λόγω ευθύνη περιλαµβάνει αποζηµίωση αν οποιοσδήποτε
πάροχος υπηρεσιών πληρωµών δεν προβαίνει σε ισχυρή
ταυτοποίηση του πελάτη.
2. Η υποχρέωση καταβολής περαιτέρω οικονοµικής αποζηµίωσης µπορεί να συµφωνείται µεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωµών και/ή των µεσαζόντων, σύµφωνα και µε το δίκαιο που διέπει τη µεταξύ τους συµφωνία.
Άρθρο 92
Απουσία ευθύνης σε µη συνήθεις
και µη προβλέψιµες περιστάσεις
(άρθρο 93 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
Δεν υφίσταται η ευθύνη που προβλέπεται από το άρθρο 64 έως το παρόν άρθρο όταν υπάρχουν ασυνήθεις
και απρόβλεπτες περιστάσεις, οι οποίες είναι πέρα από
τον έλεγχο του µέρους που τις επικαλείται και των οποίων οι συνέπειες δεν θα µπορούσαν να αποφευχθούν παρόλες τις προσπάθειες για το αντίθετο, ούτε όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών δεσµεύεται από άλλες νοµικές υποχρεώσεις που προβλέπονται στο ενωσιακό ή το
εθνικό δίκαιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 93
Προστασία δεδοµένων
(άρθρο 94 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
από τα συστήµατα πληρωµών και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών επιτρέπεται όταν είναι αναγκαία για τη
διασφάλιση της πρόληψης, της διερεύνησης και του εντοπισµού περιστατικών απάτης σχετικά µε τις πληρωµές. Η παροχή πληροφόρησης στα φυσικά πρόσωπα
σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και η επεξεργασία των εν λόγω δεδοµένων, καθώς και κάθε άλλη επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων
για τους σκοπούς του παρόντος νόµου πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το ν. 2472/1997 και τον Κανονισµό (ΕΚ)
αριθµ. 45/2001 (ΕΕ L 8).
2. Η ρητή συγκατάθεση του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών συνιστά προϋπόθεση για την πρόσβαση, επεξεργασία και διατήρηση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσιών πληρωµών από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ
Άρθρο 94
Διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων και κινδύνων
ασφαλείας
(άρθρο 95 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών καταρτίζουν πλαίσιο µε κατάλληλα µέτρα µείωσης κινδύνων και µηχανισµούς ελέγχου για τη διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων και των κινδύνων ασφαλείας, που σχετίζονται µε
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τις υπηρεσίες πληρωµών τις οποίες παρέχουν. Ως µέρος
του πλαισίου αυτού, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών
θεσπίζουν και διατηρούν αποτελεσµατικές διαδικασίες
διαχείρισης συµβάντων, µεταξύ άλλων για τον εντοπισµό και την ταξινόµηση των µεγάλης σηµασίας συµβάντων που άπτονται της λειτουργίας και της ασφάλειας.
2. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών παρέχουν στην
Τράπεζα της Ελλάδος, σε ετήσια βάση ή σε βραχύτερα
διαστήµατα οριζόµενα από αυτήν, επικαιροποιηµένη και
ολοκληρωµένη αξιολόγηση των λειτουργικών κινδύνων
και των κινδύνων ασφαλείας που συνδέονται µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες πληρωµών, καθώς και της επάρκειας των µέτρων µείωσης κινδύνων και των µηχανισµών ελέγχου που εφαρµόζονται για την αντιµετώπιση των κινδύνων αυτών.
Άρθρο 95
Αναφορά συµβάντων
(άρθρο 96 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Σε περίπτωση µεγάλης σηµασίας λειτουργικού συµβάντος ή συµβάντος που αφορά την ασφάλεια, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών µε έδρα στην Ελλάδα το γνωστοποιούν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στην Τράπεζα
της Ελλάδος. Αν το συµβάν επηρεάζει ή µπορεί να επηρεάσει τα οικονοµικά συµφέροντα των χρηστών υπηρεσιών πληρωµών του, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών ενηµερώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τους χρήστες υπηρεσιών πληρωµών του για το συµβάν και για όλα τα
µέτρα που µπορούν να λάβουν για τη µείωση των αρνητικών επιπτώσεων του συµβάντος.
2. Μετά τη λήψη της γνωστοποίησης που προβλέπεται
στην παράγραφο 1, η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει,
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τις σχετικές λεπτοµέρειες
του συµβάντος στην ΕΑΤ και στην ΕΚΤ και, αφού αξιολογήσει τη συνάφεια του συµβάντος µε τις αρµοδιότητες
άλλων αρχών της ηµεδαπής, ενηµερώνει τις τελευταίες
αναλόγως. Επίσης, η Τράπεζα της Ελλάδος συνεργάζεται µε την ΕΑΤ και την ΕΚΤ για την αξιολόγηση της συνάφειας του συµβάντος µε τις αρµοδιότητες άλλων ενωσιακών και εθνικών αρχών. Αν η Τράπεζα της Ελλάδος
καθίσταται αποδέκτης γνωστοποίησης που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 ή αντίστοιχης γνωστοποίησης από
την ΕΑΤ ή από την ΕΚΤ, εφόσον κρίνεται σκόπιµο, λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την προστασία της άµεσης ασφάλειας του εγχώριου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.
3. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών που λειτουργούν
στην Ελλάδα παρέχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, στατιστικά στοιχεία σχετικά
µε την απάτη στα διάφορα µέσα πληρωµών. Η Τράπεζα
της Ελλάδος διαβιβάζει στην ΕΑΤ και την ΕΚΤ τα εν λόγω δεδοµένα σε συγκεντρωτική µορφή.
Άρθρο 96
Ταυτοποίηση
(άρθρο 97 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών εφαρµόζουν ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη, όταν ο πληρωτής:
α) έχει πρόσβαση στο λογαριασµό πληρωµών του σε
απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση (online),
β) εκκινεί ηλεκτρονική πράξη πληρωµής,
γ) εκτελεί οποιαδήποτε ενέργεια µέσω, εξ αποστάσε-

ως διαύλου, η οποία µπορεί να ενέχει κίνδυνο απάτης
στις πληρωµές ή άλλες παραβιάσεις.
2. Σε σχέση µε την εκκίνηση ηλεκτρονικών πράξεων
πληρωµής, που αναφέρεται στην περίπτωση β΄της παραγράφου 1, για τις ηλεκτρονικές πράξεις πληρωµής
που διενεργούνται εξ αποστάσεως οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών εφαρµόζουν ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη, η οποία περιλαµβάνει στοιχεία που συνδέουν δυναµικά τη συναλλαγή µε συγκεκριµένο ποσό και συγκεκριµένο δικαιούχο.
3. Κατά την εφαρµογή της παραγράφου 1, οι πάροχοι
υπηρεσιών πληρωµών εφαρµόζουν κατάλληλα µέτρα ασφαλείας µε σκοπό την προστασία της εµπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των εξατοµικευµένων διαπιστευτηρίων ασφαλείας των χρηστών υπηρεσιών πληρωµών.
4. Οι παράγραφοι 2 και 3 εφαρµόζονται επίσης όταν η
εκκίνηση των πληρωµών διενεργείται µέσω παρόχου υπηρεσιών εκκίνησης πληρωµής. Οι παράγραφοι 1 και 3 εφαρµόζονται επίσης όταν οι πληροφορίες ζητούνται µέσω παρόχου υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασµού.
5. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού επιτρέπει στον πάροχο υπηρεσιών εκκίνησης
πληρωµής και στον πάροχο υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασµού να βασίζεται στις διαδικασίες ταυτοποίησης
που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού για τον χρήστη υπηρεσιών πληρωµών σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 3 και, εφόσον εµπλέκεται ο πάροχος υπηρεσιών εκκίνησης πληρωµής,
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2 και 3.
6. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται το περιεχόµενο και οι ειδικότερες προδιαγραφές
και απαιτήσεις των µέτρων ασφαλείας, των µέτρων µείωσης κινδύνων και των µηχανισµών ελέγχου, η έννοια
του µεγάλης σηµασίας λειτουργικού συµβάντος και του
συµβάντος που αφορά την ασφάλεια, το διαδικαστικό
πλαίσιο, οι προθεσµίες, η συχνότητα και το περιεχόµενο
των γνωστοποιήσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 94
και της παραγράφου 3 του άρθρου 95, το περιεχόµενο
των γνωστοποιήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 95,
το περιεχόµενο και οι ειδικότερες προδιαγραφές και απαιτήσεις της ισχυρής ταυτοποίησης, τα στοιχεία που
συνδέουν δυναµικά τη συναλλαγή µε συγκεκριµένο ποσό και συγκεκριµένο δικαιούχο, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα. Με όµοια απόφαση καθορίζεται το διαδικαστικό πλαίσιο, οι προθεσµίες, η συχνότητα και το περιεχόµενο των στατιστικών στοιχείων και αναφορών
σχετικά µε την απάτη για τα διάφορα µέσα πληρωµών
και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΕΕΔ)
ΤΜΗΜΑ 1
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
Άρθρο 97
Καταγγελίες
(άρθρο 99 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Οι χρήστες υπηρεσιών πληρωµών και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων των ενώσεων καταναλωτών, έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν καταγγε-
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λίες στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας
του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΓΓΕΠΚ) σχετικά µε ισχυρισµούς για παραβάσεις
των άρθρων 38 έως 102, εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 68 και στα
άρθρα 94 έως 96, από παρόχους υπηρεσιών πληρωµών.
2. Ανάλογα µε την περίπτωση και µε την επιφύλαξη
του δικαιώµατος προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, η
ΓΓΕΠΚ ενηµερώνει µε την απάντησή της τον καταγγέλλοντα για τις διαδικασίες ΕΕΔ που προβλέπονται στο
άρθρο 100.
Άρθρο 98
Αρµόδια αρχή
(παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 100 της Οδηγίας
2015/2366/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 23, αρµόδια αρχή µε
σκοπό τη διασφάλιση και παρακολούθηση της αποτελεσµατικής συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις των άρθρων 38 έως 102, εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 68 και στα άρθρα 94
έως 96, ορίζεται η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας
και Ανάπτυξης .
2. Σε περίπτωση παράβασης ή εικαζόµενης παράβασης
των διατάξεων των άρθρων 38 έως 102, εκτός από τις
διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 68 και στα άρθρα 94 έως 96, η ΓΓΕΠΚ είναι αρµόδια σύµφωνα µε την παράγραφο 1 υπό την ιδιότητα αυτής ως αρµόδιας αρχής του κράτους-µέλους προέλευσης για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών µε έδρα
στην Ελλάδα ως προς τις παρεχόµενες από αυτούς υπηρεσίες πληρωµών στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή µε άσκηση του δικαιώµατος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.
Για τους αντιπροσώπους και τα υποκαταστήµατα των εν
λόγω παρόχων υπηρεσιών πληρωµών που λειτουργούν
σε άλλα κράτη-µέλη αρµόδια είναι η αρχή του κράτουςµέλους υποδοχής.
3. Σε περίπτωση παράβασης ή εικαζόµενης παράβασης
των άρθρων 38 έως 102, εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 68 και στα
άρθρα 94 έως 96, η ΓΓΕΠΚ είναι αρµόδια σύµφωνα µε
την παρ. 1 υπό την ιδιότητα αυτής ως αρµόδιας αρχής
του κράτους-µέλους υποδοχής, για τους αντιπροσώπους
και τα υποκαταστήµατα παρόχων υπηρεσιών πληρωµών
µε έδρα σε άλλο κράτος-µέλος που λειτουργούν στην
Ελλάδα.
4. Η ΓΓΕΠΚ µπορεί να διενεργεί ελέγχους, να ζητεί
την υποβολή τακτικών εκθέσεων, να ανταλλάσσει πληροφορίες και να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα έναντι των
παρόχων υπηρεσιών πληρωµών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 1, 2, 4, 5 και 6 του άρθρου 31,
εφόσον το αντικείµενο του ελέγχου, των εκθέσεων, των
πληροφοριών και των µέτρων αφορά τα άρθρα 38 έως
102, εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 68 και στα άρθρα 94 έως 96.
5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 34, οι διατάξεις του
παρόντος άρθρου και των άρθρων 97, 99, 100 και 101 εφαρµόζονται και για τους παρόχους υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασµού.

ΤΜΗΜΑ 2
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΕΔ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 99
Επίλυση διαφορών
(άρθρο 101 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών θεσπίζουν και εφαρµόζουν κατάλληλες και αποτελεσµατικές διαδικασίες για τη διευθέτηση των καταγγελιών των χρηστών υπηρεσιών πληρωµών, όσον αφορά τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 38 έως 101 και η ΓΓΕΠΚ παρακολουθεί τις επιδόσεις τους. Οι εν λόγω διαδικασίες εφαρµόζονται σε κάθε
κράτος-µέλος όπου ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών
προσφέρει τις υπηρεσίες πληρωµών και είναι διαθέσιµες
στην ελληνική γλώσσα, εφόσον οι υπηρεσίες πληρωµών
παρέχονται στην ηµεδαπή ή στην επίσηµη γλώσσα του
κράτους-µέλους στο οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες
πληρωµών ή σε άλλη γλώσσα, εφόσον αυτό συµφωνηθεί
µεταξύ του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών και του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών.
2. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να απαντούν, σε έντυπη µορφή ή, εφόσον αυτό συµφωνηθεί µεταξύ του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών και του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών, σε άλλο σταθερό µέσο, στις καταγγελίες των χρηστών υπηρεσιών πληρωµών. Η εν λόγω απάντηση εξετάζει όλα τα ζητήµατα που έχουν τεθεί µέσα σε εύλογο
χρονικό διάστηµα και το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε
(15) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της καταγγελίας. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, αν η απάντηση δεν µπορεί να
δοθεί µέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες, για λόγους που δεν οφείλονται στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών, ο τελευταίος υποχρεούται να αποστέλλει προσωρινή απάντηση, αναφέροντας σαφώς τους λόγους για
την καθυστέρηση στην απάντηση της καταγγελίας και
προσδιορίζοντας την προθεσµία µέσα στην οποία θα λάβει την τελική απάντηση ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσµία για τη λήψη της
τελικής απάντησης δεν υπερβαίνει τις τριάντα πέντε
(35) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της καταγγελίας.
3. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών ενηµερώνουν τον
χρήστη υπηρεσιών πληρωµών τουλάχιστον για έναν φορέα ΕΕΔ της παραγράφου 1του άρθρου 100, που είναι
αρµόδιος για την επίλυση των διαφορών σχετικά µε τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα
άρθρα 38 έως 101.
4. Οι πληροφορίες της παραγράφου 3 αναφέρονται µε
σαφή, πλήρη και ευχερώς προσβάσιµο τρόπο στο δικτυακό τόπο, εφόσον υπάρχει, του παρόχου υπηρεσιών
πληρωµών, στο υποκατάστηµα και στους γενικούς όρους
και προϋποθέσεις των συµβάσεων µεταξύ του παρόχου
υπηρεσιών πληρωµών και του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών. Επίσης, µε τις εν λόγω πληροφορίες προσδιορίζεται ο τρόπος πρόσβασης σε περαιτέρω στοιχεία σχετικά
µε τον οικείο φορέα ΕΕΔ, καθώς και οι προϋποθέσεις για
τη χρήση του.
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Άρθρο 100
Διαδικασίες ΕΕΔ
(άρθρο 102 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Η επίλυση διαφορών που ανακύπτουν µεταξύ των
χρηστών και των παρόχων υπηρεσιών πληρωµών αναφορικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 38 έως 101, πραγµατοποιείται βάση
των διαδικασιών ΕΕΔ, όπως αυτές ορίζονται µε την
70330/3.9.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (Β΄1421)
για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών
και τη λήψη συµπληρωµατικών µέτρων εφαρµογής του
Κανονισµού αριθ. 524/2013/ΕΚ (E EL165). Οι διαδικασίες
ΕΕΔ εφαρµόζονται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών και καλύπτουν, επίσης, τις δραστηριότητες των διορισµένων αντιπροσώπων.
2. Οι φορείς ΕΕΔ όπως αυτοί ορίζονται στην περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1, συνεργάζονται
αποτελεσµατικά µε τους αντίστοιχους φορείς ΕΕΔ των
άλλων κρατών-µελών για την επίλυση των διασυνοριακών διαφορών που αφορούν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 38 έως 101.
Άρθρο 101
Κυρώσεις
(άρθρο 103 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 23, µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 13Α του ν. 2251/1994 σε
βάρος των παρόχων υπηρεσιών πληρωµών, οι οποίοι δεν
τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τα άρθρα 38 έως 102, εκτός από την παράγραφο 6 του άρθρου
68 και τα άρθρα 94 έως 96. Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται και σε βάρος των δικαιούχων υπηρεσιών πληρωµών
σε περίπτωση παράβασης του άρθρου 62.
2. Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης µπορεί να
δηµοσιοποιεί οποιαδήποτε διοικητική κύρωση επιβάλλει
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, εκτός εάν η δηµοσιοποίηση αυτή ενδέχεται να διαταράξει σοβαρά τις χρηµατοπιστωτικές αγορές ή να προκαλέσει δυσανάλογη ζηµία
στα εµπλεκόµενα µέρη.
ΤΙΤΛΟΣ V
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
Άρθρο 102
Υποχρέωση ενηµέρωσης
των καταναλωτών για τα δικαιώµατά τους
(άρθρο 106 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Η ΓΓΕΠΚ µεριµνά ώστε το ηλεκτρονικό φυλλάδιο
σχετικά µε τα δικαιώµατα των καταναλωτών, το οποίο
καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύµφωνα µε την παρ.
1 του άρθρου 106 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ, να είναι
διαθέσιµο κατά τρόπο που το καθιστά εύκολα προσβάσιµο στον επίσηµο διαδικτυακό της τόπο.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών µεριµνούν ώστε
το φυλλάδιο της παραγράφου 1 να είναι διαθέσιµο κατά
τρόπο που το καθιστά εύκολα προσβάσιµο στους επίσηµους διαδικτυακούς τους τόπους, εφόσον υπάρχουν, καθώς επίσης και σε έντυπη µορφή στα υποκαταστήµατά
τους, στους αντιπροσώπους τους και στους τρίτους
προς τους οποίους έχουν αναθέσει δραστηριότητες.
3. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών δεν επιβάλλουν
χρέωση στους πελάτες τους για τη διάθεση πληροφοριών σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.
4. Όσον αφορά τα άτοµα µε αναπηρίες, οι διατάξεις
του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µε άλλα κατάλληλα
µέσα, ώστε οι πληροφορίες να είναι διαθέσιµες σε προσιτή µορφή.
ΤΙΤΛΟΣ VI
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 103
Αναγκαστικό δίκαιο
(παρ. 3 του άρθρου 107 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών απαγορεύεται να
παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του παρόντος εις βάρος
των χρηστών υπηρεσιών πληρωµών, εκτός αν η δυνατότητα παρέκκλισης προβλέπεται ρητά. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών µπορούν να αποφασίζουν να προσφέρουν ευνοϊκότερους όρους στους χρήστες υπηρεσιών
πληρωµών.
Άρθρο 104
Μεταβατικές διατάξεις για τα ιδρύµατα
πληρωµών αναφορικά µε την αδειοδότησή τους
(παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 109 της Οδηγίας
2015/2366/ΕΕ)
1. Ιδρύµατα πληρωµών µε έδρα στην Ελλάδα τα οποία
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου ασκούσαν δραστηριότητες σύµφωνα µε τον ν. 3862/2010 (Α΄
113) επιτρέπεται να συνεχίσουν να ασκούν έως τις 13 Ιουλίου 2018 τις δραστηριότητες αυτές στην ηµεδαπή ή
σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-µέλος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ν. 3862/2010, χωρίς να απαιτείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος
σύµφωνα µε το άρθρο 5 ή η συµµόρφωσή τους µε τα άρθρα 5 έως 37.
2. Τα ιδρύµατα πληρωµών της παραγράφου 1 υποβάλλουν τις συναφείς πληροφορίες στην Τράπεζα της Ελλάδος µέσα σε ένα (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και το αργότερο έως τις 13 Απριλίου 2018,
για να αξιολογηθεί έως τις 13 Ιουλίου 2018 αν τα εν λόγω ιδρύµατα πληρωµών συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των άρθρων 5 έως 37.
3. Αν, ύστερα από αξιολόγηση της Τράπεζας της Ελλάδος, διαπιστώνεται ότι τα ιδρύµατα πληρωµών της παραγράφου 1 συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των άρθρων 5 έως 37, λαµβάνουν άδεια λειτουργίας, εγγράφονται στο µητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 14 και ενηµερώνεται η ΕΑΤ σύµφωνα µε το άρθρο 15. Αν, ύστερα
από την ανωτέρω αξιολόγηση, διαπιστώνεται ότι τα εν
λόγω ιδρύµατα πληρωµών δεν συµµορφώνονται µε τις
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απαιτήσεις των άρθρων 5 έως 37, έως τις 13 Ιουλίου
2018, απαγορεύεται, σύµφωνα µε το άρθρο 37, να παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών. Ως προς τα ιδρύµατα πληρωµών του προηγούµενου εδαφίου, η Τράπεζα της Ελλάδος αποφασίζει είτε µέτρα που είναι απαραίτητο να λάβουν για να διασφαλιστεί η συµµόρφωσή τους είτε την
ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους σύµφωνα µε το
άρθρο 13.
4. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον έχουν τεθεί στη διάθεση
της Τράπεζας της Ελλάδος στοιχεία ότι τηρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 11, τα ιδρύµατα πληρωµών της παραγράφου 1 λαµβάνουν αυτοµάτως άδεια λειτουργίας, εγγράφονται στο µητρώο που
αναφέρεται στο άρθρο 14 και ενηµερώνεται η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σύµφωνα µε το άρθρο 15. Η Τράπεζα
της Ελλάδος ενηµερώνει σχετικά τα εν λόγω ιδρύµατα
πληρωµών.
5. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα ιδρύµατα
πληρωµών στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας
για την παροχή των υπηρεσιών πληρωµών της περίπτωσης ζ΄ του στοιχείου 3 του άρθρου 4 του ν. 3862/2010,
διατηρούν την ανωτέρω άδεια λειτουργίας για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών πληρωµών που θεωρούνται
ως υπηρεσίες πληρωµών της περίπτωσης γ΄ του στοιχείου 3 του άρθρου 4, εφόσον έως τις 13 Ιανουαρίου 2020
έχουν τεθεί στη διάθεση της Τράπεζας της Ελλάδος
στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στην περίπτωση γ΄ του άρθρου
7 και στο άρθρο 9.
6. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία και τις
προθεσµίες εφαρµογής του παρόντος άρθρου, η προθεσµία υποβολής και το περιεχόµενο των υποβαλλόµενων
στοιχείων και πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων των
πληροφοριών σχετικά µε το κύρος, την εκπαίδευση, τις
ποινικές καταδίκες, την περιουσιακή κατάσταση, την εµπειρία και την κατάρτιση των διευθυντικών στελεχών
και των υπευθύνων διαχείρισης των εν λόγω ιδρυµάτων
πληρωµών, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 105
Μεταβατικές διατάξεις
(παρ. 5 και 6 του άρθρου 115 της Οδηγίας
2015/2366/ΕΕ)
1. Νοµικά πρόσωπα τα οποία ήδη ασκούν στην ηµεδαπή, πριν από τις 12 Ιανουαρίου 2016, δραστηριότητες
παρόχων υπηρεσίας εκκίνησης πληρωµής και παρόχων
υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασµού, σύµφωνα µε τον
παρόντα νόµο, επιτρέπεται να συνεχίσουν να ασκούν τις
εν λόγω δραστηριότητες στην ηµεδαπή έως και την έναρξη ισχύος των µέτρων ασφαλείας των άρθρων 65,
66, 67 και 96, όπως ορίζεται στο άρθρο 110, σύµφωνα µε
το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
2. Μέχρι τη συµµόρφωση των παρόχων υπηρεσιών
πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού προς τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισµό (ΕΕ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 110, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού δεν επικαλούνται τη µη συµµόρφωσή τους για να παρεµποδίζουν
τη χρήση υπηρεσιών εκκίνησης πληρωµής και υπηρεσιών
πληροφοριών λογαριασµού για τους λογαριασµούς πληρωµών που εξυπηρετούν.

Άρθρο 106
Τροποποιήσεις του ν. 2251/1994
(παρ. 5 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2002/65/ΕΚ,
όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 110 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
Στην παρ. 3 του άρθρου 4θ του ν. 2251/1994, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Όταν εφαρµόζεται, επίσης, η Οδηγία 2015/2366/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως αυτή έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική νοµοθεσία, οι
διατάξεις περί πληροφόρησης που ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3, εκτός των στοιχείων 3 έως
7 της υποπερίπτωσης ββ΄, των στοιχείων 1, 4 και 5 της υποπερίπτωσης γγ΄, και του στοιχείου 2 της υποπερίπτωσης δδ΄ της ανωτέρω περίπτωσης α΄, αντικαθίστανται από τα άρθρα 44, 45, 51 και 52 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ
όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην ελληνική νοµοθεσία.»
Άρθρο 107
Τροποποιήσεις του ν. 4021/2011
(άρθρα 3 και 18 της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ,
όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 111
της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4021/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος
Κεφαλαίου, τα άρθρα 5, 11 έως 17, οι παράγραφοι 5 και
6 του άρθρου 19 και τα άρθρα 20 έως 31 της Οδηγίας
2015/2366/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην ελληνική νοµοθεσία, εφαρµόζονται αναλόγως στα ιδρύµατα
ηλεκτρονικού χρήµατος.»
2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
13 του ν. 4021/2011 η φράση «ακολουθεί τις διαδικασίες
του άρθρου 24 του ν. 3862/2010» αντικαθίσταται µε τη
φράση «εφαρµόζονται αναλόγως στα εν λόγω ιδρύµατα
ηλεκτρονικού χρήµατος τα άρθρα 27 έως 31, εκτός από
τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 29, της Οδηγίας
2015/2366/ΕΕ, όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην ελληνική νοµοθεσία».
3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
13 του ν. 4021/2011 η λέξη «Ανεξαρτήτως» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «Κατά παρέκκλιση» και στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου οι λέξεις «του άρθρου 17
του ν. 3862/2010» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «του άρθρου 19 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ, όπως αυτό έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική νοµοθεσία».
4 Η υφιστάµενη διάταξη του άρθρου 28 του
ν. 4021/2011, τίθεται ως παράγραφος 1 και προστίθενται
παράγραφοι 2, 3, 4 και 5, ως εξής:
«2. Τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος µε έδρα στην
Ελλάδα, τα οποία ασκούν ήδη δραστηριότητες σύµφωνα
µε τον παρόντα νόµο και µε το ν. 3862/2010 πριν από την
έναρξη ισχύος του νόµου που ενσωµατώνει στην ελληνική νοµοθεσία την Οδηγία 2015/2366/ΕΕ, επιτρέπεται να
συνεχίσουν να ασκούν τις δραστηριότητες αυτές έως τις
13 Ιουλίου 2018 στην ηµεδαπή ή σε οποιοδήποτε άλλο
κράτος-µέλος σύµφωνα µε την προαναφερόµενη νοµοθεσία, χωρίς να απαιτείται η χορήγηση άδειας λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος σύµφωνα µε τα άρ-
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θρα 12 και 13 ή η συµµόρφωσή τους µε τις λοιπές διατάξεις των άρθρων 12 έως 19.
3. Τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος της παραγράφου 2 υποβάλλουν τις συναφείς πληροφορίες στην Τράπεζα της Ελλάδος µέσα σε ένα (1) µήνα από την έναρξη
ισχύος του νόµου που ενσωµατώνει στην ελληνική νοµοθεσία την Οδηγία 2015/2366/ΕΕ και το αργότερο έως
τις 13 Απριλίου 2018, για να αξιολογηθεί έως τις 13 Ιουλίου 2018, αν τα εν λόγω ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των άρθρων 12
έως 19.
4. Αν ύστερα από αξιολόγηση της Τράπεζας της Ελλάδος διαπιστώνεται ότι τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος της παραγράφου 2 συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των άρθρων 12 έως 19, λαµβάνουν άδεια λειτουργίας και εγγράφονται στο µητρώο ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος. Αν ύστερα από την ανωτέρω αξιολόγηση, διαπιστώνεται ότι τα εν λόγω ιδρύµατα ηλεκτρονικού
χρήµατος δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των
άρθρων 12 έως 19 έως τις 13 Ιουλίου 2018, απαγορεύεται, σύµφωνα µε το άρθρο 20, να προβαίνουν στην έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος. Ως προς τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος του τελευταίου εδαφίου, η Τράπεζα
της Ελλάδος αποφασίζει είτε µέτρα που είναι απαραίτητο να λάβουν για να διασφαλιστεί η συµµόρφωσή τους,
είτε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους µε απόφαση, η οποία λαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο 13 της
Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ, όπως αυτό έχει ενσωµατωθεί
στην ελληνική νοµοθεσία.
5. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία και τις
προθεσµίες εφαρµογής του παρόντος άρθρου, η προθεσµία υποβολής και το περιεχόµενο των υποβαλλόµενων
στοιχείων και πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων των
πληροφοριών σχετικά µε το κύρος, την εκπαίδευση, τις
ποινικές καταδίκες, την περιουσιακή κατάσταση, την εµπειρία και τη κατάρτιση των διευθυντικών στελεχών και
των υπευθύνων διαχείρισης των εν λόγω ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος, οι ειδικότερες προϋποθέσεις,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
Άρθρο 108
Τροποποιήσεις του ν. 4261/2014
(στοιχείο 4 του παραρτήµατος Ι της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 113
της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 4261/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) υπηρεσίες πληρωµών του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ (EE L 337) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως αυτό έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική νοµοθεσία,».
Άρθρο 109
Καταργούµενες διατάξεις
(άρθρο 114 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 104, 105 και 107,
καταργούνται τα άρθρα 1 έως 83 του ν. 3862/2010 και οποιαδήποτε παραποµπή σε αυτόν νοείται ως παραποµπή
στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος νόµου.

2. Οι κανονιστικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις που καταργούνται σύµφωνα µε την
παράγραφο 1, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του
παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο 110
Έναρξη ισχύος
(παρ. 4 του άρθρου 115 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
Η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Α΄ αρχίζει από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός από τα άρθρα 65, 66, 67 και 96 που
αφορούν µέτρα ασφαλείας, η ισχύς των οποίων αρχίζει
δεκαοκτώ (18) µήνες µετά την έναρξη εφαρµογής του
κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµού (ΕΕ) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 98 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 111
Τροποποίηση της Δ.247/13/1988 απόφασης
του Υπουργού Οικονοµικών
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 14 της
Δ.247/13/1.3.1988 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (Β΄ 195 µε διόρθωση σφαλµάτων στο Β΄307), που
κυρώθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/1989
(Α΄ 90), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Kατ’ εξαίρεση, για τα µεταφορικά µέσα των προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 18 της παρούσας, η
προβλεπόµενη διάρκεια παραµονής µπορεί να παρατείνεται, κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου, από την αρµόδια τελωνειακή αρχή για ένα (1) έτος και σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, που επικαλείται ο δικαιούχος και συντρέχουν αποδεδειγµένα, µέχρι τέσσερα (4) έτη, από τη λήξη της αποστολής του στη χώρα µας, ανεξαρτήτως αν τα
πρόσωπα αυτά παραµένουν προσωρινά ή δεν παραµένουν πλέον στην Ελλάδα.»
2. Το εδάφιο που προστίθεται µε την προηγούµενη
παράγραφο στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου
14 της Δ.247/13/1.3.1988 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, εφαρµόζεται µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, και σε δικαιούχους, η αποστολή των οποίων
στη χώρα µας έχει λήξει κατά τον χρόνο δηµοσίευσης
του παρόντος, αλλά δεν έχουν παρέλθει τέσσερα (4) έτη
από τη λήξη της αποστολής τους.
Άρθρο 112
Φόρος µεταβίβασης ακινήτων επί µεταγραφής
πράξεων συνεπεία ενέργειας τρίτου
Στην παρ. 4 του άρθρου 13 του α.ν. 1521/1950 (Α΄
245), ο οποίος κυρώθηκε µε το ν. 1587/1950 (Α΄ 294),
προστίθεται, µετά το δεύτερο εδάφιο, τρίτο εδάφιο ως
εξής:
«Αν η µεταγραφή γίνεται συνεπεία ενέργειας τρίτου
που έχει έννοµο συµφέρον, µε µέριµνα του υποθηκοφύλακα ενηµερώνεται σχετικά, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες
από τη µεταγραφή, ο προϊστάµενος της αρµόδιας δηµό-
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σιας οικονοµικής υπηρεσίας, ο οποίος µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών ενηµερώνει τον υπόχρεο σε
φόρο, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 5 του
ν. 4174/2013 (Α΄ 170, για την υποβολή της δήλωσης εντός τριάντα (30) ηµερών από τη συντέλεση της κοινοποίησης .»
Άρθρο 113
Τροποποίηση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας
Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών
και Κερδών από Τυχερά Παίγνια
1. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της υποπαραγράφου 1
της παρ. Α του άρθρου 25 του ν. 3842/2010 (Α΄58 ) καταργούνται από την έναρξη ισχύος τους και οι περιπτώσεις ι΄ του άρθρου 7 και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του
ν. 2961/2001 (Α΄266), θεωρούνται ουδέποτε καταργηθείσες.
2. Οι διατάξεις του ως άνω Κώδικα συµπληρώνονται
ως εξής:
α) Στο τέλος της περίπτωσης ι΄ του άρθρου 7 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ο υπόχρεος σε φόρο δύναται, µε ανέκκλητη δήλωση,
που υποβάλλεται στον προϊστάµενο της αρµόδιας Δηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) οποτεδήποτε πριν
την καταβολή της αποζηµίωσης ή την άρση της απαλλοτρίωσης, να ζητήσει την άµεση φορολόγηση του ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή, χρόνος φορολογίας είναι ο
χρόνος υποβολής της δήλωσης. Αν το αίτηµα για την άµεση φορολόγηση του υπό απαλλοτρίωση ακινήτου υποβάλλεται µε την εµπρόθεσµη δήλωση, χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης είναι ο οριζόµενος
στο παρόν άρθρο, καθώς και στα άρθρα 6 και 8.»
β) Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Θεωρούνται ως αναγκαστικά απαλλοτριούµενα και
τα ρυµοτοµούµενα ακίνητα από την έκδοση του οικείου
διατάγµατος. Ο υπόχρεος σε φόρο δύναται, µε ανέκκλητη δήλωση, που υποβάλλεται στον προϊστάµενο της αρµόδιας Δ.Ο.Υ. οποτεδήποτε πριν την καταβολή της αποζηµίωσης ή την άρση της απαλλοτρίωσης, να ζητήσει
την άµεση φορολόγηση του ακινήτου. Στην περίπτωση
αυτή, χρόνος φορολογίας είναι ο χρόνος υποβολής της
δήλωσης. Αν το αίτηµα για την άµεση φορολόγηση του
υπό απαλλοτρίωση ακινήτου υποβάλλεται µε την εµπρόθεσµη δήλωση, χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης είναι ο οριζόµενος στο παρόν άρθρο και στο
άρθρο 39.»
Άρθρο 114
Τροποποίηση των άρθρων 14 και 72
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 (Α΄
167) προστίθεται περίπτωση ι΄ , ως εξής:
«ι) Οι αµοιβές που καταβάλλει η Παγκόσµια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών (V.D.Μ.F.Κ.) στα µέλη της ζωγράφους µε το πόδι και το στόµα, οι οποίοι είναι φορολογι-

κοί κάτοικοι Ελλάδας, αποκλειστικά για την εργασία της
ζωγραφικής που αµείβεται από την ως άνω Ένωση µε
συνάλλαγµα.»
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 35Α του άρθρου 72 του
ν. 4172/2013 η φράση «κατά το φορολογικό έτος 2016»
αντικαθίσταται από τη φράση «κατά τα φορολογικά έτη
2016 και 2017».
Άρθρο 115
Τροποποίηση των άρθρων 78 και 109 του ν. 2960/2001
1. Στην παρ. 6 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001
(Α΄265), όπως ισχύει, µετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως εξής:
«Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι απαιτούµενοι έλεγχοι, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.
του φυσικού αερίου που χρησιµοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»
2. Η παρ. 7 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001, αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Ο Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στο φυσικό αέριο των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73,
βεβαιώνεται και εισπράττεται από την αρµόδια αρχή το
αργότερο µέχρι την εικοστή (20ή) ηµέρα του επόµενου
µήνα από την έκδοση των σχετικών παραστατικών πώλησης φυσικού αερίου. Τα στοιχεία για τον υπολογισµό
του Ε.Φ.Κ., καθώς και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του ανωτέρω εδαφίου καθορίζονται µε την απόφαση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 73.
Με τον Ε.Φ.Κ. βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά την
ίδια χρονική στιγµή ο φόρος προστιθέµενης αξίας
(Φ.Π.Α.) και κάθε άλλη σχετική επιβάρυνση. Κατ’ εξαίρεση προκειµένου για το φυσικό αέριο ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται µε τον οικείο φορολογικό συντελεστή επί του ποσού
του Ε.Φ.Κ..»
Άρθρο 116
Τροποποίηση του άρθρου 100Γ του ν. 2960/2001
1. Η παρ. 2 του άρθρου 100Γ του ν. 2960/2001, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι αδειοδοτηµένες καπνοβιοµηχανίες, οι επιχειρήσεις πρώτης µεταποίησης καπνού, τα αδειοδοτηµένα επαγγελµατικά εργαστήρια παραγωγής βιοµηχανοποιηµένων καπνών και οι επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης έχουν την υποχρέωση να εφαρµόζουν µέτρα δέουσας επιµέλειας ως προς τους πελάτες και τους προµηθευτές
τους. Μέτρα δέουσας επιµέλειας έχουν την υποχρέωση
να εφαρµόζουν και οι εισαγωγείς από τρίτες χώρες και
οι παραλήπτες βιοµηχανοποιηµένων καπνών από άλλα
κράτη-µέλη της Ε.Ε. ως προς τους πελάτες τους. Οι καλλιεργητές καπνού εξαιρούνται απολύτως από την εφαρµογή των µέτρων δέουσας επιµέλειας.»
2. Η παρ. 6 του άρθρου 100Γ του ν. 2960/2001 καταργείται.
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Άρθρο 117
Τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του ν.1573/1985
και 121 και 123 του ν. 2960/2001
1. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.1573/1985 (Α΄201), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η φορολογητέα αξία για τα παραγόµενα οχήµατα
διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα κατά περίπτωση οριζόµενα στις διατάξεις του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), για κάθε κατηγορία οχήµατος. Ειδικά, στις περιπτώσεις παραγόµενων οχηµάτων, για τα οποία η φορολογητέα αξία δεν
διαµορφώνεται µε βάση τη λιανική τιµή πώλησης προ
φόρων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ως άνω νόµου, για
τη διαµόρφωση της φορολογητέας αξίας λαµβάνεται υπόψη η εργοστασιακή τιµή, όπως αυτή εµφανίζεται
στους υποβαλλόµενους από την αυτοκινητοβιοµηχανία
τιµοκαταλόγους στην αρµόδια υπηρεσία αξιών. Σε κάθε
περίπτωση, δεν αποτελούν διαµορφωτικά στοιχεία είτε
της λιανικής τιµής πώλησης προ φόρων είτε της εργοστασιακής τιµής οι κάθε είδους φορολογικού χαρακτήρα
επιβαρύνσεις που έχουν ενσωµατωθεί στο κόστος παραγωγής.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.1573/1985, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η φορολογητέα αξία για τα παραγόµενα οχήµατα
διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα κατά περίπτωση οριζόµενα στις διατάξεις του ν. 2960/2001, για κάθε κατηγορία
οχήµατος. Στις περιπτώσεις παραγόµενων οχηµάτων,
για τα οποία η φορολογητέα αξία δεν προσδιορίζεται µε
βάση τη λιανική τιµή πώλησης προ φόρων, το κόστος
διασκευής του οχήµατος προστίθεται στα κατά περίπτωση οριζόµενα στις διατάξεις του ν. 2960/2001.»
3. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 121 του
ν. 2960/2001, όπως ισχύει, προστίθεται δεύτερο εδάφιο,
ως εξής:
«Οι συντελεστές για οχήµατα της περίπτωσης στ΄ της
παραγράφου 1, τα οποία δεν πληρούν εκ κατασκευής τις
προδιαγραφές της Οδηγίας 2002/51/ΕΚ ή µεταγενέστερης, προσαυξάνονται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό
(30%).»
4. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 121 του
ν. 2960/2001, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Για την εξέταση του οχήµατος από την Ειδική Επιτροπή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου
126, απαιτείται αίτηση του ενδιαφεροµένου και καταβολή παραβόλου, το ύψος του οποίου είναι ίσο µε το ύψος
του παράβολου το οποίο καθορίζεται µε την απόφαση
του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου.»
5. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 121 του
ν. 2960/2001, αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ταύτιση στοιχείων µεταξύ του πιστοποιητικού συµµόρφωσης του οχήµατος
και της αντίστοιχης έγκρισης τύπου ή του δελτίου κοινοποίησης έγκρισης τύπου, η υπαγωγή στον αντίστοιχο
συντελεστή τέλους ταξινόµησης θα γίνεται µε βάση τις
αναγραφόµενες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και το
αναγραφόµενο πρότυπο εκποµπών ρύπων που πληροί εκ
κατασκευής το όχηµα στο πιστοποιητικό συµµόρφωσης.
Ειδικά ως προς την εκπεµπόµενη µάζα διοξειδίου του
άνθρακα, έως 31.8.2019 θα λαµβάνονται υπόψη οι τιµές,
σύµφωνα µε τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης
(NEDC), ενώ, από 1.9.2019 και εφεξής, οι τιµές σύµφω-

να µε την παγκοσµίως εναρµονισµένη διαδικασία δοκιµής ελαφρών οχηµάτων (WLTP).»
6. Στην περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 123 του
ν. 2960/2001, όπως ισχύει, προστίθεται δεύτερο εδάφιο
ως εξής:
«Οι συντελεστές για οχήµατα της περίπτωσης η΄, τα
οποία δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της
οδηγίας 92/61/ΕΚ ή µεταγενέστερης προσαυξάνονται
κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).»
7. Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 123 του
ν. 2960/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την επιβολή του τέλους ταξινόµησης, ως φορολογητέα αξία για τα φορτηγά οχήµατα της δασµολογικής
κλάσης 87.04 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας που
προκύπτουν από διασκευή, κατά τα ανωτέρω, λαµβάνεται υπόψη η πράγµατι πληρωθείσα ή πληρωτέα αξία του
αρχικού οχήµατος και τα λοιπά στοιχεία της παραγράφου 4, στα οποία προστίθεται και το κόστος της διασκευής, εφόσον το τελικό παραγόµενο φορτηγό αυτοκίνητο
έχει µικτό βάρος πάνω από 3,5 τόνους ή η λιανική τιµή
πώλησης προ φόρων του τελικού παραγόµενου φορτηγού αυτοκίνητου, εφόσον έχει µικτό βάρος µέχρι και 3,5
τόνους.»
Άρθρο 118
Τροποποίηση της υποπαράγράφους Α.2 της παρ. Α΄
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 και του άρθρου 43
του ν. 4174/2013.
1. Η ισχύς της περίπτωσης γ΄της παραγράφου 6 της υποπαραγράφου Α.2 της παρ. Α΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 (Α΄107), αναστέλλεται, ως προς τις προϋποθέσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιµητή και της
παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εµπράγµατης ασφάλειας, για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την
δηµοσίευση του παρόντος. Η αναστολή καταλαµβάνει
και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθµίσεις. Εγγυήσεις, διασφαλίσεις ή εµπράγµατες ασφάλειες που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Η ισχύς της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου
43 του ν. 4174/2013 (Α΄170), αναστέλλεται για χρονικό
διάστηµα δύο (2) ετών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Η αναστολή καταλαµβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθµίσεις. Εγγυήσεις ή εµπράγµατα βάρη που τυχόν
έχουν παρασχεθεί κατ’ εφαρµογή της υποπερίπτωσης
γγ΄ της περίπτωσης γ΄ της ιδίας παραγράφου εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 119
Μέτρα διαχείρισης των πλαστικών σακουλών
µεταφοράς
1. Μετά το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6Α
του ν. 2939/2001 (Α΄ 179), που προστέθηκε µε το άρθρο
6 του ν. 4496/2017 (Α΄ 170), προστίθενται τέσσερα νέα
εδάφια ως εξής:
«Αρµόδια για τον έλεγχο της ορθής απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους είναι αποκλειστικά η Φορολογική
Διοίκηση.
Η δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας υποβάλλεται από τα υπόχρεα πρόσωπα
στη Φορολογική Διοίκηση κάθε τρίµηνο, έως την τελευ-
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ταία ηµέρα του µήνα που ακολουθεί την περίοδο στην οποία αφορά. Η δήλωση υποβάλλεται για πρώτη φορά τον
Απρίλιο του 2018.
Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που επηρεάζουν τη λειτουργία της Φορολογικής Διοίκησης ή σε περιπτώσεις
φυσικών καταστροφών ή άλλων αντίστοιχων εξαιρετικών και δυσµενών συµβάντων που επηρεάζουν φορολογούµενους, µε απόφαση του Υπουργού των Οικονοµικών µπορεί να ορίζεται διαφορετική προθεσµία για την
υποβολή της δήλωσης απόδοσης ή να χορηγείται παράταση της προθεσµίας για την υποβολή της δήλωσης αυτής, καθώς και διαφορετική προθεσµία καταβολής του
τέλους. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται το αργότερο
µέχρι τη λήξη της προβλεπόµενης προθεσµίας και ισχύει
από το χρόνο έκδοσής της.
Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµόσιων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζονται ο τύπος και το
περιεχόµενο της δήλωσης απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του
τέλους αυτού.»
2. Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ του πέµπτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6Α του
ν. 2939/2001 καταργείται.
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 20Α
του ν. 2939/2001 καταργείται.
4. Στο τέλος του Παραρτήµατος του ν.4174/2013
(Α΄170), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση «Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας του άρθρου 6Α του
ν.2939/2001 (Α΄ 179)».
Άρθρο 120
Τροποποίηση του άρθρου 3Α του ν.2963/1922
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3Α του ν.
2963/1922 (Α΄ 134), αντικαθίσταται ως εξής :
«Η άδεια αυτή χορηγείται µε την προϋπόθεση ότι ο
µηχανολογικός εξοπλισµός για την παρασκευή του ζύθου θα είναι εγκατεστηµένος στο χώρο του καταστήµατος και θα περιλαµβάνει έναν ή περισσότερους ζυθοβραστήρες, συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον πέντε (5) εκατόλιτρων.»
Άρθρο 121
Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 2969/2001
Μετά την υποπαράγραφο 11 της παρ. Ε΄ του άρθρου
7 του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα
προϊόντα» (Α΄ 281) προστίθεται νέα υποπαράγραφος
11Α ως εξής:
«11.Α. α) Επιτρέπεται, κατόπιν ειδικής άδειας του αρµόδιου Τελωνείου, η µεταφορά, η αποσφράγιση και λειτουργία άµβικα µικρού αποσταγµατοποιού (διήµερου)
για χρονικό διάστηµα κατ’ ανώτατο όριο οκτώ (8) ωρών
κατά τη διάρκεια ενός 24ωρου, στο πλαίσιο πραγµατοποιούµενων πολιτιστικών εκδηλώσεων Ο.Τ.Α., Κοινοτήτων, Πολιτιστικών Συλλόγων ή επαγγελµατικών φορέων
µε σκοπό την αναπαράσταση και προβολή του παραδοσιακού τρόπου απόσταξης. Η απόσταξη για τους σκοπούς αυτούς δύναται να διενεργείται και εκτός του καθοριζοµένου από τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1
της παρούσας παραγράφου Ε΄ δίµηνου χρονικού διαστήµατος µε τη χρησιµοποίηση αποκλειστικά των καθοριζοµένων από την υποπαράγραφο 2 της παρούσας πα-

ραγράφου Ε΄ πρώτων υλών και µε την έκδοση σχετικής
άδειας απόσταξης. Επί του παραγόµενου προϊόντος,
προοριζόµενου αποκλειστικά για δωρεάν επιτόπια κατανάλωση, επιβάλλεται ο προβλεπόµενος Ε.Φ.Κ. κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 82
του
ν. 2960/2001 (Α΄ 265). Για τις ως άνω παραδόσεις αγαθών εκδίδονται τα προβλεπόµενα από τη
φορολογική νοµοθεσία παραστατικά.
β. Οµοίως επιτρέπεται, κατόπιν ειδικής άδειας του αρµόδιου Τελωνείου, η µεταφορά σφραγισµένου άµβικα µικρού αποσταγµατοποιού (διήµερου), τηρουµένων των
προβλεποµένων διατυπώσεων και διαδικασίας, για χρονικό διάστηµα, κατ’ ανώτατο όριο, ενός 24ωρου, αποκλειστικά και µόνο προς έκθεση αυτού στο πλαίσιο
πραγµατοποιούµενων πολιτιστικών εκδηλώσεων.»
Άρθρο 122
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 2190/1994
Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 15 του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως προστέθηκε µε την παρ. 1
του άρθρου 8 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), προστίθεται
δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικότερα, όσον αφορά την κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) είναι δυνατόν να πραγµατοποιείται µετά
από σύµφωνη γνώµη του Α.Σ.Ε.Π., χωρίς νέα προκήρυξη, από πίνακα επιλαχόντων: α) προηγούµενου διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π., για την κάλυψη θέσεων της Αρχής υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν όµοιους κλάδους-ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα και ότι δεν έχουν παρέλθει τρία (3) χρόνια από τη
δηµοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), όπως εκάστοτε ισχύει, β) από προκηρύξεις των φορέων
της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄234) , εφόσον ταυτίζονται τα προσόντα και τα πρόσθετα προσόντα
της κατηγορίας τους, µε τις αντίστοιχες, προς πλήρωση,
ειδικότητες και δεν έχουν παρέλθει εννέα (9) µήνες από
τη δηµοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄40),
όπως εκάστοτε ισχύει.»
Άρθρο 123
Τροποποίηση των άρθρων 12 και 24 του ν. 4389/2016
1. Η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το Συµβούλιο Διοίκησης συνεδριάζει νόµιµα εφόσον παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη του. Οι
αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων µελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτή του. Ο
Πρόεδρος µπορεί να καλεί να παραστούν κατά τη συζήτηση ειδικών θεµάτων και µέλη του προσωπικού της Αρχής ή τρίτοι, εκπρόσωποι του Δηµοσίου ή αλλοδαπών
αρχών, δηµόσιων ή ιδιωτικών φορέων και επαγγελµατικών οργανώσεων, καθώς και εµπειρογνώµονες. Τη γραµµατειακή και την εν γένει υποστήριξη παρέχει προσωπικό το οποίο προσλαµβάνεται στις θέσεις που συνιστώνται µε τις διατάξεις της περίπτωσης αα΄ της υποπαραγράφου β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του παρό-
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ντος. Το Συµβούλιο Διοίκησης µε απόφαση του καθορίζει
τη διαδικασία και κάθε λεπτοµέρεια για την επιλογή του
ανωτέρω προσωπικού. Η πρόσληψη γίνεται µε απόφαση
του Διοικητή, κατόπιν σχετικής επιλογής του προσωπικού αυτού από το Συµβούλιο Διοίκησης, µε σύµβαση
διάρκειας έξι (6) µηνών, που µπορεί να ανανεώνεται ανά
εξάµηνο. Η εργασιακή σχέση λύεται χωρίς αποζηµίωση
είτε αυτοδίκαια, σε περίπτωση µη ανανέωσης της σύµβασης, ή λήξης της θητείας ή αντικατάστασης, για οποιοδήποτε λόγο, του Προέδρου του Συµβουλίου Διοίκησης, είτε, οποτεδήποτε, πρόωρα. Για την ανανέωση και
την αυτοδίκαιη ή πρόωρη λήξη της εργασιακής σχέσης
εφαρµόζονται αναλόγως τα ισχύοντα για την πρόσληψη.
Το προσλαµβανόµενο προσωπικό υπογράφει σχετική
σύµβαση µε τον Πρόεδρο του Συµβουλίου Διοίκησης, λογοδοτεί στο Συµβούλιο Διοίκησης και εκτελεί τις εντολές του. Με απόφαση του Προέδρου του Συµβουλίου Διοίκησης, ορίζεται το πρόσωπο, το οποίο ασκεί τα καθήκοντα του τακτικού γραµµατέα, ανά συνεδρίαση ή για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4389/2016 αναριθµείται σε υποπαράγραφο α΄ της παραγράφου αυτής και
προστίθεται υποπαράγραφος β΄ σε αυτήν, ως εξής:
«β) Συνιστώνται τρεις (3) θέσεις, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, οι οποίες καλύπτονται κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του
π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), για τους ειδικούς συνεργάτες των
πολιτικών γραφείων των µελών της Κυβέρνησης και των
Υφυπουργών, πλην όσων ρητά ορίζονται διαφορετικά
στον παρόντα νόµο, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως
εξής:
αα) Για τη γραµµατειακή και εν γένει υποστήριξη του
Συµβουλίου Διοίκησης της Αρχής δύο (2) θέσεις Γραµµατέων και
ββ) για την υποστήριξη του Διοικητή, για τα θέµατα
του Συµβουλίου Διοίκησης, µια (1) θέση.
Ειδικότερα, για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων απαιτείται εµπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών εντός της
τελευταίας πενταετίας στο αντικείµενο της εταιρικής
διακυβέρνησης για τις θέσεις γραµµατειακής υποστήριξης του Συµβουλίου Διοίκησης της ως άνω περίπτωσης
αα΄ και επιπλέον άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
για όλες τις ανωτέρω θέσεις. Για τις αποδοχές των ανωτέρω έχουν εφαρµογή οι γενικές διατάξεις του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176), που αφορούν στους µετακλητούς
υπαλλήλους που υπηρετούν στα πολιτικά γραφεία των
µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, όπως εξειδικεύονται ακολούθως: Οι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης κατατάσσονται στο ΜΚ 8 της κατηγορίας ΠΕ,
οι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο ΜΚ 10
της κατηγορίας ΠΕ και οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου
σπουδών στο ΜΚ 12 της κατηγορίας ΠΕ.»
Άρθρο 124
Τροποποίηση των άρθρων 25 και 38 του ν. 4389/2016
1. Η παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η απόσπαση ή µετάταξη υπαλλήλων µεταξύ της Αρχής και του Υπουργείου Οικονοµικών ή άλλης Ανεξάρτητης Αρχής ή άλλης δηµόσιας υπηρεσίας κάθε µορφής ή
Ν.Π.Δ.Δ., ή Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού, καθώς και η απόσπαση σε πολιτικά γραφεία της Κυβέρνησης, τη Βουλή,

µέλη του Κοινοβουλίου και τα Κόµµατα, διενεργείται µετά από γνώµη των οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων, µε
κοινή απόφαση του Διοικητή της Αρχής και του αρµόδιου
για το διορισµό οργάνου του φορέα προέλευσης ή υποδοχής, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. Το προσωπικό της Αρχής, που δύναται να
είναι αποσπασµένο, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό
(5%) του συνόλου των οργανικών θέσεων της Αρχής.»
2. Στην παρ. 8 του άρθρου 25 του ν. 4389/2016, η φράση «διενεργούνται µε κοινή απόφαση του Διοικητή και
του Υπουργού Οικονοµικών ή του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού» αντικαθίσταται µε τη φράση «διενεργούνται µε κοινή απόφαση του Διοικητή, του Υπουργού
Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού».
3. Μετά την παρ. 9 του άρθρου 25 του ν. 4389/2016,
προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής:
«10. Οι υπάλληλοι που µετατάσσονται ή µεταφέρονται από το Υπουργείο Οικονοµικών στην Αρχή και αντιστρόφως, διατηρούν το σύνολο των αποδοχών τους, συµπεριλαµβανοµένης της προσωπικής διαφοράς και εξακολουθούν να διέπονται από το ίδιο συνταξιοδοτικό και
ασφαλιστικό καθεστώς, κύριας, επικουρικής ασφάλισης
και πρόνοιας.»
4. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 38 του
ν. 4389/2016, προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, εδάφιο,
ως εξής:
«Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρµογή και για
το προσωπικό που µετατάσσεται ή µεταφέρεται στην
Αρχή, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 18 του ν. 4440/2016
(Α΄ 224) ή άλλων ειδικών διατάξεων.»
Άρθρο 125
Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4389/2016
1. Οι παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 62 του ν. 4389/2016
(Α΄ 94) αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Για διαγραφές χρέους της παραγράφου 1 στο
πλαίσιο εξωδικαστικού συµβιβασµού, η παράγραφος 1
εφαρµόζεται αποκλειστικά για οφειλές, που την 31η Δεκεµβρίου 2017 βρίσκονταν σε καθυστέρηση ή ήταν επίδικες ή ρυθµισµένες ή που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του ν. 4469/2017 (Α΄ 62), και για συµφωνίες εξωδικαστικού συµβιβασµού που συνάπτονται από την 1η Ιανουαρίου 2016 µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2018 ή συνάπτονται βάσει του ν. 4469/2017.
3. Για διαγραφές χρέους της παραγράφου 1 σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, η παράγραφος 1 εφαρµόζεται αποκλειστικά για οφειλές οι οποίες την 31η Δεκεµβρίου 2017 ήταν επίδικες ή για οφειλές οι οποίες κατά
την ίδια ηµεροµηνία ήταν ρυθµισµένες µε δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου
2016 ή για οφειλές που κατά την 31η Δεκεµβρίου 2017
ήταν σε καθυστέρηση και οι σχετικές αιτήσεις ενώπιον
δικαστηρίων υποβάλλονται µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2018.
5. Η παράγραφος 4 εφαρµόζεται αποκλειστικά για οφειλές που την 31η Δεκεµβρίου 2017 βρίσκονταν σε καθυστέρηση ή ήταν επίδικες ή ρυθµισµένες και για συµφωνίες εξωδικαστικού συµβιβασµού που συνάπτονται
µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2018.»
2. Το παρόν άρθρο ισχύει από 1. 1.2018.
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Άρθρο 126
Τροποποίηση των άρθρων 4 και 4Α του ν. 3864/2010

Άρθρο 128
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4438/2016

1. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 (Α΄ 119) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το Γενικό Συµβούλιο αποτελείται από επτά (7) µη
εκτελεστικά µέλη. Πέντε (5) εκ των µελών του, συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου του, επιλέγονται µεταξύ
προσώπων µε διεθνή εµπειρία σε τραπεζικά θέµατα. Τις
θέσεις των υπολοίπων µελών του Γενικού Συµβουλίου
συµπληρώνουν ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµικών και ένα πρόσωπο που ορίζεται από την Τράπεζα
της Ελλάδος.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4 του
ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές, τα µέλη των συλλογικών οργάνων, οι σύµβουλοι και το προσωπικό της Τράπεζας της Ελλάδος δεν µπορούν να είναι µέλη του Γενικού
Συµβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, εξαιρουµένου του µέλους του Γενικού Συµβουλίου που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.»
3. Το έκτο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 4 του
ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Συνεδριάσεις µπορούν να συγκληθούν και κατόπιν αιτήµατος τεσσάρων (4) µελών του Συµβουλίου προς τον
Πρόεδρο αυτού.»
4. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4Α του
ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Είναι βουλευτές ή µέλη της Κυβέρνησης ή αξιωµατούχοι, υπάλληλοι ή σύµβουλοι οποιουδήποτε Υπουργείου ή άλλης δηµόσιας αρχής ή της Τράπεζας της Ελλάδος ή είναι εντεταλµένοι σύµβουλοι, στελέχη, υπάλληλοι ή σύµβουλοι οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύµατος
που λειτουργεί στην Ελλάδα ή είναι κάτοχοι µετοχών αξίας ποσού από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και άνω
σε ένα τέτοιο πιστωτικό ίδρυµα ή έχουν οποιοδήποτε
χρηµατοοικονοµικό συµφέρον άµεσα ή έµµεσα συνδεδεµένο µε το µετοχικό κεφάλαιο ενός τέτοιου πιστωτικού
ιδρύµατος ισόποσης αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και άνω. Οι ανωτέρω περιορισµοί ισχύουν για κάθε
πρόσωπο που υπηρέτησε σε αντίστοιχη θέση ή κατείχε
µετοχές εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και άνω κατά τα
τελευταία τρία (3) χρόνια πριν την τοποθέτησή του στην
Επιτροπή Επιλογής του παρόντος άρθρου. Οµοίως, οι
παραπάνω περιορισµοί εφαρµόζονται για κάθε αξιωµατούχο, στέλεχος, υπάλληλο ή σύµβουλο καθενός από τα
ευρωπαϊκά όργανα και οργανισµούς της παραγράφου
1.»
5. Οι παράγραφοι 2 και 4 του παρόντος δεν καταλαµβάνουν υφιστάµενα µέλη των Οργάνων Διοίκησης του
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και της Επιτροπής Επιλογής του άρθρου 4Α του ν. 3864/2010.

Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του
ν. 4438/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) τα είδη του διαθεσίµου 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. Από την 1η Ιουλίου 2018 και µετά, εφόσον η σύµβαση αναφέρεται σε δείκτη αναφοράς, όπως ορίζεται
στο άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο 3 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.2016/1011 (EE L 171), τα ονόµατα των δεικτών αναφοράς και των διαχειριστών τους, καθώς και τις δυνητικές επιπτώσεις τους στους καταναλωτές,»

Άρθρο 127
Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 4465/2017
Το άρθρο 9 του ν. 4465/2017 (Α΄47) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών παρέχουν σε οποιονδήποτε καταναλωτή ανοίγει ή τηρεί λογαριασµό πληρωµών σε πάροχο υπηρεσιών πληρωµών που είναι νόµιµα εγκατεστηµένος και λειτουργεί στην Ελλάδα υπηρεσία αλλαγής λογαριασµού, όπως περιγράφεται στο άρθρο 10, µεταξύ λογαριασµών πληρωµών που τηρούνται
στο ίδιο νόµισµα.»

Άρθρο 129
Αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή
του Κανονισµού (ΕΕ) 1286/2014
1. Αρµόδια αρχή για την εποπτεία της εφαρµογής των
απαιτήσεων που θέτει ο Κανονισµός (ΕΕ) 1286/2014
«σχετικά µε τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασµένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες
επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόµενα σε ασφάλιση (PRIIP)» (ΕΕ L 352/9.12.2014), στους, σύµφωνα
µε την παρ. 4 του άρθρου 4 του ως άνω Κανονισµού, παραγωγούς PRIIP, ορίζεται κατά περίπτωση:
α) Ως προς τα προϊόντα της παρ. 1 του άρθρου 4 του
Κανονισµού (ΕΕ) 1286/2014:
αα) η Τράπεζα της Ελλάδος, όταν παραγωγός PRIIP
είναι πιστωτικό ίδρυµα της περίπτωσης 1 της παρ. 1 του
άρθρου 3 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), και
αβ) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν παραγωγός
PRΙIP είναι ρυθµιζόµενη αγορά της περίπτωσης 21 του
άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (Α΄14), επιχείρηση επενδύσεων της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 1 του άρθρου
4 του ν. 4514/2018, Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) της υποπερίπτωσης β΄ της
περίπτωσης 1 του άρθρου 4 του ν.4514/2018, Ανώνυµη
Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισµών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ) της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4209/2013 (Α΄
253), Διαχειριστής Οργανισµών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) του ν. 4209/2013 και της Οδηγίας
2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 174/1.7.2011) ή Ανώνυµη Εταιρεία
Διαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 3 του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) και
της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ (ΕΕ L 302/17.11.2009).
β) Ως προς τα προϊόντα της παρ. 2 του άρθρου 4 του
Κανονισµού (ΕΕ) 1286/2014, η Τράπεζα της Ελλάδος.
2. Αρµόδια αρχή για την εποπτεία της εφαρµογής των
απαιτήσεων που θέτει ο Κανονισµός (ΕΕ) 1286/2014
στους παρόχους επενδυτικών συµβουλών για PRIIP ή
στους πωλητές PRIIP, ορίζεται:
α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειµένου για τα
προϊόντα της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
1286/2014, για τα οποία παραγωγός είναι πιστωτικό ίδρυµα της περίπτωσης 1 της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 4261/2014, ρυθµιζόµενη αγορά της περίπτωσης 2 του
άρθρου 4 του ν. 4514/2018, επιχείρηση επενδύσεων της
υποπερίπτωσης α΄της περίπτωσης 1 του άρθρου 4 του
ν. 4514/2018, ΑΕΠΕΥ της υποπερίπτωσης β΄της περίπτωσης 1 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018, ΑΕΔΟΕΕ του
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ν. 4209/2013, ΔΟΕΕ της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ ή ΑΕΔΑΚ
του ν. 4099/2012 και της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.
β) Η Τράπεζα της Ελλάδος προκειµένου για τα προϊόντα της παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
1286/2014.
3. Οι αρµοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 17
του Κανονισµού (ΕΕ) 1286/2014 ασκούνται αποκλειστικά
από την Τράπεζα της Ελλάδος, ως εποπτεύουσας αρχής
της ασφαλιστικής αγοράς.
4. Οι αρµόδιες αρχές των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να
συµµορφώνονται µε τις κατευθυντήριες γραµµές, τις συστάσεις και τα πρότυπα που εκδίδονται από τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές µέσω της Μεικτής Επιτροπής,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κανονισµών (ΕΕ)
1093/2010, 1094/2010 και 1095/2010 (ΕΕ L
331
/15.12.2012 και δύνανται να εκδίδουν σχετικές αποφάσεις που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, δύνανται να
παρέχουν κάθε σχετική διευκρίνιση προς τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.
Άρθρο 130
Διοικητικές κυρώσεις και άλλα µέτρα
για την παράβαση του Κανονισµού (ΕΕ) 1286/2014
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που καθορίζουν
την αρµοδιότητα των αρχών του άρθρου 129 του παρόντος να επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις και άλλα µέτρα, ειδικά για τις παραβάσεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 5, των άρθρων 6 και 7, των παραγράφων 1 έως 3
του άρθρου 8, του άρθρου 9, της παρ. 1 του άρθρου 10,
των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 13 και των άρθρων 14 και 19 του Κανονισµού (ΕΕ) 1286/2014, συµπεριλαµβανοµένων των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθέντων Κανονισµών και των εκτελεστικών Κανονισµών για
τον καθορισµό τεχνικών προτύπων και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, οι αρµόδιες
αρχές του άρθρου 129 µπορούν να επιβάλλουν στα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ως άνω Κανονισµού, καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παραβιάζει τις εν λόγω διατάξεις, τα ακόλουθα διοικητικά πρόστιµα:
α) σε περίπτωση νοµικού προσώπου, πρόστιµο έως πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ ή έως το διπλάσιο
του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών
που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, όπου τα ποσά
αυτά δύνανται να προσδιοριστούν, και
β) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, πρόστιµο έως επτακόσιες χιλιάδες (700.000) ευρώ ή έως το διπλάσιο
του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών
που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, όπου τα ποσά
αυτά δύνανται να προσδιοριστούν.
2. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, µε τις
οποίες επιβάλλονται τα πρόστιµα της παραγράφου 1, καθώς και οποιοδήποτε µέτρο ή κύρωση στο πλαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων της από τον Κανονισµό (ΕΕ)
1286/2014, προσβάλλονται, κατά περίπτωση, µε αίτηση
ακύρωσης ή προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού δικαστηρίου, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του
ν. 3371/2005 (Α΄ 178), ενώ οι αντίστοιχες αποφάσεις της
Τράπεζας της Ελλάδος προσβάλλονται µε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.

Άρθρο 131
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4002/2011
1. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του
ν. 4002/2011 (Α΄180), όπως ισχύει, η φράση «εντός ορισµένης προθεσµίας» αντικαθίσταται µε τη φράση: «εντός προθεσµίας τριάντα ηµερολογιακών ηµερών από
την ηµεροµηνία παραλαβής της πρόσκλησης».
2. Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α. Αρµόδια υπηρεσία κατά την έννοια των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 είναι η χορηγούσα τις
ανακτητέες κρατικές ενισχύσεις, αρχή.
Ως χορηγούσα αρχή νοείται ο δηµόσιος φορέας ή υπηρεσία που έχει επισπεύσει τη νοµική πράξη βάσει της οποίας χορηγήθηκε η κρατική ενίσχυση που κρίθηκε ανακτητέα κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που ο ως άνω
φορέας/υπηρεσία δεν µπορεί να προσδιοριστεί ευχερώς,
ως χορηγούσα αρχή νοείται ο φορέας ή υπηρεσία που εφάρµοσε ή εφαρµόζει το µέτρο µε το οποίο χορηγήθηκε
η ενίσχυση.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατός ο προσδιορισµός της χορηγούσας αρχής κατά τα
ανωτέρω, η αρµόδια υπηρεσία ορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν σχετικής εισήγησης της
Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.
β. Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου χορηγούσα αρχή
της ανακτητέας ενίσχυσης είναι, κατά τα ανωτέρω, υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, αρµόδια για την ανάκτηση υπηρεσία κατά την έννοια των περιπτώσεων
α΄και β΄της παραγράφου 1, είναι η Αποκεντρωµένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου αυτού. Η
χορηγούσα, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρούσας π, αρχή παρέχει στην εν λόγω υπηρεσία όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και έγγραφα.
γ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν τυγχάνουν εφαρµογής στις περιπτώσεις αποφάσεων ανάκτησης την υλοποίηση των οποίων έχει ήδη, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ξεκινήσει η αρµόδια, µε βάση το προϊσχύσαν νοµικό καθεστώς, υπηρεσία, ή για τις
οποίες έχει ήδη αυτή προβεί σε σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες. Οι διατάξεις του άρθρου 36 του
ν. 4351/2015 (Α΄ 164) εξακολουθούν να ισχύουν.»
Άρθρο 132
Τροποποίηση του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
1. Στην υποπαράγραφο Β.4 της παρ. Β΄ του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) προστίθεται περίπτωση 4 ως εξής:
«4. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται Αποκεντρωµένη
Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, το έργο της, συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεων διαφάνειας της υποπαραγράφου Β.11, ασκεί η κατά περίπτωση χορηγούσα
αρχή, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου
22 του ν. 4002/2011.»
2. Η περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Β.10 της παρ.
Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Αναστέλλεται η καταβολή κάθε συµβιβάσιµης ενίσχυσης σε οποιονδήποτε αποδέκτη οφείλει να επιστρέψει παράνοµη και ασυµβίβαστη ενίσχυση, σύµφωνα µε
προηγούµενη απόφαση ανάκτησης της Επιτροπής µέ-
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χρις ότου ο εν λόγω αποδέκτης επιστρέψει την παλαιά
παράνοµη και ασυµβίβαστη ενίσχυση.»
Άρθρο 133
Τροποποίηση του άρθρου 38 του ν. 3086/2002
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3086/2002
(Α΄324), ως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Επιτρέπεται, επίσης, να διορίζονται ως µέλη συνταγµατικά κατοχυρωµένων ανεξάρτητων αρχών ή Βοηθοί
Συνήγοροι του Πολίτη, µε τη διαδικασία που προβλέπεται στις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές περί των ως άνω
αρχών διατάξεις, εφαρµοζοµένης αναλόγως, ως προς
τις συνέπειες του διορισµού τους, της παρ. 7 του άρθρου
11 του π.δ. 238/2003 (Α΄214). Κατά τη διάρκεια της θητείας των µελών του Ν.Σ.Κ. ως µελών συνταγµατικά κατοχυρωµένων ανεξάρτητων αρχών ή Βοηθών Συνηγόρων του Πολίτη, αναστέλλεται η άσκηση των καθηκόντων τους.»
Άρθρο 134
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4270/2014
1. Το δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 8
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), αντικαθίσταται ως εξής:
«Από τις συνιστώµενες θέσεις ΕΕΠ τρεις (3) είναι θέσεις µονίµων υπαλλήλων και έξι (6) είναι θέσεις υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι θέσεις µονίµων υπαλλήλων µπορούν να πληρωθούν είτε µε µετάταξη υπηρετούντων υπαλλήλων που έχουν ήδη αποσπασθεί ή θα αποσπασθούν στο µέλλον, βάσει των κειµένων
διατάξεων, στο Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο, είτε µε διορισµό. Στις υπόλοιπες έξι (6) θέσεις ΕΕΠ προσλαµβάνεται
προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά τα οριζόµενα στο ν. 2190/1994. Το
προσωπικό το οποίο κατέχει οργανική θέση ΕΠ δύναται
να εξελιχθεί µε την ίδια σχέση εργασίας, µονίµου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ., ύστερα από µετάταξη εντός του ιδίου φορέα και να καταλάβει προσωποπαγή
θέση ΕΕΠ που συνιστάται για το σκοπό αυτό εφόσον: α)
διαθέτει τα προβλεπόµενα τυπικά προσόντα, β) έχει συµπληρώσει ευδόκιµη υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών
στο Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο και γ) έχει αξιολογηθεί
θετικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας. Η διαδικασία προϋποθέτει αίτηση του
ενδιαφεροµένου, σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου και έγκριση του Δ.Σ. του Δηµοσιονοµικού
Συµβουλίου. Τα επιµέρους λειτουργικά, διοικητικά και ερευνητικά καθήκοντα του προσωπικού ανατίθενται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου.»
2. Η διάταξη του πέµπτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4270/2014, το οποίο προστίθεται µε την
προηγούµενη παράγραφο, ισχύει µόνο για το προσωπικό
του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου, το οποίο κατέχει οργανική θέση ΕΠ κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 135
Τροποποίηση του άρθρου 16Α του ν. 4173/2013
Η παρ. 2 του άρθρου 16Α του ν. 4173/2013 (Α΄ 169), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και του Υπουργού Οικονοµικών, καθώς και του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
κατά περίπτωση, για θέµατα αρµοδιότητάς του, ρυθµίζονται τα κάθε είδους ζητήµατα που προκύπτουν από την
κατά την προηγούµενη παράγραφο αναβίωση συµβάσεων και ιδίως τα θέµατα που αφορούν:
α) εκκρεµείς οικονοµικές απαιτήσεις του προσωπικού
της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που καταργήθηκε µε την αναφερόµενη
στην παράγραφο 1 κοινή υπουργική απόφαση,
β) συµψηφισµούς των ως άνω απαιτήσεων µε τους κάθε είδους µισθούς, αποδοχές, επιδόµατα και αποζηµιώσεις που έλαβαν οι εργαζόµενοι οι οποίοι εµπίπτουν
στην παράγραφο 1, για την περίοδο από την 11η Ιουνίου
2013 µέχρι την ηµεροµηνία ανάληψης των καθηκόντων
τους, λόγω της αναβίωσης των συµβάσεών τους, καθώς
και συµψηφισµούς των ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν στις µικτές οικονοµικές απολαβές που, κατά
τα ανωτέρω, συµψηφίζονται, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,
γ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
της παρούσας παραγράφου.»
Άρθρο 136
Τροποποίηση του άρθρου 384 του ν. 4512/2018
Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 384
του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) προστίθενται δύο (2) εδάφια, ως
εξής:
«Για τη διασφάλιση της άµεσης λειτουργίας της Υπηρεσίας επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, η κατά τα ανωτέρω απόσπαση προϊσταµένων
οργανικών µονάδων σε θέσεις ευθύνης, ιδίου επιπέδου.
Η ανωτέρω απόσπαση λήγει αυτοδικαίως µε την επιλογή
και τοποθέτηση προϊσταµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.»
Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 384
του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) προστίθενται δύο (2) εδάφια, ως
εξής:
«Για τη διασφάλιση της άµεσης λειτουργίας της Υπηρεσίας, επιτρέπεται, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, σύµφωνα µε τα εδάφια 1
και 2 της παρούσας παραγράφου, η τοποθέτηση σε θέσεις προϊσταµένων των οργανικών της µονάδων, υπαλλήλων οι οποίοι υπηρετούν στην Υπηρεσία. Για την τοποθέτηση των υπαλλήλων συνεκτιµώνται τα ουσιαστικά
προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς
τους, η γνώση του αντικειµένου του φορέα και οι εν γένει διοικητικές τους ικανότητες.»
Άρθρο 137
Αρµοδιότητες διατάκτη του Υπουργείου Οικονοµικών
Αρµοδιότητες διατάκτη του Υπουργείου Οικονοµικών
που ασκήθηκαν, µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, καθ’ υπέρβαση της εξουσιοδότησης υπογραφής
του οργάνου που τις µεταβίβασε, θεωρούνται νόµιµες,
τηρουµένων και των λοιπών προϋποθέσεων νοµιµότητας
αυτών.
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Άρθρο 138
Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Διεύθυνσης
Δηµοσιονοµικών Ελέγχων
του Υπουργείου Οικονοµικών
1. Για τις ενέργειες που αφορούν σε εκκρεµείς υποθέσεις διενέργειας ελέγχου των πρώην Διευθύνσεων Δηµοσιονοµικών Ελέγχων και Εκτάκτων και Ειδικών ελέγχων, εξαιρουµένων των υποθέσεων διενέργειας ελέγχων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, για τις οποίες
έχει εκδοθεί σχετική εντολή ελέγχου από τη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων πριν τη θέση σε ισχύ
του π.δ. 142/2017 (Α΄181),διατηρούνται οι αρµοδιότητες
των ελεγκτών, σύµφωνα µε τη σχετική εντολή ελέγχου
και τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 3 και 4, 16 παρ. 1
και 17 παρ. 3, 4 και 5 του ν. 3492/2006 ( Α΄210), ανεξάρτητα από την υπηρεσία στην οποία υπηρετούν.
2. Για τις ενέργειες που αφορούν σε εκκρεµείς υποθέσεις διενέργειας ελέγχου της τέως Διεύθυνσης Εκτάκτων και Ειδικών ελέγχων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, για τις οποίες έχει εκδοθεί σχετική εντολή ελέγχου από τη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων
πριν τη θέση σε ισχύ του π.δ. 142/2017, διατηρούνται οι
αρµοδιότητες των ελεγκτών ως προς: α) τη διενέργεια
του ελέγχου σύµφωνα µε τη σχετική εντολή, β) τη σύνταξη της έκθεσης και γ) την υποβολή της έκθεσης στον
αρµόδιο Εισαγγελέα, ανεξάρτητα από την υπηρεσία
στην οποία υπηρετούν.
3.α. Από την έναρξη ισχύος του π.δ. 142/2017 η Διεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού Ελέγχων της
Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων είναι η
καθ’ ύλην αρµόδια για: αα) την παρακολούθηση των αναφερόµενων στις παραγράφους 1 και 2 ενεργειών ββ) τη
θεώρηση της πληρότητας των εκθέσεων της παραγράφου 1 και γγ) την κοινοποίηση των εκθέσεων της παραγράφου 1 στους ελεγχόµενους, τόσο πριν όσο και µετά
την οριστικοποίηση των αποτελεσµάτων ελέγχου. Oι αρµοδιότητες αυτές κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων
Α΄, Β΄ και Γ΄ της ανωτέρω Διεύθυνσης µε κριτήριο το εποπτεύον τους ελεγχθέντες φορείς Υπουργείο ή τον χαρακτηρισµό των υποθέσεων ως έκτακτων.
β. Για τους ελέγχους της παραγράφου 2, αρµόδιο είναι
το Τµήµα Γ΄ της Διεύθυνσης Προγραµµατισµού. Το ίδιο
Τµήµα Γ΄ είναι αρµόδιο για την αλληλογραφία που αφορά τις υποθέσεις ελέγχου κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, µόνο αν αυτές είναι ολοκληρωµένες ή ο έλεγχος
είναι σε εξέλιξη και όχι αν εκκρεµεί η έκδοση εντολής ελέγχου.
γ. Αν ο έλεγχος αφορά σε κοινωφελή περιουσία αρµόδιο για όλες τις ανωτέρω ενέργειες είναι το Τµήµα Δ΄
της Διεύθυνσης Προγραµµατισµού.
4.α. Για τους ελέγχους της παραγράφου 1, η αρµοδιότητα επιβολής τυχόν δηµοσιονοµικών διορθώσεων και
έκδοσης πράξεων καταλογισµού περιέρχεται, από την έναρξη ισχύος του π.δ. 142/2017, στο Τµήµα Α΄ Σχεδιασµού Ελέγχων και Επιβολής Κυρώσεων της Διεύθυνσης
Σχεδιασµού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων.
Όπου από τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται υπογραφή Προϊσταµένου Τµήµατος και Διεύθυνσης για την
επιβολή τυχόν δηµοσιονοµικών διορθώσεων και την έκδοση πράξεων καταλογισµού, νοούνται αντίστοιχαι ο
Προϊστάµενος Τµήµατος και ο Προϊστάµενος Διεύθυν-

σης της Διεύθυνσης Σχεδιασµού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων. Στην περίπτωση µη αποδοχής των αντιρρήσεων του ελεγχόµενου από την Επιτροπή Συντονισµού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.) και εφόσον απαιτείται επιβολή δηµοσιονοµικών διορθώσεων και έκδοση πράξεων
καταλογισµού, αυτές διενεργούνται µε απόφαση της
Ε.Σ.ΕΛ. Η απόφαση αυτή συντάσσεται µε µέριµνα των
εισηγητών του Τµήµατος Α΄ Σχεδιασµού Ελέγχων και Επιβολής Κυρώσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασµού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων και υπογράφεται από
τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων.
β. Για τους ελέγχους της παραγράφου 1 ανατίθενται
στο Τµήµα Α΄ Σχεδιασµού Ελέγχων και Επιβολής Κυρώσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασµού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων και οι εξής αρµοδιότητες: αα) η παρακολούθηση της συµµόρφωσης των φορέων στις συστάσεις των εκθέσεων ελέγχου, ββ) η χορήγηση εύλογης παράτασης, κατόπιν έγγραφου σχετικού αιτήµατος
του φορέα για συµµόρφωση επί σύστασης των εκθέσεων ελέγχου, γγ) η εισήγηση προς την Ε.Σ.ΕΛ. πρόσθετων µέτρων σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των φορέων στις συστάσεις των εκθέσεων ελέγχου και δδ) η διεκπεραίωση κάθε πρόσθετης αλληλογραφίας σχετικής µε
τους ανωτέρω ελέγχους, συµπεριλαµβανοµένης της υποβολής στοιχείων ενώπιον δικαστικών αρχών, όταν απαιτείται από τις σχετικές δικονοµικές διατάξεις και ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για αναθεώρηση χρηµατικού εντάλµατος.
5.α. Από την έναρξη ισχύος του π.δ. 142/2017 ανατίθεται στη Διεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού Ελέγχων η ευθύνη τήρησης και φύλαξης των φακέλων
των ελέγχων των παραγράφων 1 και 2. Η Διεύθυνση αυτή παρέχει στο Τµήµα Α΄ Σχεδιασµού Ελέγχων και Επιβολής Κυρώσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασµού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων κάθε αναγκαίο στοιχείο
για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων που του ανατίθενται µε την παράγραφο 4 του παρόντος.
β. Στη Διεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού
Ελέγχων µεταφέρεται το ήδη υπάρχον αρχείο της πρώην Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων, καθώς και της
πρώην Διεύθυνσης Έκτακτων και Ειδικών Ελέγχων.
6.α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών συνιστάται και συγκροτείται επιτροπή για την αξιολόγηση της ανάγκης διενέργειας ελέγχου των υποθέσεων που είχαν
εισαχθεί στην πρώην Διεύθυνση Έκτακτων και Ειδικών
Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και για
τις οποίες δεν είχε εκδοθεί εντολή ελέγχου µέχρι την έναρξη ισχύος του π.δ. 142/2017. Η εισήγηση της επιτροπής υποβάλλεται για έγκριση στην Ε.Σ.ΕΛ.. Οι σχετικές
αποφάσεις της Ε.Σ.ΕΛ. κοινοποιούνται στον Υπουργό
Οικονοµικών. Με εντολή του Υπουργού Οικονοµικών και
του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης µπορεί να
διενεργείται έλεγχος και επί υποθέσεων, για τις οποίες η
Ε.Σ.ΕΛ. αποφάσισε τη µη διενέργεια ελέγχου κατά την
ανωτέρω διαδικασία.
β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής και τα κριτήρια
αξιολόγησης των υποθέσεων.
7. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4151/2013, όπως είχε
τροποποιηθεί µε την περίπτωση β΄ της παρ. 4 του
ν. 4374/2016 (Α΄ 50), καταργείται.
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Άρθρο 139
Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων
Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων
του Υπουργείου Οικονοµικών
1. Οι αρµοδιότητες των µελών των ελεγκτικών οµάδων που είχαν συγκροτηθεί για τη διενέργεια των ελέγχων της πρώην Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων του άρθρου 46 του
π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) και οι οποίες µέχρι την έναρξη ισχύος του π.δ. 142/2017, δεν είχαν συντάξει τις Εκθέσεις Προσωρινών ή Οριστικών Αποτελεσµάτων ελέγχων,
διατηρούνται σε ισχύ και ασκούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 12 του ν. 4314/2014 (Α΄265), ανεξάρτητα από την υπηρεσία στην οποία υπηρετούν τα µέλη των οµάδων αυτών.
2. Για το συντονισµό και την παρακολούθηση των ενεργειών της παραγράφου 1, καθώς και για τον έλεγχο
πληρότητας των Εκθέσεων Αποτελεσµάτων Ελέγχου,
αρµόδιες, από την έναρξη ισχύος του π.δ. 142/2017, είναι οι Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων
Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων και τα Τµήµατα
τους, ως εξής:
α) Για τους ελέγχους των Τµηµάτων Α΄, Β΄ και Γ΄
Προγραµµατισµού και Ελέγχων της πρώην Διεύθυνσης
Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων του άρθρου 46 του π.δ. 111/2014, αρµόδια
είναι, µετά την έναρξη ισχύος του π.δ. 142/2017, τα αντίστοιχα Τµήµατα της Διεύθυνσης Α΄ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων.
β) Για τους ελέγχους των Τµηµάτων Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄
Προγραµµατισµού και Ελέγχων της πρώην Διεύθυνσης
Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων του άρθρου 46 του π.δ. 111/2014, αρµόδια
είναι, µετά την έναρξη ισχύος του π.δ. 142/2017, τα αντίστοιχα Τµήµατα της Διεύθυνσης Β΄ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων.
γ) Ειδικά όσον αφορά στους ελέγχους του Ταµείου
Αλληλεγγύης που έχουν διενεργηθεί από την πρώην Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων
Προγραµµάτων του άρθρου 46 του π.δ. 111/2014 και για
τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία οριστικοποίησης ή σύνταξης των Εκθέσεων Αποτελεσµάτων
Ελέγχου µέχρι την έναρξη ισχύος του π.δ. 142/2017, αρµόδιο για τον συντονισµό και την παρακολούθηση των αναφερόµενων στην παράγραφο 1 ενεργειών, καθώς και
για τον έλεγχο πληρότητας των Εκθέσεων Αποτελεσµάτων Ελέγχου είναι το Τµήµα Γ΄ της Διεύθυνσης Β΄ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων.
3. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Α΄ Προγραµµατισµού και Ελέγχων της Διεύθυνσης Β΄ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων, ανήκει και ο έλεγχος των πράξεων οι οποίες
εντάσσονται σε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Π.Ε.Π.) του Ε.Σ.Π.Α. και συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.).»
Άρθρο 140
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 2628/1998
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.
2628/1998 (Α΄ 151) διαγράφεται η φράση «µε απόσπαση».

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2628/1998,
όπως ισχύει προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Για τον καθορισµό των αποδοχών και των εν γένει
πρόσθετων αµοιβών, απολαβών και αποζηµιώσεων των
προσώπων της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 και της
περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176).»
3. Το παρόν άρθρο ισχύει από 1.12.2017.
Άρθρο 141
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του Μέρους Β΄ αρχίζει από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Π. Σκουρλέτης

Ι. Δραγασάκης

ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

Ν. Παππάς

Π. Καµµένος

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ευτ. Αχτσιόγλου

Ν. Κοτζιάς

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στ. Κοντονής

Ευκλ.Τσακαλώτος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Όλ. Γεροβασίλη

Γ. Σταθάκης

ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Χρ. Σπίρτζης

Ευάγ. Αποστόλου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σ. Φάµελλος

Γ. Χουλιαράκης
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Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αικ. Παπανάτσιου

Α. Πετρόπουλους

Αριθµ. 96/9/2018
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωµών και άλλες
διατάξεις»
Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου:

ΜΕΡΟΣ Α΄
Ενσωµατώνεται στην ελληνική νοµοθεσία η Οδηγία
2015/2366/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 25ης Νοεµβρίου 2015 (ΕΕ L 271), σχετικά µε υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά, και
καταργείται η ανάλογου περιεχοµένου Οδηγία
2007/64/ΕΚ (L 337), η οποία ενσωµατώθηκε µε το
ν. 3862/2010 (άρθρα 1-83). Ειδικότερα:
Διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής του πλαισίου των παρεχόµενων στην Ελλάδα υπηρεσιών πληρωµών κατά το
ότι περιλαµβάνονται πράξεις πληρωµής µε τρίτες χώρες
όταν ο ένας από τους δύο παρόχους βρίσκεται εντός του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
Διευρύνεται το φάσµα των υπηρεσιών πληρωµών µε
την προσθήκη, µεταξύ άλλων, των υπηρεσιών εκκίνησης
πράξης πληρωµής και των υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασµού.
Προβλέπεται η άσκηση ελέγχου από την Τράπεζα της
Ελλάδος της απόκτησης ειδικής συµµετοχής των φυσικών ή νοµικών προσώπων σε ίδρυµα πληρωµών µε έδρα
στην Ελλάδα.
Η Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερώνει το ηλεκτρονικό
κεντρικό µητρώο που τηρεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
(Ε.Α.Τ.) µε πληροφορίες σχετικά µε τα αδειοδοτηµένα ιδρύµατα πληρωµών µε έδρα στην Ελλάδα, τους παρόχους υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασµού κ.λπ..
Επανακαθορίζεται το καθεστώς των κυρώσεων που
δύναται να επιβάλλει η Τράπεζα της Ελλάδος σε βάρος
των παρόχων υπηρεσιών πληρωµών κατά την άσκηση
της εποπτικής της αρµοδιότητας.
Παρατίθενται οι αρµοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος για την άσκηση εποπτείας ως αρµόδιας αρχής κράτους-µέλους προέλευσης και κράτους-µέλους υποδοχής.
Αναφέρονται οι πληροφορίες, που πρέπει να παρέχονται αµέσως µετά από την εκκίνηση της εντολής πληρωµής, από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών στον πληρωτή και, όπου απαιτείται, στον δικαιούχο, όταν η εκκίνηση
εντολής πληρωµής διενεργείται µέσω παρόχου υπηρεσιών εκκίνησης πληρωµής

Υποχρεούται εφεξής ο πληρωτής, να πληρώσει για τις
επιβαρύνσεις αναφορικά µε τη χρήση συγκεκριµένου µέσου πληρωµών που επιβάλλεται από πάροχο υπηρεσιών
πληρωµών ή από άλλο πρόσωπο που εµπλέκεται στην
πράξη µόνο εάν του γνωστοποιήθηκε ολόκληρο το ποσό
πριν από την εκκίνηση της πράξης πληρωµής.
Θεσπίζεται η υποχρέωση επιβεβαίωσης της διαθεσιµότητας χρηµατικών ποσών, εκ µέρους του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού, στους
παρόχους υπηρεσιών έκδοσης µέσων πληρωµής µε κάρτα, εφόσον πληρούνται οι οριζόµενες προϋποθέσεις.
Θεσπίζεται η ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών εκκίνησης πληρωµών για µη εκτέλεση, εσφαλµένη ή καθυστερηµένη εκτέλεση πράξεων πληρωµής και στην περίπτωση χρήσης των υπηρεσιών εκκίνησης πληρωµής.
Ορίζονται οι υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών
πληρωµών σε σχέση µε την ασφάλεια των παρεχόµενων
υπηρεσιών.
- Καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που δύνανται
να επιβληθούν, από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕΠΚ) µε τη µορφή προστίµων στους παρόχους και δικαιούχους υπηρεσιών πληρωµών κατά παράβαση διατάξεων του υπό ψήφιση νόµου.
Συγκεκριµένα, τα πρόστιµα που επιβάλλονται κυµαίνονται από πεντακόσια (500) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο
(1.000.000) ευρώ, ανάλογα µε το είδος της παράβασης
(σήµερα τα υφιστάµενα πρόστιµα κυµαίνονται από 5.000
έως 500.000 ευρώ).
(άρθρα 1-110)

ΜΕΡΟΣ Β΄
Ρυθµίζονται διάφορα θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών. Ειδικότερα:
1. Ορίζεται ότι, κατ’ εξαίρεση του κανόνα για τη διάρκεια της παράτασης της προσωρινής εισαγωγής µεταφορικών µέσων (κατ’ ανώτατο όριο τρεις µήνες), για τα µεταφορικά µέσα των διπλωµατικών και προξενικών υπαλλήλων ξένων διπλωµατικών αποστολών, η προβλεπόµενη διάρκεια παραµονής µπορεί να παρατείνεται, κατόπιν
αιτήσεως του δικαιούχου, από την αρµόδια τελωνειακή
αρχή για ένα έτος και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που
επικαλείται ο δικαιούχος και συντρέχουν αποδεδειγµένα, µέχρι τέσσερα (4) έτη, από τη λήξη της αποστολής
του στη χώρα µας, ανεξαρτήτως αν τα πρόσωπα αυτά
παραµένουν προσωρινά ή δεν παραµένουν πλέον στην
Ελλάδα.
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται µε τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις, και σε περιπτώσεις δικαιούχων, η αποστολή των οποίων στη χώρα µας έχει λήξει κατά το χρόνο δηµοσίευσης του υπό ψήφιση νόµου, αλλά δεν έχουν
παρέλθει τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της αποστολής
τους.
(άρθρο 111)
2. Προστίθεται διάταξη στο ν. 1587/1950 (σχετικά µε
τον φόρο µεταβίβασης ακινήτων) σύµφωνα µε την οποία, εάν η µεταγραφή γίνεται συνεπεία ενέργειας τρίτου που έχει έννοµο συµφέρον, µε µέριµνα του υποθηκοφύλακα, ενηµερώνεται ο προϊστάµενος της αρµόδιας
Δ.Ο.Υ., ο οποίος ενηµερώνει τον υπόχρεο στο φόρο για
την υποβολή της σχετικής δήλωσης, κατά την προβλεπόµενη διαδικασία και προθεσµία.
(άρθρο 112)
3. Επαναφέρονται σε ισχύ διατάξεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, σχετικά µε την µετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογι-
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κής υποχρέωσης για τα απαλλοτριούµενα ή ρυµοτοµούµενα ακίνητα που αποκτώνται αιτία θανάτου ή από χαριστική αιτία.
(άρθρο 113)
4. Συµπληρώνονται διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013) ως προς τα εξής:
α. Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος και οι αµοιβές που καταβάλλει η Παγκόσµια Ένωση Αναπήρων
Καλλιτεχνών στα µέλη της - ζωγράφους µε το πόδι και
το στόµα, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας,
αποκλειστικά για την εργασία της ζωγραφικής που αµείβεται από την ως άνω Ένωση µε συνάλλαγµα.
β. Παρατείνεται και για το φορολογικό έτος 2017 η υφιστάµενη και για το 2016 ρύθµιση, σύµφωνα µε την οποία για τα εισοδήµατα που αποκτούν οι περιστασιακά ή
ευκαιριακά απασχολούµενοι εφόσον δεν ασκούν επιχειρηµατική ή ατοµική αγροτική δραστηριότητα, εφαρµόζεται η ενιαία κλίµακα των µισθωτών/συνταξιούχων/επιχειρηµατικής δραστηριότητας, υπολογιζόµενου του ποσού
της µείωσης φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ, εφόσον
το πραγµατικό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό
των 6.000 ευρώ και το τεκµαρτό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.
(άρθρο 114)
5. Τροποποιούνται και συµπληρώνονται διατάξεις του
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001) στα εξής,
κατά βάση, σηµεία:
α. Προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
για τον καθορισµό των όρων, των προϋποθέσεων, των απαιτούµενων ελέγχων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτοµέρειας για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) του φυσικού αερίου που χρησιµοποιείται
αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
β. Προστίθενται οι επιχειρήσεις πρώτης µεταποίησης
καπνού και οι επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης στις επιχειρήσεις που έχουν την υποχρέωση να εφαρµόζουν µέτρα δέουσας επιµέλειας ως προς τους πελάτες και τους
προµηθευτές τους. Παράλληλα, εξαιρούνται απολύτως
από την εφαρµογή των µέτρων δέουσας επιµέλειας οι
καλλιεργητές καπνού.
(άρθρα 115 - 116)
6.α. Επανακαθορίζεται η φορολογητέα αξία (για τον υπολογισµό του τέλους ταξινόµησης) για τα, υπό καθεστώς τελωνειακής επίβλεψης, οχήµατα της εγχώριας
παραγωγής, η οποία πλέον διαµορφώνεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
(ν. 2960/2001), για κάθε κατηγορία οχήµατος (δηλ. ως
προς τα επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα µικτού βάρους µέχρι και 3,5 τόνους µε βάση τη λιανική τιµή πώλησης προ φόρων αντί της εργοστασιακής τιµής).
Για τα οχήµατα της εγχώριας παραγωγής εκτός τελωνειακής επίβλεψης (η φορολογητέα αξία των οποίων
διαµορφώνεται και σήµερα σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα), ορίζεται ότι το κόστος διασκευής προστίθεται µόνο όταν η φορολογητέα
αξία δεν προσδιορίζεται µε βάση τη λιανική τιµή πώλησης προ φόρων.
β. Οι συντελεστές του τέλους ταξινόµησης για τα τρίκυκλα και τετράκυκλα οχήµατα (επιβατικά και φορτηγά)
που δεν πληρούν τις προβλεπόµενες προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, προσαυξάνονται κατά ποσοστό 30%.
γ. Προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για την εξέτα-

ση επιβατικών αυτοκινήτων από την Ειδική Επιτροπή του
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 126
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, στο πλαίσιο των οριζοµένων στην παράγραφο 7 του άρθρου 121 του εν λόγω Κώδικα, περί υπολογισµού του ιστορικού τέλους ταξινόµησης.
(άρθρο 117)
7. Αναστέλλονται, για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών
από τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου, οι διατάξεις
των πάγιων ρυθµίσεων οφειλών του ν. 4152/2013 και του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ., ν. 4174/2013),
σχετικά µε την υποχρέωση προσκόµισης δικαιολογητικών (πιστοποίηση εκτιµητή, εγγυήσεις/εµπράγµατες ασφάλειες κ.λπ.).
(άρθρο 118)
8. Διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος της ορθής απόδοσης
του περιβαλλοντικού τέλους των πλαστικών σακουλών
µεταφοράς διενεργείται αποκλειστικά από τη Φορολογική Διοίκηση και καθορίζεται η προθεσµία για τη δήλωση
απόδοσης του τέλους αυτού.
(άρθρο 119)
9.α. Τροποποιούνται οι προϋποθέσεις αναφορικά µε
τον αριθµό και την ελάχιστη χωρητικότητα των ζυθοβραστήρων που πρέπει να διαθέτουν οι επιχειρήσεις (εστιατόρια, µπαρ κ.λπ.), που παράγουν µπίρα για επιτόπια κατανάλωση.
β. Επιτρέπεται, κατόπιν ειδικής άδειας του αρµόδιου
Τελωνείου, η µεταφορά, η αποσφράγιση και λειτουργία
άµβικα µικρού αποσταγµατοποιού (διήµερου) για το οριζόµενο χρονικό διάστηµα, στο πλαίσιο πραγµατοποιούµενων πολιτιστικών εκδηλώσεων Ο.Τ.Α, Κοινοτήτων,
Πολιτιστικών Συλλόγων ή άλλων επαγγελµατικών φορέων µε σκοπό την αναπαράσταση και προβολή του παραδοσιακού τρόπου απόσταξης. Επί του παραγόµενου
προϊόντος, προοριζόµενου αποκλειστικά για δωρεάν επιτόπια κατανάλωση, επιβάλλεται ο προβλεπόµενος
Ε.Φ.Κ..
Οµοίως επιτρέπεται, κατόπιν ειδικής άδειας του αρµόδιου Τελωνείου, η µεταφορά σφραγισµένου άµβικα µικρού αποσταγµατοποιού (διήµερου), τηρουµένων των
προβλεποµένων διατυπώσεων και διαδικασίας, για χρονικό διάστηµα ενός 24ώρου κατ’ ανώτατο, αποκλειστικά
και µόνο προς έκθεση αυτού στο πλαίσιο πραγµατοποιούµενων πολιτιστικών εκδηλώσεων. (άρθρα 120 - 121)
10. Παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης θέσεων τακτικού προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε., µετά από σύµφωνη γνώµη
του Α.Σ.Ε.Π., χωρίς νέα προκήρυξη, από πίνακα επιλαχόντων είτε προηγούµενου διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π. για
την κάλυψη θέσεων της Αρχής, υπό την προϋπόθεση ότι
δεν έχουν παρέλθει τρία (3) χρόνια από τη δηµοσίευση
των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων, είτε από προκηρύξεις των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3812/2009, εφόσον δεν έχουν παρέλθει εννέα (9) µήνες από τη δηµοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων και υπό τις λοιπές οριζόµενες προϋποθέσεις.
(άρθρο 122)
11. Συνιστώνται στην Α.Α.Δ.Ε. τρεις (3) θέσεις, µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
(Ι.Δ.Ο.Χ.), οι οποίες καλύπτονται κατά τα οριζόµενα στις
διατάξεις του π.δ. 63/2005, για τους ειδικούς συνεργάτες των πολιτικών γραφείων των µελών της Κυβέρνησης
και των Υφυπουργών, ως εξής:
- δύο (2) θέσεις Γραµµατέων για τη γραµµατειακή και
εν γένει υποστήριξη του Συµβουλίου Διοίκησης της Αρχής και
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- µία (1) θέση για την υποστήριξη του Διοικητή, για τα
θέµατα του Συµβουλίου Διοίκησης.
Για τις αποδοχές των ανωτέρω έχουν εφαρµογή οι γενικές διατάξεις του ν. 4354/2015, που αφορούν στους
µετακλητούς υπαλλήλους που υπηρετούν στα πολιτικά
γραφεία των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, µε τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις: Οι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης κατατάσσονται στο ΜΚ 8
της κατηγορίας ΠΕ, οι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών στο ΜΚ 10 της κατηγορίας ΠΕ και οι κάτοχοι
διδακτορικού τίτλου σπουδών στο ΜΚ 12 της κατηγορίας
ΠΕ (αντί των προβλεπόµενων ΜΚ 11, 13 και 15 αντιστοίχως της κατηγορίας τους).
(άρθρο 123)
12.α. Συµπληρώνεται η παρ. 7 του άρθρου 25 του
ν. 4389/2016 (περί της αµφίδροµης κινητικότητας υπαλλήλων µεταξύ της Α.Α.Δ.Ε. και των λοιπών αναφερόµενων υπηρεσιών) ώστε να είναι δυνατή η απόσπαση ή µετάταξη υπαλλήλων και από ή προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄
βαθµού.
β. Διευκρινίζεται ότι οι υπάλληλοι που µετατάσσονται
ή µεταφέρονται από το Υπουργείο Οικονοµικών στην
Αρχή και αντιστρόφως, διατηρούν το σύνολο των αποδοχών τους, συµπεριλαµβανοµένης της προσωπικής διαφοράς και εξακολουθούν να διέπονται από το ίδιο συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς, κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας.
γ. Όσοι µετατάσσονται ή µεταφέρονται στην Α.Α.Δ.Ε,
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 18 του ν. 4440/2016 ή άλλων
ειδικών διατάξεων, διατηρούν επίσης το σύνολο των αποδοχών τους, συµπεριλαµβανοµένης της προσωπικής
διαφοράς και εξακολουθούν να διέπονται από το ίδιο συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς, κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας.
(άρθρο 124)
13. Επεκτείνεται το χρονικό πεδίο εφαρµογής των
ρυθµίσεων του άρθρου 62 του ν. 4389/2016, σύµφωνα µε
τις οποίες η ωφέλεια που αποκτούν νοµικά ή φυσικά
πρόσωπα από τη διαγραφή µέρους ή του συνόλου του
χρέους προς πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα κ.λπ.
δεν θεωρείται εισόδηµα και απαλλάσσεται από φόρο εισοδήµατος. Επεκτείνεται, επίσης, και στις οφειλές που
υπάγονται στο ν. 4469/2017 (εξωδικαστικός µηχανισµός
ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων).
(άρθρο 125)
14.α. Μειώνονται σε επτά (7) από εννέα (9) τα µέλη
του Γενικού Συµβουλίου του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και τροποποιούνται διατάξεις
σχετικά µε τις ασυµβίβαστες ιδιότητες των µελών των
οργάνων διοίκησης του Τ.Χ.Σ..
β. Συµπληρώνεται το άρθρο 12 του ν. 4438/2016 σχετικά µε τις γενικές πληροφορίες που πρέπει να διαθέτουν
οι πιστωτικοί φορείς και οι συνδεδεµένοι µεσίτες πιστώσεων για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για
κατοικία (στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ).
γ. Προσδιορίζονται οι αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) 1286/2014 «σχετικά µε τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασµένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόµενα σε ασφάλιση (PRIIP)»
και προβλέπονται διοικητικά πρόστιµα για συγκεκριµένες παραβάσεις διατάξεων του εν λόγω Κανονισµού (έως 5 εκ. ευρώ για νοµικά πρόσωπα και έως 700 χιλ. ευρώ
για φυσικά πρόσωπα ή έως το διπλάσιο του ποσού των
κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που αποφεύχθηκαν).

δ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την ανάκτηση παράνοµων κρατικών ενισχύσεων.
(άρθρα 126 - 132)
15. Επιτρέπεται στα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους (Ν.Σ.Κ.) να διορίζονται ως µέλη συνταγµατικά
κατοχυρωµένων ανεξάρτητων αρχών ή Βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη. Κατά τη διάρκεια της θητείας αυτών ως
µελών συνταγµατικά κατοχυρωµένων ανεξάρτητων αρχών ή Βοηθών Συνηγόρων του Πολίτη, αναστέλλεται η
άσκηση των καθηκόντων τους.
(άρθρο 133)
16. Τρεις (3) από τις εννέα (9) θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Ελληνικού Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου (Ε.Δ.Σ.) ορίζονται ως θέσεις µονίµων
υπαλλήλων (ενώ σήµερα είναι όλες θέσεις υπαλλήλων
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου).
Οι υπηρετούντες, κατά τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση
νόµου, σε θέση Επιστηµονικού Προσωπικού (Ε.Π.) µπορούν, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις, να µεταταγούν
µε την ίδια σχέση εργασίας σε προσωποπαγή θέση
Ε.Ε.Π. που συνιστάται για το σκοπό αυτόν. (άρθρο 134)
17. Τροποποιούνται και συµπληρώνονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 16Α του ν. 4173/2013, σχετικά µε το συµψηφισµό των εκκρεµών οικονοµικών απαιτήσεων του προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που καταργήθηκε µε τους κάθε είδους µισθούς, αποδοχές, επιδόµατα
και αποζηµιώσεις που έλαβαν οι εργαζόµενοι.
(άρθρο
135)
18. Για τη διασφάλιση της άµεσης λειτουργίας της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονοµικού Εγκλήµατος επιτρέπεται: α) η, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, απόσπαση προϊσταµένων οργανικών µονάδων σε θέσεις ευθύνης ιδίου επιπέδου και β) η τοποθέτηση υπαλλήλων
που υπηρετούν στην εν λόγω Διεύθυνση (µεταβατικά µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης), σε θέσεις προϊσταµένων των οργανικών µονάδων
αυτής.
(άρθρο 136)
19. Θεωρούνται νόµιµες οι αρµοδιότητες διατάκτη του
Υπουργείου Οικονοµικών που ασκήθηκαν, µέχρι την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου, καθ’ υπέρβαση της
εξουσιοδότησης υπογραφής του οργάνου που τις µεταβίβασε.
(άρθρο 137)
20. Ρυθµίζονται θέµατα αρµοδιοτήτων :
α. της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων
του Υπουργείου Οικονοµικών. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, συνιστάται επιτροπή για την αξιολόγηση της ανάγκης διενέργειας ελέγχου των υποθέσεων που είχαν εισαχθεί στην πρώην Διεύθυνση Έκτακτων και Ειδικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και για τις
οποίες δεν είχε εκδοθεί εντολή ελέγχου µέχρι τις
3.12.2017. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποθέσεων, και
β. της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων του ίδιου Υπουργείου.
(άρθρα 138 και 139)
21. Εξαιρούνται από το ανώτατο όριο για τις πάσης
φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αµοιβές ή απολαβές ή
συντάξεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους του δηµοσίου τοµέα (αποδοχές Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου
ύψους 4.631 ευρώ/µηνιαίως) και οι δηµόσιοι λειτουργοί ή
υπάλληλοι του δηµοσίου τοµέα που αναλαµβάνουν τη
θέση του Γενικού Διευθυντή και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου
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Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ). Για τους εν λόγω υπαλλήλους εφαρµόζεται εφεξής το ανώτατο όριο που ισχύει για τους δικαστικούς λειτουργούς και το κύριο προσωπικό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), που ανέρχεται
σε 8.315 ευρώ/ µηνιαίως (αποδοχές και πρόσθετες αµοιβές ή απολαβές του Προέδρου του Αρείου Πάγου). Η
ρύθµιση αυτή ισχύει από 1.12.2017.
(άρθρο 140)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις επέρχονται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

I. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη ύψους 76 χιλ. ευρώ περίπου, από τη
σύσταση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.) τριών (3) θέσεων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), η οποία θα υλοποιείται κατά το βαθµό πλήρωσης των θέσεων.
(άρθρο 123)
2. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από τη διατήρηση του
συνόλου των αποδοχών όσων µετατάσσονται ή µεταφέρονται στην Α.Α.Δ.Ε, κατ’ εφαρµογή ειδικών διατάξεων,
το ύψος ης οποίας εξαρτάται από τον αριθµό των υπαλλήλων και το ύψος της προσωπικής διαφοράς αυτών.
(άρθρο 124 παρ. 4)
3. Ετήσια µείωση εσόδων από:
α. Την απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος των αµοιβών που καταβάλλει σε συνάλλαγµα η Παγκόσµια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών στα µέλη της - ζωγράφους
µε το πόδι και το στόµα.
(άρθρο 114 παρ. 1)
β. Την απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος και δωρεάς των διαγραφών χρεών που θα εµπίπτουν στις ρυθµίσεις του άρθρου 62 του ν. 4389/2016, λόγω διεύρυνσης
του πεδίου εφαρµογής αυτού.
(άρθρο 125)
4. Μείωση εσόδων του τρέχοντος έτους από τη φορολόγηση, και για το φορολογικό έτος 2017, των εισοδηµάτων που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούµενοι που δεν ασκούν επιχειρηµατική ή ατοµική
αγροτική δραστηριότητα και το πραγµατικό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκµαρτό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500
ευρώ ως εισοδήµατα από µισθωτή εργασία (δηλ. µε εφαρµογή και της µείωσης του φόρου).
(άρθρο 114 παρ. 2)
5. Μείωση εσόδων από τη δυνατότητα µεγαλύτερης
παράτασης του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής των
µεταφορικών µέσων των διπλωµατικών και προξενικών
υπαλλήλων ξένων διπλωµατικών αποστολών (λόγω της
µη καταβολής προστίµων και τελών κυκλοφορίας). Το ύψος της µείωσης αυτής δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθεί
εκ των προτέρων, διότι εξαρτάται από τον αριθµό και τη
διάρκεια των παρατάσεων που θα εγκριθούν.
(άρθρο 111)
6. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων, µη σηµαντική, από τον
επανακαθορισµό της φορολογητέας αξίας των οχηµάτων της εγχώριας παραγωγής, την προσαύξηση των συντελεστών του τέλους ταξινόµησης για τα τρίκυκλα και
τετράκυκλα οχήµατα που δεν πληρούν τις προβλεπόµενες προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και την
θέσπιση παραβόλου για την εξέταση επιβατικών αυτοκι-

νήτων από την Ειδική Επιτροπή υπολογισµού του ιστορικού τέλους ταξινόµησης.
(άρθρο 117)
7. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από:
α. τον επανακαθορισµό των κυρώσεων, που δύνανται
να επιβληθούν στους παρόχους και δικαιούχους υπηρεσιών πληρωµών σε περίπτωση παράβασης διατάξεων
σχετικά µε τις προβλεπόµενες υποχρεώσεις τους κατά
τη διαδικασία υπηρεσιών πληρωµών στην εσωτερική αγορά,
(άρθρα 24 και 101)
β. την τυχόν επιβολή των θεσπιζόµενων προστίµων
για συγκεκριµένες παραβάσεις διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) 1286/2014 «σχετικά µε τα έγγραφα βασικών
πληροφοριών που αφορούν συσκευασµένα επενδυτικά
προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόµενα σε ασφάλιση (PRIIP)».
(άρθρο 130)

II. Επί του προϋπολογισµού του Ελληνικού Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου (Ε.Δ.Σ., Ανεξάρτητη Αρχή επιχορηγούµενη από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – Φορέας της
Γενικής Κυβέρνησης)
Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη σε περίπτωση σύστασης
προσωποπαγών θέσεων Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού για τη µετάταξη υπηρετούντων στο Ε.Δ.Σ. σε θέση
Επιστηµονικού Προσωπικού. Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από τον αριθµό των θέσεων που θα συσταθούν και εκτιµάται ότι δεν θα υπερβεί το ποσό των
150 χιλ. ευρώ.
(άρθρο 134)

III. Επί του προϋπολογισµού του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. (Ν.Π.Δ.Δ.
επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – Φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)
Ετήσια δαπάνη ύψους 88,4 χιλ. ευρώ περίπου, από τη
µισθολογική διαφορά µεταξύ του ανώτατου ορίου για
τους δικαστικούς λειτουργούς και το κύριο προσωπικό
του Ν.Σ.Κ. αφενός και του Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου αφετέρου, που εφαρµόζεται για τους δηµοσίους λειτουργούς ή υπαλλήλους του δηµοσίου τοµέα που αναλαµβάνουν τα καθήκοντα της θέσης του Γενικού Διευθυντή και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του
Ο.Δ.ΔΗ.Χ.. Η προαναφερόµενη δαπάνη κατά την αρχική
εφαρµογή της ρύθµισης και λόγω της αναδροµικότητας
αυτής εκτιµάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 95,8 χιλ.
ευρώ περίπου.
(άρθρο 140)

IV. Επί του προϋπολογισµού του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ., Ν.Π.Ι.Δ. – Φορέας της
Γενικής Κυβέρνησης)
Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης ύψους 72 χιλ. ευρώ, από τη µείωση κατά δύο (2) των µελών του Γενικού Συµβουλίου του Τ.Χ.Σ..
(άρθρο 126)
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018
Η Γενική Διευθύντρια
Σταυρούλα Μηλιάκου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωµών και άλλες διατάξεις»

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου,
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα :

I. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη ύψους 76 χιλ. ευρώ περίπου, από τη
σύσταση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.) τριών (3) θέσεων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), η οποία θα υλοποιείται κατά το βαθµό πλήρωσης των θέσεων.
(άρθρο 123)
2. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από τη διατήρηση του
συνόλου των αποδοχών όσων µετατάσσονται ή µεταφέρονται στην Α.Α.Δ.Ε, κατ’ εφαρµογή ειδικών διατάξεων,
το ύψος ης οποίας εξαρτάται από τον αριθµό των υπαλλήλων και το ύψος της προσωπικής διαφοράς αυτών.
(άρθρο 124 παρ. 4)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.
3. Ετήσια µείωση εσόδων από:
α. Την απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος των αµοιβών που καταβάλλει σε συνάλλαγµα η Παγκόσµια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών στα µέλη της - ζωγράφους
µε το πόδι και το στόµα.
(άρθρο 114 παρ. 1)
β. Την απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος και δωρεάς των διαγραφών χρεών που θα εµπίπτουν στις ρυθµίσεις του άρθρου 62 του ν. 4389/2016, λόγω διεύρυνσης
του πεδίου εφαρµογής αυτού.
(άρθρο 125)
4. Μείωση εσόδων του τρέχοντος έτους από τη φορολόγηση, και για το φορολογικό έτος 2017, των εισοδηµάτων που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούµενοι που δεν ασκούν επιχειρηµατική ή ατοµική
αγροτική δραστηριότητα και το πραγµατικό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκµαρτό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500
ευρώ ως εισοδήµατα από µισθωτή εργασία (δηλ. µε εφαρµογή και της µείωσης του φόρου).
(άρθρο 114 παρ. 2)
5. Μείωση εσόδων από τη δυνατότητα µεγαλύτερης
παράτασης του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής των
µεταφορικών µέσων των διπλωµατικών και προξενικών
υπαλλήλων ξένων διπλωµατικών αποστολών (λόγω της
µη καταβολής προστίµων και τελών κυκλοφορίας). Το ύψος της µείωσης αυτής δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθεί
εκ των προτέρων, διότι εξαρτάται από τον αριθµό και τη
διάρκεια των παρατάσεων που θα εγκριθούν.
(άρθρο 111)
Οι ανωτέρω µειώσεις εσόδων θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού.

II. Επί του προϋπολογισµού του Ελληνικού Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου (Ε.Δ.Σ., Ανεξάρτητη Αρχή επιχορηγούµενη από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – Φορέας της
Γενικής Κυβέρνησης)
Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη σε περίπτωση σύστασης
προσωποπαγών θέσεων Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού για τη µετάταξη υπηρετούντων στο Ε.Δ.Σ. σε θέση
Επιστηµονικού Προσωπικού. Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από τον αριθµό των θέσεων που θα συσταθούν και εκτιµάται ότι δεν θα υπερβεί το ποσό των
150 χιλ. ευρώ.
(άρθρο 134)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Ε.Δ.Σ..

III. Επί του προϋπολογισµού του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. (Ν.Π.Δ.Δ.
επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – Φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)
Ετήσια δαπάνη ύψους 88,4 χιλ. ευρώ περίπου, από τη
µισθολογική διαφορά µεταξύ του ανώτατου ορίου για
τους δικαστικούς λειτουργούς και το κύριο προσωπικό
του Ν.Σ.Κ. αφενός και του Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου αφετέρου, που εφαρµόζεται για τους δηµοσίους λειτουργούς ή υπαλλήλους του δηµοσίου τοµέα που αναλαµβάνουν τα καθήκοντα της θέσης του Γενικού Διευθυντή και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του
Ο.Δ.ΔΗ.Χ.. Η προαναφερόµενη δαπάνη κατά την αρχική
εφαρµογή της ρύθµισης και λόγω της αναδροµικότητας
αυτής εκτιµάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 95,8 χιλ.
ευρώ περίπου.
(άρθρο 140)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Ο.Δ.ΔΗ.Χ..
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ευκλ. Τσακαλώτος
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΑΜΒΥΣΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3332825
E-MAIL: C.KAMVYSIDI@MINFIN.GR
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες
πληρωμών και άλλες διατάξεις

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Με το παρόν σχέδιο νόμου ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία
2015/2366/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου
2015 σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά. Με τη θέσπιση του
παρόντος σχεδίου νόμου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 83 του
ν.3286/2010 , ο οποίος είχε ενσωματώσει την προγενέστερη Οδηγία για τις Υπηρεσίες
Πληρωμών 2007/64/ΕΚ. Σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο για τις υπηρεσίες
πληρωμών, το παρόν νομοσχέδιο διευρύνει το φάσμα των υπηρεσιών πληρωμής,
ενισχύει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων
αρχών των κρατών μελών και καθιερώνει την υποχρέωση των παρόχων να θεσπίζουν
διαδικασίες για τη διαχείριση παραπόνων καθώς και προθεσμίες για την επίλυσή τους.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΕ
ΑΛΛΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:
- Τροποποίηση του ν. 2251/1994
- Τροποποίηση του ν. 4021/2011
- Τροποποίηση του ν.4261/2014

ΤΥΧΟΝ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΣΤΟ
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Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο
καθιστά αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης
ρύθμισης.
Οι σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες που έχουν υλοποιηθεί στην αγορά
πληρωμών, η ταχεία ανάπτυξη στον αριθμό ηλεκτρονικών πληρωμών και των
πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου, η εμφάνιση νέων υπηρεσιών πληρωμών στην
αγορά δεν καλύπτονται από το ισχύον νομικό. Καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες
πληρωμών δεν εμπίπτουν εξ ολοκλήρου ή σε μεγάλο μέρος, στο πεδίο εφαρμογής
του υφισταμένου θεσμικού πλαισίου (άρθρα 1 έως 84 του ν.3286/2010).
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά
στοιχεία των επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων.
Οι βασικότεροι στόχοι και τα πιο σημαντικά αποτελέσματα της ρύθμισης
συνοψίζονται ως εξής:
 Διεύρυνση του φάσματος των υπηρεσιών πληρωμών ώστε να ληφθούν υπόψη οι
υπηρεσίες εκκίνησης πράξης πληρωμής και οι υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού,
οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν αρρύθμιστες. Η ένταξή τους στο νέο θεσμικό πλαίσιο
ενισχύει τη διαφάνεια και την ασφάλεια στην ενιαία αγορά και δημιουργεί ένα ισότιμο
περιβάλλον παροχής υπηρεσιών πληρωμών σε όλους τους παρόχους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
 Διεύρυνση των πράξεων πληρωμής περιλαμβάνοντας και τις πράξεις πληρωμής με
τρίτες χώρες όταν ο ένας από τους δύο παρόχους βρίσκεται στον ΕΟΧ.
 Επικαιροποίηση των εξαιρουμένων υπηρεσιών πληρωμών με στόχο τη νομική
σαφήνεια και την ενίσχυση της διαφάνειας.
 Ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων
αρχών των κρατών μελών του ΕΟΧ.
 Ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας για όλους τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών
με αποτέλεσμα την καλύτερη προστασία του καταναλωτή.
 Θέσπιση διαδικασιών για τη διαχείριση παραπόνων καθώς και προθεσμιών για την
επίλυση διαφορών.
1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που
επηρεάζει άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση
και προσδιορίστε τον λόγο της επιρροής.
1. Οι χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών : μεγαλύτερη προστασία έναντι των
κινδύνων που προκύπτουν από την αυξανόμενη τεχνική πολυπλοκότητα των
ηλεκτρονικών πληρωμών.
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2. Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών : α) θα πρέπει να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις
διαφάνειας και ενημέρωσης και στις συναλλαγές στις οποίες ο ένας από τους
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών βρίσκεται εκτός ΕΟΧ, β) δημιουργία νέων τύπων
υπηρεσιών πληρωμών όπως οι υπηρεσίες εκκίνησης λογαριασμού πληρωμών
καθώς και δυνατότητα δημιουργίας παρόχων υπηρεσιών πληρωμών οι οποίοι θα
παρέχουν αποκλειστικά την υπηρεσία αυτή, γ) δημιουργία συμπληρωματικών
υπηρεσιών πληρωμών όπως οι υπηρεσίες παροχής πληροφοριών λογαριασμού.
3. Επιχειρήσεις: οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερο
από δέκα εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο
του ετήσιου ισολογισμού
δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια ευρώ)
αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι καταναλωτές.
2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης
του ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε
αναλυτικά τα επιτυχή και τα προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών

Το νομοσχέδιο έρχεται να αναθεωρήσει και να βελτιώσει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
για τις υπηρεσίες πληρωμών (άρθρα 1 έως 83 του ν.3286/2010). Ο ν.3286/2010 είχε
ενσωματώσει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 2007/64/ΕΚ. Έκτοτε, η αγορά
λιανικών πληρωμών γνώρισε σημαντικές τεχνικές καινοτομίες με την ταχεία αύξηση
του αριθμού των ηλεκτρονικών πληρωμών και των κινητών πληρωμών καθώς και την
εμφάνιση στην αγορά νέων τύπων υπηρεσιών πληρωμών οπότε κατέστη σαφές η
εκσυγχρόνιση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή
παρόμοιου προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ
(εφόσον υπάρχει) και αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη
συγκεκριμένη χώρα.
Η ρύθμιση αφορά την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ
εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

η οποία έχει

2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις
που πρέπει να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η
αξιολογούμενη ρύθμιση και περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν
θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την εφαρμογή της.
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1. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)
εξουσιοδοτείται να καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού που
αφορά την «άδεια λειτουργίας» και συγκεκριμένα το περιεχόμενο της αίτησης
χορήγησης άδειας λειτουργίας, τα συνυποβαλλόμενα προς τούτο αναγκαία
δικαιολογητικά και στοιχεία, τις ειδικότερες προϋποθέσεις καθώς και τη διαδικασία
για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας.
2. Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 6 η ΤτΕ έχει τη δυνατότητα να
ρυθμίζει ειδικά θέματα και λεπτομέρειες αναφορικά με τον έλεγχο της ειδικής
συμμετοχής συγκεκριμένα δε το περιεχόμενο της γνωστοποίησης, τα υπόχρεα
πρόσωπα, τα υποβαλλόμενα στοιχεία ή πληροφορίες, τη διαδικασία, την
προθεσμία και τα κριτήρια αξιολόγησης.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 16 η ΤτΕ εξουσιοδοτείται με απόφασή της να ρυθμίσει
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διατήρηση της άδειας λειτουργίας
4. Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 19 , η ΤτΕ εξουσιοδοτείται να
καθορίζει τις λεπτομέρειες που αφορούν την ίδρυση υποκαταστημάτων όπως
αναγκαία δικαιολογητικά , διαδικασία γνωστοποίησης πληροφοριών.
5. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 20 η ΤτΕ εξουσιοδοτείται να καθορίζει
τις λεπτομέρειες σχετικά με την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους
στην Ελλάδα καθώς και σε άλλα κράτη μέλη από ίδρυμα πληρωμών που εδρεύει
στην Ελλάδα, όπως
αναγκαία δικαιολογητικά , διαδικασία γνωστοποίησης
πληροφοριών.
6. Σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 23 εξουσιοδοτείται η ΤτΕ
να θεσπίζει τις ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή και τη
συμμόρφωση προς κατευθυντήριες γραμμές, αποφάσεις, κανονισμούς, οδηγίες και
συστάσεις, που εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένης της ΕΑΤ, για θέματα που αφορούν τις προβλεπόμενες κατά
τον παρόντα νόμο αρμοδιότητες που της ανατίθενται, καθώς και κάθε αναγκαίο
συμπληρωματικό ή διευκρινιστικό μέτρο αυτών.
7. Σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3, 4, 6 , 7 και 8 του άρθρου 24
εξουσιοδοτείται η ΤτΕ να εξειδικεύει σχετικά θέματα και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια στα πλαίσια του εποπτικού ρόλου που της ανατίθεται, όπως
συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές, κυρώσεις ή μέτρα κατά των παρόχων
υπηρεσιών πληρωμών, περιλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσίας πληροφοριών
λογαριασμού, καθώς επίσης σε βάρος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και
σε βάρος άλλων προσώπων, τα οποία φέρουν ευθύνη για την παράβαση, πράξη ή
παράλειψη, εφόσον αυτή έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους
είχαν ανατεθεί, διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά μέτρα, κυρώσεις ή μέτρα για
την περίπτωση παραβάσεων των απαιτήσεων παροχής άδειας λειτουργίας και των
απαιτήσεων για απόκτηση ειδικών συμμετοχών.
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8. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 35 εξουσιοδοτείται η ΤτΕ, στο πλαίσιο
αρμοδιοτήτων της για την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών, να διασφαλίζει
την πρόσβαση στα συστήματα πληρωμών.
9. Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 37 εξουσιοδοτείται η ΤτΕ να
εξειδικεύει τα σχετικά θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την απαγόρευση
σε πρόσωπα πλην των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών να παρέχουν υπηρεσίες
πληρωμών ή αφορά στην υποχρέωση γνωστοποίησης.
10.
Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 98 εξουσιοδοτείται ο Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης να μπορεί να θεσπίζει τις ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες
για την προσαρμογή και τη συμμόρφωση προς κατευθυντήριες γραμμές,
αποφάσεις, κανονισμούς, οδηγίες και συστάσεις, που εκδίδονται από τα αρμόδια
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ΕΑΤ, για θέματα
αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Εμπορείου και Προστασίας του
Καταναλωτή, που της ανατίθενται σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο.
11.
Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 104 εξουσιοδοτείται η ΤτΕ να
εξειδικεύσει λεπτομέρειες σχετικά με την εν γένει διαδικασία και τις προθεσμίες
εφαρμογής, περιλαμβανομένης της προθεσμίας υποβολής και του περιεχομένου
των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, καθώς και τις σχετικές
καταληκτικές προθεσμίες που οφείλουν να λάβουν υπόψη τους τα ιδρύματα
πληρωμών που ήδη ασκούν δραστηριότητα σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς.

3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η
αξιολογούμενη ρύθμιση
Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών όπως
αναφέρονται στο πρώτο άρθρο του νομοσχεδίου. Ήτοι : τα πιστωτικά ιδρύματα, τα
ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και τα ιδρύματα πληρωμών.
3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη
δομή της αγοράς

Οι προωθούμενες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν ουσιαστικά την δομή την αγοράς.

3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά
την αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου
κόστους»
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Δεν έχει εφαρμογή.
3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις
λειτουργίες της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων
Δεν έχει εφαρμογή.
3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση
αξιολογούμενης ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

της

Δεν έχει εφαρμογή.
3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή
αφαιρεί η προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο
μοντέλο κόστους»
Δεν έχει εφαρμογή.
3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το
κόστος και τα οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Το παρόν νομοσχέδιο ευνοεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους παρέχει
πρόσθετες εγγυήσεις για τη λειτουργία τους.
3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη
ρύθμιση
Δεν έχει εφαρμογή.
3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης
στην εθνική οικονομία
Η εθνική οικονομία θα επωφεληθεί δεδομένου ότι με την ενίσχυση των μέτρων
ασφαλείας για όλους τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, επιτυγχάνεται καλύτερη
προστασία του καταναλωτή, έχοντας ως αποτέλεσμα την αύξηση της χρήσης των
ηλεκτρονικών πληρωμών και την υποστήριξη της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης
στην κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
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Το παρόν νομοσχέδιο εκσυγχρονίζει το θεσμικό πλαίσιο των υπηρεσιών πληρωμών.
Οι υπηρεσίες πληρωμών είναι άκρως απαραίτητες για τη λειτουργία ζωτικών
οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Η αυξανόμενη όμως, τεχνική
πολυπλοκότητα των ηλεκτρονικών πληρωμών, ο διαρκώς αυξανόμενος όγκος των
ηλεκτρονικών πληρωμών και τα αναδυόμενα είδη υπηρεσιών πληρωμών έχουν
συμβάλλει στην αύξηση των κινδύνων ως προς την ασφάλεια των ηλεκτρονικών
πληρωμών. Οι χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να προστατεύονται
επαρκώς έναντι αυτών των κινδύνων.
Με το παρόν νομοσχέδιο οι χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών πραγματοποιούν τις
ηλεκτρονικές τους συναλλαγές, με ασφάλεια και με όσο το δυνατόν μειωμένο τον
κίνδυνο απάτης. Επιπροσθέτως, εισάγονται ρυθμίσεις για την εξωδικαστική επίλυση
διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ των χρηστών και των παρόχων υπηρεσιών
πληρωμών.
4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία
κοινωνική ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως
αυτά προκύπτουν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν έχει εφαρμογή.
4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να
προκύψουν για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
Βλέπε ανωτέρω υπό ερώτηση 4.1.
4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία
επιφέρουν βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
Δεν έχει εφαρμογή.
4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν
τις διοικητικές διαδικασίες
Δεν έχει εφαρμογή.
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της
ποιότητας του περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών
κινδύνων
Δεν έχει εφαρμογή.
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5.2.
Αναφέρατε
περιληπτικά
τα
βασικά
σημεία
της
μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον
υπάρχει)
Δεν έχει εφαρμογή.
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της
αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης
Δεν έχει εφαρμογή.
6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης
στον τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
Δεν έχει εφαρμογή.
7. Νομιμότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο
ενδεχομένως εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση
Άρθρο 28 του Συντάγματος.
7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του
Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με
την προτεινόμενη ρύθμιση
Δεν έχει εφαρμογή.
7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού
κοινοτικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η
Ελλάδα, όπως επίσης και τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Δεν έχει εφαρμογή.
7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Δεν έχει εφαρμογή.
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8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και
την προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους
λόγους συναρμοδιότητας
- Το Υπουργείο Οικονομικών ως αρμόδιο για την ομαλή λειτουργία του
χρηματοπιστωτικού τομέα
- Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ως αρμόδιο για
θέματα που αφορούν τη διαφάνεια των όρων και των απαιτήσεων ενημέρωσης που
διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με την
παροχή και τη χρήση των υπηρεσιών αυτών καθώς και τη διαχείριση καταγγελιών
την επίλυση διαφορών και τη επιβολή κυρώσεων.
8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης
ρύθμισης
Με την υπ’ αριθ. Γ.Δ.Ο.Π.0001750ΕΞ2016/Χ.Π.2385/2-12-2016 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ:777ΕΗ–ΤΨΘ) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθ. Γ.Δ.Ο.Π.0000805ΕΞ2017/Χ.Π.466/22-05-2017 (ΑΔΑ:7MM6H-Φ4Β) συστάθηκε
νομοπαρασκευαστική επιτροπή μέλη της οποίας υπήρξαν στελέχη του Υπουργείου
Οικονομικών, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, της Τράπεζας της Ελλάδος,
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, του
Συνηγόρου του Καταναλωτή καθώς και αντιπροσώπων ενώσεων καταναλωτών.

8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την
εφαρμογή κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη
ρύθμιση
 Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αρμόδια εποπτική αρχή για την αδειοδότηση και
εποπτεία των ιδρυμάτων πληρωμών καθώς και για την παραλαβή και τη
διαχείριση καταγγελιών επί υποθέσεων παραβίασης των άρθρων που εμπίπτουν
στην αρμοδιότητά της.
 Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου
Οικονομίας
και
Ανάπτυξης είναι αρμόδια αρχή για θέματα διαφάνειας,
ενημέρωσης καθώς και διαχείρισης καταγγελιών των άρθρων που εμπίπτουν στην
αρμοδιότητά της.
8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση
νέου φορέα, υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή
άλλου συλλογικού οργάνου, αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της
Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006
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(ΦΕΚ Β΄ 953) και επισυνάψτε
οικονομοτεχνική μελέτη

τη

μελέτη

σκοπιμότητας

και

την

Δεν προβλέπεται η δημιουργία σχετικού φορέα
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά
τη σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο
οδηγιών της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
Ακολουθήθηκε η συνήθης διαδικασία ενσωμάτωση των ενωσιακών Οδηγιών στο
εθνικό δίκαιο.
9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η
προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας
ρυθμίσεων συναφών με την προτεινόμενη
Η προτεινόμενη ρύθμιση αντικαθιστά το ν.3286/2010 (άρθρα 1 έως 83).
9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη
ρύθμιση στην έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή
απλουστεύει
Ενσωματώνει την Οδηγία 2015/2366/ΕΕ.
9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που
τροποποιούν εμμέσως υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν
ρητώς και αιτιολογήστε την επιλογή αυτή
Δεν έχει εφαρμογή

10. Διαφάνεια
διαβούλευση)

-

Κοινωνική

συμμετοχή

(θα

συμπληρωθεί

μετά

τη

10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για
την προτεινόμενη ρύθμιση
Το Υπουργείο Οικονομικών κάλεσε σε δημόσια διαβούλευση (OPΕN GOV) τους
ενδιαφερόμενους φορείς (Υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, εταιρείες
χρηματοπιστωτικού τομέα, φυσικά πρόσωπα κλπ) να συμμετάσχουν καταθέτοντας
προτάσεις, διατυπώνοντας απόψεις και παρατηρήσεις, επί του παρόντος σχεδίου
Νόμου.
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10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της
διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία
διαβούλευσης που επελέγη
Η δημόσια διαβούλευση διήρκησε από τις 2.11.2017 έως τις 10.11.2017 και ώρα
12:00.
10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας
επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της
προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της
Τα σχόλια που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του opengov ήταν γενικού
περιεχομένου. Ειδικότερα, τα σχόλια αφορούσαν τα άρθρα 10, 13, 14, 19 και 37 του
Τίτλου ΙΙ «Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών» και τα άρθρα 66, 67 και 98 του Τίτλου ΙV
«Δικαιώματα και υποχρεώσεις σχετικά με την παροχή και τη χρήση υπηρεσιών
πληρωμών».
10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο
και τη διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης
ρύθμισης
Μέσω των αρμόδιων αρχών των διατάξεων της προτεινόμενης ρύθμισης, θα
συλλέγονται πληροφορίες για τον τρόπο εφαρμογής αυτών.
Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11.

Γενική Αξιολόγηση

11.1. Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να
αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο
προτεινόμενο σχέδιο νόμου
Δεν έχει εφαρμογή

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΜΜ.ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΩΝ
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ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210- 6987501
E-MAIL: d18b@2001.syzefxis.gov.gr
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΕ
ΑΛΛΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΟΥ
ΤΥΧΟΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:
Τροποποιείται το άρθρο 14 της Δ.247/88 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών, που
έχει κυρωθεί με το ν. 1839/89.
Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο
καθιστά αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
Σκοπός είναι να παραταθεί ο χρόνος διευθέτησης των μεταφορικών μέσων που
διαθέτουν οι υπάλληλοι ξένων διπλωματικών και προξενικών αποστολών, από τρείς
μήνες σε ένα έτος και για εξαιρετικές περιπτώσεις μέχρι τέσσερα έτη. Με τον τρόπο
αυτό θεσμοθετείται ένα διευρυμένο χρονικό διάστημα τακτοποίησης των ΙΧ
επιβατικών αυτοκινήτων των υπαλλήλων ξένων διπλωματικών και προξενικών
αποστολών που λήγει η αποστολή τους στη χώρα μας, προκειμένου να μην
προκαλούνται εκκρεμότητες προς τις Τελωνειακές Αρχές εξαιτίας του σύντομου
χρονικού διαστήματος που ισχύει σήμερα. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα
στους ενδιαφερόμενους και στα Τελωνεία να διευθετήσουν τυχόν υφιστάμενες
εκκρεμότητες για ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα που δεν έχουν τακτοποιηθεί από τους
υπαλλήλους των ξένων διπλωματικών και προξενικών αποστολών η αποστολή των
οποίων έχει λήξει στη χώρα μας.
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά
στοιχεία των επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που
επηρεάζει άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση
και προσδιορίστε τον λόγο της επιρροής.
2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης
του ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε
αναλυτικά τα επιτυχή και τα προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών
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2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή
παρόμοιου προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ
(εφόσον υπάρχει) και αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη
συγκεκριμένη χώρα.
2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις
που πρέπει να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η
αξιολογούμενη ρύθμιση και περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν
θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την εφαρμογή της
3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η
αξιολογούμενη ρύθμιση
3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη
δομή της αγοράς
3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά
την αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου
κόστους»
3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις
λειτουργίες της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων
3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της
αξιολογούμενης ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή
αφαιρεί η προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο
μοντέλο κόστους»
3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το
κόστος και τα οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη
ρύθμιση
Δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί επακριβώς η επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού διότι δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στοιχεία του αριθμού των
διπλωματικών υπαλλήλων που έχουν καταβάλλει τις οφειλόμενες επιβαρύνσεις λόγω
μη έγκαιρης διευθέτησης των οχημάτων τους και ενδεχομένως επιδιώξουν να
προσφύγουν για να διεκδικήσουν την επιστροφή των επιβαρύνσεων ή για τον αριθμό
των υποθέσεων που εκκρεμούν ή βρίσκονται υπό τακτοποίηση από τις αρμόδιες
τελωνειακές αρχές μετά από ενέργειες των ενδιαφερόμενων. Θα πρέπει να σημειωθεί
ότι τα Δελτία Προσωρινής Εισαγωγής (ΔΕΠΕ) που χορηγούνται, αναγράφουν ρητά ότι
ισχύουν μέχρι το τέλος της αποστολής των υπαλλήλων στην Ελλάδα ωστόσο οι
Τελωνειακές Αρχές δεν μπορεί να γνωρίζουν τον αριθμό των υπαλλήλων των οποίων
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έχει λήξη η αποστολή τους στη χώρα μας, καθόσον αποτελεί υποχρέωση της
πρεσβείας ή των διπλωματικών και προξενικών υπαλλήλων να ενημερώσουν τα
αρμόδια τελωνεία για τη λήξη της αποστολής τους στη χώρα μας.
3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης
στην εθνική οικονομία
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης
στην κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία
κοινωνική ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως
αυτά προκύπτουν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να
προκύψουν για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία
επιφέρουν βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν
τις διοικητικές διαδικασίες
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της
ποιότητας του περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών
κινδύνων
5.2.
Αναφέρατε
περιληπτικά
τα
βασικά
σημεία
της
μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον
υπάρχει)
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της
αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης
6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης
στον τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
7. Νομιμότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο
ενδεχομένως εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση
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7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του
Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με
την προτεινόμενη ρύθμιση
7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού
κοινοτικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η
Ελλάδα, όπως επίσης και τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και
την προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους
λόγους συναρμοδιότητας
8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης
ρύθμισης
8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την
εφαρμογή κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη
ρύθμιση
Οι κατά τόπους αρμόδιες τελωνειακές αρχές.
8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση
νέου φορέα, υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή
άλλου συλλογικού οργάνου, αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της
Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης Πρωθυπουργού Υ169/13-1-2010
(Β’ 19) και επισυνάψτε τη μελέτη σκοπιμότητας και την οικονομοτεχνική
μελέτη
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά
τη σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο
οδηγιών της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η
προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας
ρυθμίσεων συναφών με την προτεινόμενη
9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη
ρύθμιση στην έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή
απλουστεύει
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9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που
τροποποιούν εμμέσως υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν
ρητώς και αιτιολογήστε την επιλογή αυτή
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για
την προτεινόμενη ρύθμιση
10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της
διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία
διαβούλευσης που επελέγη
10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας
επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της
προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της
10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο
και τη διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης
ρύθμισης
Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να
αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο
προτεινόμενο σχέδιο νόμου
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους
κάθε «άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το
αντίστοιχο πρόβλημα
11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για
τους οποίους έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε
μίας «άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην
οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό
περιβάλλον
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την
εφαρμογή κάθε «άλλης διάταξης».
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για
κάθε μία προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη
διάρκεια της διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη
διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
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12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν
υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και
προσαρτήστε στο παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη
διαβούλευση για κάθε μία «άλλη διάταξη» χωριστά.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ Β΄
ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΑΙ

E-MAIL: defk.b@mofadm.gr

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
Φόρος μεταβίβασης ακινήτων επί μεταγραφής πράξεων συνεπεία ενέργειας τρίτου

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΕ
ΑΛΛΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:

ΤΥΧΟΝ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΣΤΟ

Τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του α.ν. 1521/1950 όπως κυρώθηκε
με το ν. 1587/1950 (Α’ 294)
Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να
αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο
προτεινόμενο σχέδιο νόμου
Η προτεινόμενη ρύθμιση καθίσταται αναγκαία προκειμένου όποιος έχει έννομο
συμφέρον για τη μεταγραφή πράξης, να δύναται να προβεί σε αυτή χωρίς την
υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων, η οποία σε κάθε περίπτωση
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υποβάλλεται από τον υπόχρεο σε καταβολή του φόρου. Με τον τρόπο αυτό
διασφαλίζονται τα δικαιώματα τόσο των πολιτών όσο και του Δημοσίου.
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους
κάθε «άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το
αντίστοιχο πρόβλημα
Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα μεταγραφής από όποιον έχει
έννομο συμφέρον χωρίς να έχει προηγηθεί η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης
ακινήτων.
11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για
τους οποίους έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
Οι διατάξεις συμπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου με σκοπό την
άμεση θέση τους σε ισχύ.
11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε
μίας «άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην
οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό
περιβάλλον
Οι συνέπειες για τους φορολογούμενους θα είναι θετικές δεδομένου ότι δύνανται
πλέον να προβούν στη μεταγραφή πράξεων για την οποία δικαιολογούν έννομο
συμφέρον, χωρίς το Δημόσιο να απολέσει έσοδα καθώς θα αναζητείται ο οικείος
φόρος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την
εφαρμογή κάθε «άλλης διάταξης».
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης - Δ/νση
Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου- Τμήμα Β’ – Δ.Ο.Υ. Υποθηκοφυλακεία
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για
κάθε μία προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη
διάρκεια της διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη
διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν
υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και
προσαρτήστε στο παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη
διαβούλευση για κάθε μία «άλλη διάταξη» χωριστά.
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Φ. ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΗΛ: 210 3375872
E-MAIL:defk.b@mofadm.gr

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
Ρύθμιση θεμάτων φορολογίας κεφαλαίου και άλλες διατάξεις

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΕ
ΑΛΛΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:

ΤΥΧΟΝ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΣΤΟ

Συμμόρφωση με την 166/2016 απόφαση του ΣτΕ. Καθορισμός του χρόνου γένεσης
φορολογικής υποχρέωσης για υπό απαλλοτρίωση ακίνητα που αποκτώνται αιτία
θανάτου ή από χαριστική αιτία.

Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να
αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο
προτεινόμενο σχέδιο νόμου
Με την αναβολή της φορολόγησης των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων που αποκτώνται
αιτία θανάτου ή δωρεάς οι πολίτες θα φορολογούνται όταν θα αυξάνεται η
φοροδοτική τους ικανότητα με την ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης. Θα ευνοηθούν
οι φορολογούμενοι καθώς θα μπορούν να επιλέγουν αν θέλουν να φορολογηθούν επί
της αξίας του ακινήτου πριν από την ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης.
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους
κάθε «άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το
αντίστοιχο πρόβλημα
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Η υιοθέτηση της αναβολής φορολογίας για τα υπό απαλλοτρίωση ακίνητα
υπαγορεύεται από λόγους δικαιοσύνης για εξισορρόπηση μεταξύ διασφάλισης των
συμφερόντων του Δημοσίου και προστασίας δικαιωμάτων των πολιτών.
11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για
τους οποίους έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
Οι διατάξεις συμπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου με σκοπό την
άμεση θέση τους σε ισχύ.
11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε
μίας «άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην
οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό
περιβάλλον
Με την αναβολή της φορολόγησης των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων που αποκτώνται
αιτία θανάτου ή δωρεάς οι πολίτες θα φορολογούνται μόνο εφόσον το επιλέξουν,
όταν θα αυξάνεται η φοροδοτική τους ικανότητα ενώ θα ευνοηθούν οι
φορολογούμενοι καθώς θα μπορούν να επιλέγουν αν θέλουν να φορολογηθούν επί
της αξίας του ακινήτου πριν από την ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης.
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την
εφαρμογή κάθε «άλλης διάταξης».
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης - Δ/νση
Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου, Δ.Ο.Υ.
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για
κάθε μία προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη
διάρκεια της διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη
διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν
υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και
προσαρτήστε στο παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη
διαβούλευση για κάθε μία «άλλη διάταξη» χωριστά.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
E-MAIL:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ:
Τροποποίηση του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Αναγκαιότητα
1.1.Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο
καθιστά αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
Στήριξη των ανάπηρων καλλιτεχνών, προκειμένου να παραμείνουν ενεργοί πολίτες.
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά
στοιχεία των επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που
επηρεάζει άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση
και προσδιορίστε τον λόγο της επιρροής.
Ανάπηροι καλλιτέχνες.
2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης
του ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε
αναλυτικά τα επιτυχή και τα προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών
Παρόμοια ρύθμιση στον προηγούμενο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (περ. α’,
παρ.6, άρθρο 6 του ν.2238/1994).
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2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή
παρόμοιου προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ
(εφόσον υπάρχει) και αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη
συγκεκριμένη χώρα.
2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις
που πρέπει να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η
αξιολογούμενη ρύθμιση και περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν
θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την εφαρμογή της
Δεν απαιτείται.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η
αξιολογούμενη ρύθμιση
3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη
δομή της αγοράς
3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά
την αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου
κόστους»
3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις
λειτουργίες της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων
3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση
αξιολογούμενης ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

της

3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή
αφαιρεί η προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο
μοντέλο κόστους»
3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το
κόστος και τα οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη
ρύθμιση
Αμελητέα επιβάρυνση, λόγω αφενός του περιορισμένου αριθμού των δικαιούχων και
αφετέρου του γεγονότος ότι αφορά μόνο το συγκεκριμένο εισόδημα αλλοδαπής
προέλευσης.
3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης
στην εθνική οικονομία
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4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης
στην κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
Θετικές συνέπειες στους ανάπηρους καλλιτέχνες.
4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία
κοινωνική ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως
αυτά προκύπτουν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να
προκύψουν για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία
επιφέρουν βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν
τις διοικητικές διαδικασίες
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της
ποιότητας του περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών
κινδύνων
5.2.
Αναφέρατε
περιληπτικά
τα
βασικά
σημεία
της
μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον
υπάρχει)
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της
αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης
6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης
στον τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
7. Νομιμότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο
ενδεχομένως εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση
7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του
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Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με
την προτεινόμενη ρύθμιση
7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού
κοινοτικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η
Ελλάδα, όπως επίσης και τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και
την προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους
λόγους συναρμοδιότητας
8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης
ρύθμισης
8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την
εφαρμογή κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη
ρύθμιση
Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας.
8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση
νέου φορέα, υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή
άλλου συλλογικού οργάνου, αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της
Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης Πρωθυπουργού Υ169/13-1-2010
(Β’ 19) και επισυνάψτε τη μελέτη σκοπιμότητας και την οικονομοτεχνική
μελέτη
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά
τη σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο
οδηγιών της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η
προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας
ρυθμίσεων συναφών με την προτεινόμενη
Νέα ρύθμιση.
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9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη
ρύθμιση στην έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή
απλουστεύει
9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που
τροποποιούν εμμέσως υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν
ρητώς και αιτιολογήστε την επιλογή αυτή
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για
την προτεινόμενη ρύθμιση
10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της
διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία
διαβούλευσης που επελέγη
10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας
επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της
προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της
10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο
και τη διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης
ρύθμισης
Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να
αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο
προτεινόμενο σχέδιο νόμου
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους
κάθε «άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το
αντίστοιχο πρόβλημα
11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για
τους οποίους έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε
μίας «άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην
οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό
περιβάλλον
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11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την
εφαρμογή κάθε «άλλης διάταξης».
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για
κάθε μία προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη
διάρκεια της διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη
διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν
υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και
προσαρτήστε στο παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη
διαβούλευση για κάθε μία «άλλη διάταξη» χωριστά.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΔΑΣΟΥΡΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ,

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
(ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ)
ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103375446

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

– ΤΜΗΜΑ Α’

E-MAIL: d12.a @yo.syzefxis.gov.gr

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Με την προτεινόμενη ρύθμιση, παρατείνεται η υφιστάμενη όμοια ρύθμιση των ετών
2014, 2015 και 2016 και για το φορολογικό έτος 2017, σύμφωνα µε την οποία για τα
εισοδήματα που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι (άνεργοι,
νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.)
και εφόσον αυτοί δεν είναι επιτηδευματίες, δηλαδή δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών,
έχει εφαρμογή, για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, η ενιαία κλίμακα των
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μισθωτών/συνταξιούχων/επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπολογιζόμενου του
ποσού της μείωσης φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ, εφόσον το πραγματικό τους
εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα
δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ. Όταν το πραγματικό εισόδημα των
φορολογουμένων υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό
φορολογείται µε την προαναφερθείσα ενιαία κλίμακα µη εφαρμοζόμενων των
μειώσεων του άρθρου 16 του ν. 4172/2013.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΕ
ΑΛΛΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:

ΤΥΧΟΝ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΣΤΟ

Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο
καθιστά αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά
στοιχεία των επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
Ορθή και δίκαιη εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων με
χαμηλά εισοδήματα και με μικρές αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες.

1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που
επηρεάζει άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση
και προσδιορίστε τον λόγο της επιρροής.
2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης
του ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε
αναλυτικά τα επιτυχή και τα προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών
2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή
παρόμοιου προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ
(εφόσον υπάρχει) και αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη
συγκεκριμένη χώρα.
2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις
που πρέπει να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η
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αξιολογούμενη ρύθμιση και περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν
θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την εφαρμογή της
Δεν απαιτείται η έκδοση προεδρικών διαταγμάτων ή κανονιστικών πράξεων για την
εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η
αξιολογούμενη ρύθμιση

3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη
δομή της αγοράς
Η προτεινόμενη διάταξη δεν επιδρά στη δομή της αγοράς.

3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά
την αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου
κόστους»
3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις
λειτουργίες της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων
3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση
αξιολογούμενης ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

της

3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή
αφαιρεί η προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο
μοντέλο κόστους»
3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το
κόστος και τα οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη
ρύθμιση
Η προτεινόμενη διάταξη επιφέρει πολύ μικρή απώλεια εσόδων του Δημοσίου που δεν
μπορεί να υπολογιστεί.
3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης
στην εθνική οικονομία
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4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης
στην κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία
κοινωνική ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως
αυτά προκύπτουν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να
προκύψουν για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία
επιφέρουν βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν
τις διοικητικές διαδικασίες
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της
ποιότητας του περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών
κινδύνων
5.2.
Αναφέρατε
περιληπτικά
τα
βασικά
σημεία
της
μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον
υπάρχει)
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της
αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης
6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης
στον τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
7. Νομιμότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο
ενδεχομένως εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση

7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του
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Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με
την προτεινόμενη ρύθμιση
7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού
κοινοτικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η
Ελλάδα, όπως επίσης και τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και
την προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους
λόγους συναρμοδιότητας
8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης
ρύθμισης
8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την
εφαρμογή κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη
ρύθμιση
Οι Δ.Ο.Υ και η ΔΗΛΕΔ είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης.
8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση
νέου φορέα, υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή
άλλου συλλογικού οργάνου, αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της
Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης Πρωθυπουργού Υ169/13-1-2010
(Β’ 19) και επισυνάψτε τη μελέτη σκοπιμότητας και την οικονομοτεχνική
μελέτη
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά
τη σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο
οδηγιών της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
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9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η
προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας
ρυθμίσεων συναφών με την προτεινόμενη
Η προτεινόμενη διάταξη αντικαθιστά τη φράση «κατά το φορολογικό έτος 2016» με
τη φράση «κατά τα φορολογικά έτη 2016 και 2017» της παρ. 35Α του άρθρου 72
του ν.4172/2013
9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη
ρύθμιση στην έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή
απλουστεύει
9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που
τροποποιούν εμμέσως υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν
ρητώς και αιτιολογήστε την επιλογή αυτή
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για
την προτεινόμενη ρύθμιση
10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της
διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία
διαβούλευσης που επελέγη
10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας
επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της
προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της
10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο
και τη διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης
ρύθμισης
Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να
αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο
προτεινόμενο σχέδιο νόμου
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους
κάθε «άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το
αντίστοιχο πρόβλημα
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11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για
τους οποίους έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε
μίας «άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην
οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό
περιβάλλον
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την
εφαρμογή κάθε «άλλης διάταξης».
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για
κάθε μία προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη
διάρκεια της διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη
διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν
υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και
προσαρτήστε στο παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη
διαβούλευση για κάθε μία «άλλη διάταξη» χωριστά.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Ε.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α.
ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΗΛ: 210 - 6987449
E-MAIL: finexcis@2001.syzefxis.gr

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΕ
ΑΛΛΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:

ΤΥΧΟΝ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΣΤΟ
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Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α’ 265), όπως ισχύει.
Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να
αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο
προτεινόμενο σχέδιο νόμου
1.Για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης ζ΄, της παραγράφου 1, του
άρθρου 78, του ν.2960/2001, όπως ισχύει, περί απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο
Κατανάλωσης του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, απαιτείται η έκδοση κοινής Απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων για το καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων και οι
λεπτομέρειες εφαρμογής για τη χορήγηση της εν λόγω απαλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό
και λόγω ζητημάτων τεχνικής φύσεως που πρέπει να ρυθμιστούν με το σχετικό
κανονιστικό πλαίσιο, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προβλέπεται η έκδοση κοινής Απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων.
2. Συνεπεία των νέων δεδομένων που προέκυψαν από τη λειτουργία της αγοράς του
φυσικού αερίου κρίνεται σκόπιμη η εναρμόνιση του φορολογικού πλαισίου μέσω της
προτεινόμενης ρύθμισης.
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους
κάθε «άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το
αντίστοιχο πρόβλημα
1. Η πρόβλεψη για την έκδοση κοινής Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία
θα καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της
απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του φυσικού αερίου που
χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, είναι αναγκαία καθόσον για
τον καθορισμό της διαδικασίας για τη χορήγηση της εν λόγω απαλλαγής, πέραν των
θεμάτων αρμοδιότητας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε, εμπλέκεται και το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε θέματα αρμοδιότητάς του.
2. Ο επιδιωκόμενος στόχος μέσω της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η προσαρμογή
του φορολογικού πλαισίου στο νέο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς του φυσικού
αερίου.
11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για
τους οποίους έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
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Οι διατάξεις συμπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου με σκοπό την
άμεση θέση τους σε ισχύ.
11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε
μίας «άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην
οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό
περιβάλλον
1. Η προτεινόμενη διάταξη, συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της αγοράς του
φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται στην ηλεκτροπαραγωγή μέσω της
αποσαφήνισης των κανόνων που διέπουν την χορήγηση της απαλλαγής του.
2. Η προτεινόμενη διάταξη, συμβάλει στη βελτίωση του φορολογικού πλαισίου που
διέπει το φυσικό αέριο και κατ’ επέκταση στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στην αγορά του φυσικού αεριού.
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την
εφαρμογή κάθε «άλλης διάταξης».
1.Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης είναι η Γενική Δ/νση
Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθώς και η Γενική
Δ/νση Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης είναι η Γενική Δ/νση
Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για
κάθε μία προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη
διάρκεια της διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη
διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν
υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και
προσαρτήστε στο παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη
διαβούλευση για κάθε μία «άλλη διάταξη» χωριστά.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.,
Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ /
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΑΓ. ΜΑΤΣΟΥΚΑ (1)/ Λ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (2) /
Δ.ΡΑΠΤΗΣ (3)
ΘΕΣΗ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: (1) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ, (2) ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ, (3)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΤΗΛ.: 210-7259324, 210-7259326, 210-7224770
Email: d33-a@otenet.gr
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 100Γ του Νόμου 2960/2001 με την
προσθήκη των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης του καπνού και των επιχειρήσεων
χονδρικής πώλησης βιομηχανοποιημένων καπνών, στις κατηγορίες των επιχειρήσεων
που αποτελούν σημαντικούς και αναπόσπαστους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας
βιομηχανοποιημένων καπνών και είναι επιβεβλημένο να εφαρμόζουν μέτρα δέουσας
επιμέλειας ως προς τους πελάτες και προμηθευτές τους.
Επιπλέον, εισάγεται απόλυτη εξαίρεση για τους καλλιεργητές καπνού από το πεδίο
εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας. Η εξαίρεση αυτή είναι σύμφωνη με το
άρθρο 1 «Ορισμοί» παράγραφος 12 του Πρωτοκόλλου για την Εξάλειψη της
Παράνομης Εμπορίας Προϊόντων Καπνού όπου προβλέπεται ότι η έννοια της αλυσίδας
εφοδιασμού μπορεί να επεκταθεί, εάν το αποφασίσει συμβαλλόμενο κράτος, στην
καλλιέργεια καπνού, εξαιρουμένων των παραδοσιακών καλλιεργητών, γεωργών και
παραγωγών μικρής κλίμακας, λαμβανομένου υπόψη ότι οι παραγωγικές εκμεταλλεύσεις
του καπνού στην Ελλάδα είναι μικρές ή πολύ μικρές.
Η εξαίρεση αυτή επίσης αποσκοπεί στην απαλλαγή των καλλιεργητών καπνού, των
συνεταιρισμών και των οργανώσεων τους από υπέρμετρο γραφειοκρατικό βάρος και
κόστος.
Η ηλεκτρονική εφαρμογή αποστολής των στοιχείων πελατών προμηθευτών προς το
Σ.Ε.Κ. αποτελεί απλώς και μόνο εργαλείο υποβοήθησης της στόχευσης και του
προγραμματισμού των ελέγχων για την ορθή εφαρμογή των υποχρεώσεων δέουσας
επιμέλειας. Δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση αναγκαίο νομικό όρο για την έναρξη
ισχύος του νομοθετικού ή του κανονιστικού πλαισίου. Κατά συνέπεια, αποσυνδέεται η
έναρξη ισχύος του άρθρου 100Γ του Νόμου 2960/2001 και της κατ’ εξουσιοδότηση
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του άρθρου Υπουργικής Απόφασης από την προηγούμενη ολοκλήρωση της
ηλεκτρονικής εφαρμογής.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά
αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
Η ιδιαίτερη έκταση που έχει προσλάβει το λαθρεμπόριο καπνικών τα τελευταία έτη
στη χώρα μας καθιστά επιτακτική την ανάγκη οι συμμετέχοντες στην εφοδιαστική
αλυσίδα καπνικών προϊόντων να εφαρμόσουν μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς
τους πελάτες και προμηθευτές τους ώστε να αποτρέπεται η εκτροπή των προϊόντων
τους σε δίκτυα παράνομου εμπορίου.

1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των
επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
Η νομοθετική τροποποίηση και κατάλληλη συμπλήρωση του άρθρου 100Γ με την
προσθήκη των επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης των βιομηχανοποιημένων καπνών
και των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης του καπνού καλύπτει τα κενά του άρθρου
ώστε να καταλαμβάνεται όλη η εφοδιαστική αλυσίδα από τα μέτρα δέουσας
επιμέλειας. Ταυτόχρονα, εξαιρεί τους καλλιεργητές καπνού σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο Πρωτόκολλο για την Εξάλειψη της Παράνομης Εμπορίας
Προϊόντων Καπνού.
1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει
άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε
τον λόγο της επιρροής.
Επηρεάζονται όλες οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα καπνικών
προϊόντων, πλην των καλλιεργητών καπνού.

2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου
ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα
προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών
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2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου
προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και
αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.

2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει
να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και
περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά
την εφαρμογή της
Το άρθρο θα συμπληρωθεί με την Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται στην
παράγραφο 5 του άρθρου 100Γ του Νόμου 2960/2001.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη
ρύθμιση
Οι αδειοδοτημένες καπνοβιομηχανίες, οι επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης καπνού, τα
αδειοδοτημένα επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών,
οι εισαγωγείς από τρίτες χώρες, οι παραλήπτες βιομηχανοποιημένων καπνών από
άλλα Κράτη Μέλη και οι επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης βιομηχανοποιημένων
καπνών.
3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της
αγοράς
3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την
αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους»
3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες
της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων
3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης
ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
Οι επιχειρήσεις θα επιβαρυνθούν οπωσδήποτε με διοικητικό βάρος για την υλοποίηση
και συνεπή παρακολούθηση της τήρησης των μέτρων και κανόνων της δέουσας
επιμέλειας το οποίο όπως υπερακοντίζεται από το όφελος για τις νόμιμες επιχειρήσεις
από την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καθώς και συνολικά για την εθνική
οικονομία από την εξυγίανση του κυκλώματος της αγοράς των καπνικών προϊόντων.
3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η
προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»
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3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα
οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση
3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
εθνική οικονομία
Η συμπλήρωση και τροποποίηση του άρθρου 100Γ θα συμβάλλει καθοριστικά στην
εξυγίανση της αγοράς καπνικών προϊόντων και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική
ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν
από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν
για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν
βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις
διοικητικές διαδικασίες
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του
περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων
5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει)
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας
της Δημόσιας Διοίκησης
6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον
τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
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7. Νομιμότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως
εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση
7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου
Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση
7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού
δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και
τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Λαμβάνεται υπόψη το Πρωτόκολλο για την Εξάλειψη της παράνομης εμπορίας
προϊόντων καπνού που υπογράφηκε στις 12/11/2012 από τα συμβαλλόμενα κράτη
στη Σεούλ στις και ιδίως το άρθρο 7 περί δέουσας επιμέλειας

7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την
προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους
συναρμοδιότητας
Αρμόδιο Υπουργείο είναι το Υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων.
8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης
Υπήρξε συνεργασία με το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Γεν. Δ/νση Βιώσιμης
Φυτ. Παραγωγής Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας Τμήμα βιομηχανικών φυτών

8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση
8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα,
υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου,
αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης
Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και επισυνάψτε τη μελέτη
σκοπιμότητας και την οικονομοτεχνική μελέτη
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
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9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη
σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η
προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων
συναφών με την προτεινόμενη
Αντικαθίσταται η παρ. 2 και καταργείται η παρ. 6 του άρθρου 100Γ του Ν.
2960/2001
9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην
έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει
Ως αναλυτικά παρατίθενται στην ανωτέρω περιληπτική αναφορά στο περιεχόμενο της
κύριας αξιολογούμενης ρύθμισης.
9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν
εμμέσως υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την
επιλογή αυτή

10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την
προτεινόμενη ρύθμιση
10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης,
τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη
10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας
επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της
προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της
10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη
διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης
Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει
κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη
διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα
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11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους
έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας
«άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την
κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε «άλλης διάταξης».
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία
προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της
διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που
επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και
κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε στο
παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία
«άλλη διάταξη» χωριστά.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Ε.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ &Φ.Π.Α.
ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΗΛ: 210-6987449
E-MAIL:finexcis@2001.syzefxis.gov.gr
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΕ
ΑΛΛΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:

ΤΥΧΟΝ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΣΤΟ
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Τροποποιήσεις διατάξεων του ν.1573/85 «Τελωνειακή επίβλεψη και φορολογικό
καθεστώς των αυτοκινήτων εγχώριας παραγωγής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 201) και
του ν.2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄265)
Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να
αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο
προτεινόμενο σχέδιο νόμου
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις τροποποιούνται διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του
ν.1573/01 και των άρθρων 121 και 123 του ν.2960/01, αναφορικά με τη διαμόρφωση της
φορολογητέας αξίας και τους συντελεστές για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, σε
συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 1 αντικαθίσταται η
παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν.1573/85, για τον καθορισμό της διαμόρφωσης της
φορολογητέας αξίας των
εγχωρίως παραγόμενων αυτοκινήτων, υπό καθεστώς
τελωνειακής επίβλεψης.
Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 αντικαθίσταται επίσης, η παράγραφος 2
του άρθρου 5 του εν λόγω νόμου, για τον καθορισμό της διαμόρφωσης της φορολογητέας
αξίας των εγχωρίως διασκευαζόμενων αυτοκινήτων σε χώρους εκτός τελωνειακής
επίβλεψης από συνεργεία, ιδιοκατασκευαστές κ.ά .
Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 7 αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 8 του άρθρου 123 του ν.2960/01, για τον καθορισμό της διαμόρφωσης της
φορολογητέας αξίας των φορτηγών που προέρχονται από διασκευή στις συγκεκριμένες
περιπτώσεις της εν λόγω παραγράφου, με αναστολή του τέλους ταξινόμησης για το προς
διασκευή όχημα και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης, μετά την ολοκλήρωση της
διασκευής για το τελικό όχημα.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παραγράφων 3 και 6 λαμβάνεται μέριμνα για τον
καθορισμό συντελεστών τέλους ταξινόμησης για τρίκυκλα και τετράκυκλα οχήματα των
άρθρων 121 και 123 του ν.2960/01, τα οποία δεν πληρούν τις προβλεπόμενες
προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 5, τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 8 του άρθρου 121 του ν.2960/01, αναφορικά με τις ενδείξεις και τα
δικαιολογητικά για τη διαπίστωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, για την
υπαγωγή στους αντίστοιχους συντελεστές τέλους ταξινόμησης των παραγράφων 2, 3 και
4 του ιδίου άρθρου.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 4, προστίθεται εδάφιο μετά το τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ν.2960/01, για τον καθορισμό παραβόλου
στις περιπτώσεις εξέτασης επιβατικών αυτοκινήτων, ως προς το ιστορικό τέλος
ταξινόμησης από την Ειδική Επιτροπή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του
άρθρου 126 του ιδίου νόμου.
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11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε
«άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο
πρόβλημα

Οι προτεινόμενες διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 7 κρίνονται αναγκαίες για
ευθυγράμμιση των διατάξεων διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας των εγχωρίως
παραγόμενων αυτοκινήτων, υπό καθεστώς τελωνειακής επίβλεψης και σε χώρους εκτός
καθεστώτος τελωνειακής επίβλεψης του ν.1573/85, καθώς και σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις διασκευών του ν.2960/01, με τις σχετικές διατάξεις του ν.2960/01, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.4389/2016, με τις οποίες
ορίζεται πλέον ότι για ορισμένες κατηγορίες αυτοκινήτων, ήτοι τα επιβατικά και φορτηγά
αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους, η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται με
βάση τη λιανική τιμή πώλησης προ φόρων.
Οι ως άνω προτεινόμενες διατάξεις κρίνονται αναγκαίες για άρση οιασδήποτε ασάφειας
που θα έθετε σε δυσμενέστερη θέση τις ως άνω κατηγορίες εγχωρίως
παραγόμενων/διασκευαζόμενων αυτοκίνητων, καθόσον, το κόστος διασκευής
συμπεριλαμβάνεται ήδη στην τιμή λιανικής πώλησης προ φόρων και δεν πρέπει να
προστίθεται σε αυτή.
Οι διατάξεις των προτεινόμενων παραγράφων 3 και 6 κρίνονται αναγκαίες για τον
καθορισμό συντελεστών τέλους ταξινόμησης για τρίκυκλα και τετράκυκλα οχήματα των
άρθρων 121 και 123 του ν.2960/01, τα οποία δεν πληρούν προδιαγραφές αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας, για λόγους νομοτεχνικής πληρότητας, ως προς την επιβολή του τέλους
ταξινόμησης.
Οι διατάξεις της παραγράφου 5 κρίνονται αναγκαίες, καθόσον από 1/9/2017, λόγω
σταδιακής εφαρμογής των οριζομένων στον Κανονισμό 2017/1151 και επόμενους,
διαφοροποιείται ο τρόπος μέτρησης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ειδικότερα, και
προκειμένου να ληφθεί υπόψη και η διαδικασία « τέλους σειράς» της οδηγίας 2007/46,
στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης των οχημάτων θα αναγράφονται δύο ενδείξεις έως
31/08/2019: η μια με βάση τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (NEDC) και μια με βάση
την παγκοσμίως εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμής ελαφρών οχημάτων (WLTP), ενώ για
τους καινούργιους τύπους αυτοκινήτων η ένδειξη με τον κύκλο οδήγησης NEDC δεν θα
αναγράφεται από 1/9/2019 στην έγκριση τύπου ή στο δελτίο κοινοποίησης έγκρισης
τύπου. Ως εκ τούτου, με τις προτεινόμενες διατάξεις, λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να
καθορίζεται σαφώς ποια από τις δύο ενδείξεις θα λαμβάνεται υπόψη, ανάλογα βεβαίως με
τα «στάδια εφαρμογής» των αλλαγών που επέρχονται με τον ως άνω Κανονισμό.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 4 προβλέπεται ρητά η καταβολή
παραβόλου στις περιπτώσεις εξέτασης επιβατικών αυτοκινήτων, ως προς το ιστορικό τέλος
ταξινόμησης από την Ειδική Επιτροπή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του
άρθρου 126 του ιδίου νόμου.
11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους
οποίους έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
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11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας
«άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την
κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Οι προτεινόμενες διατάξεις αποσκοπούν στην πληρότητα και τον εξορθολογισμό της
επιβολής του τέλους ταξινόμησης.
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την
εφαρμογή κάθε «άλλης διάταξης».
Αρμόδιες για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων είναι οι τελωνειακές αρχές της χώρας.
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για
κάθε μία προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη
διάρκεια της διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη
διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν
υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και
προσαρτήστε στο παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη
διαβούλευση για κάθε μία «άλλη διάταξη» χωριστά.
ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΧΧΧ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΗΛ: 210 3375000

ΓΕΝΙΚΗ

E-MAIL: gdtaxadm@mofadm.gr ΚΑΙ gdcustom@otenet.gr

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΕ
ΑΛΛΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:
Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση

ΤΥΧΟΝ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΣΤΟ
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11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να
αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο
προτεινόμενο σχέδιο νόμου
Με την προτεινόμενη διάταξη αναστέλλεται η υποχρέωση προσκόμισης
δικαιολογητικών στις πάγιες ρυθμίσεις (βεβαίωση εκτιμητή, εγγυήσεις/εμπράγματες
ασφάλειες) εν όψει εφαρμογής της προβλεπόμενης στο ν.4469/2017 διαδικασίας
εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων προκειμένου να αρθούν
τα προσκόμματα υπαγωγής (στις εν λόγω ρυθμίσεις και να διευκολυνθούν πολίτες και
επιχειρήσεις για την τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο αλλά και
για την επιτυχή λειτουργία του θεσμού του εξωδικαστικού μηχανισμού.
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους
κάθε «άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το
αντίστοιχο πρόβλημα
11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για
τους οποίους έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
Οι διατάξεις συμπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου με σκοπό την
άμεση θέση τους σε ισχύ.
11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε
μίας «άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην
οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό
περιβάλλον
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την
εφαρμογή κάθε «άλλης διάταξης».
Α.Α.Δ.Ε.
Α) Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης - Δ/νση Εισπράξεων
Β) Γενική Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ – Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για
κάθε μία προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη
διάρκεια της διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη
διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν
υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και
προσαρτήστε στο παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη
διαβούλευση για κάθε μία «άλλη διάταξη» χωριστά.
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Μέτρα διαχείρισης των πλαστικών σακουλών μεταφοράς
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να
αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο
προτεινόμενο σχέδιο νόμου
Η ενσωμάτωση της οδηγίας 2015/720/ΕΕ πραγματοποιήθηκε με την ΚΥΑ 180036/952
(ΦΕΚ Β 2812/2017), και ακολούθησε μεταγενέστερα η συμπλήρωση του βασικού
νόμου 2939/2001 για την περιβαλλοντική διαχείριση απορριμμάτων και συσκευασιών,
με την προσθήκη του άρθρου 6.Α. Παρόλα αυτά εξακολουθούσαν να υφίστανται
ορισμένες ελλείψεις, νομοτεχνικού αλλά και ουσιαστικού/διαδικαστικού χαρακτήρα
που κατέστησαν απαραίτητη την τροποποίηση συμπλήρωση του εν λόγω θεσμικού
πλαισίου, με σκοπό την αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων, και την απρόσκοπτη λειτουργία,
επιβολή, είσπραξη και απόδοση του περιβαλλοντικού τέλους.
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους
κάθε «άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το
αντίστοιχο πρόβλημα:
Για λόγους νομοτεχνικής πληρότητας και δεδομένου ότι σημαντικά στοιχεία
λειτουργίας του περιβαλλοντικού τέλους είχαν οριστεί με ΚΥΑ, καταρχήν
συμπληρώνεται το άρθρο 6.Α του ν. 2939/2001 με διάταξη που ορίζει το χρόνο
υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους. Επιπλέον, αποσαφηνίζονται οι
αρμοδιότητες ελέγχου μεταξύ των υπηρεσιών των δύο εμπλεκόμενων φορέων, ήτοι
Υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας και ΑΑΔΕ, με καθορισμό των υπηρεσιών της
τελευταίας ως αποκλειστικά αρμόδιων για τον έλεγχο της ορθής απόδοσης του
τέλους. Θεσπίζονται δύο εξουσιοδοτικές διατάξεις α) προς τον Διοικητή ΑΑΔΕ για τον
καθορισμό του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του τέλους και κάθε
άλλης λεπτομέρειας για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του, και β) προς τον
Υπουργό Οικονομικών για τον καθορισμό διαφορετικής προθεσμίας για την υποβολή
της δήλωσης και την καταβολή του τέλους σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Τέλος,
με την προσθήκη του περιβαλλοντικού τέλους στο Παράρτημα του ΚΦΔ
αποσαφηνίζεται το διαδικαστικό πλαίσιο λειτουργίας του τέλους ως δημοσίου εσόδου.
11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για
τους οποίους έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου:
Οι προτεινόμενες διατάξεις περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου με σκοπό την άμεση
εφαρμογή μετά την ψήφισή τους.
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11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε
μίας «άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην
οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό
περιβάλλον
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίθηκαν απαραίτητες για την ορθή λειτουργία του
περιβαλλοντικού τέλους έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης της
κατανάλωσης των πλαστικών σακουλών με τις μικρότερες επιπτώσεις στη λειτουργία
των υπόχρεων σε επιβολή, είσπραξη και απόδοση αυτού, επιχειρήσεων.
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την
εφαρμογή κάθε «άλλης διάταξης».
Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικές υπηρεσίες και Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ.
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία
προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της
διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που
επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και
κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε στο
παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία
«άλλη διάταξη» χωριστά.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
(1) ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΜΙΟΣ, ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΛΙΒΕΡΤΗ
(2) EYΦ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(1) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ/ Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
(2) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ/ Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
(1) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ/ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ/ΠΕ
ΧΗΜΙΚΩΝ
(2) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΕΦΚ & ΦΠΑ/ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
(1)210 6479221, 210 6479223
(2)210 6987449
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E-MAIL:
(1) s.samios@gcsl.gr, a.aliverti@gcsl.gr
(2) finexcis@2001.syzefxis.gov.gr
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΕ
ΑΛΛΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:

ΤΥΧΟΝ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΣΤΟ

Τροποποίηση του άρθρου 3Α του ν. 2963/1922 «περί τροποποιήσεως διατάξεων των
περί φορολογίας του ζύθου νόμων» (A’ 134).
Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να
αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο
προτεινόμενο σχέδιο νόμου
Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του άρθρου 3Α
του ν.2963/1922 που αφορούν στους ισχύοντες σήμερα περιορισμούς αναφορικά με
τον αριθμό και την ελάχιστη χωρητικότητα των χρησιμοποιούμενων από τις
επιχειρήσεις (εστιατόρια, μπαρ κλπ), που παράγουν μπίρα για επιτόπια κατανάλωση,
ζυθοβραστήρες, οι οποίοι δεδομένης μάλιστα και της υφιστάμενης οικονομικής
κρίσης, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα της
επιχειρηματικότητας στον τομέα του ζύθου.
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους
κάθε «άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το
αντίστοιχο πρόβλημα
Η προτεινόμενη τροποποίηση - αντικατάσταση του δεύτερου εδάφιου της
παραγράφου 1 του άρθρου 3Α του 2963/1922, όπως αυτό προστέθηκε με τις
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του ν.2753/1999 (A’ 249) κρίνεται
αναγκαία προκειμένου να παρέχεται στις επιχειρήσεις (εστιατόρια, μπαρ κλπ) που
παράγουν μπίρα για επιτόπια κατανάλωση η δυνατότητα χρήσης περισσοτέρων του
ενός ζυθοβραστήρων μικρότερης ελάχιστης συνολικής χωρητικότητας (5 εκατόλιτρα),
ώστε να καθίσταται δυνατή η ταυτόχρονη παραγωγή από αυτές περισσότερων τύπων
μπύρας χωρίς αύξηση του κόστους παραγωγής, αλλά με δυνατότητα περαιτέρω
μείωσης αυτού, δεδομένου μάλιστα και του γεγονότος ότι ο ζύθος είναι προϊόν
υποκείμενο ευκόλως σε αλλοιώσεις.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίδεται η δυνατότητα ευελιξίας και περαιτέρω
ανάπτυξης των οικείων κατά τα ανωτέρω επιχειρήσεων και υποβοηθείται κατ’ αυτόν
τον τρόπο η επιχειρηματικότητα χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά το κόστος του
ασκουμένου στις εν λόγω μονάδες παραγωγής ελέγχου και εποπτείας, με βάση τις
σχετικές διατάξεις του κώδικα περί φορολογίας του ζύθου νόμων.
Εν τέλει, η προτεινόμενη κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 3Α του
2963/1922 κρίνεται αναγκαία για λόγους ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.
11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για
τους οποίους έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
Η προτεινόμενη διάταξη, με την οποία, ως προελέχθη, προβλέπεται η δυνατότητα
χρήσης περισσοτέρων του ενός ζυθοβραστήρων μικρότερης χωρητικότητας από τις
επιχειρήσεις (εστιατόρια, μπαρ κλπ) που παράγουν μπίρα για επιτόπια κατανάλωση με
ταυτόχρονη μείωση της ελάχιστης συνολικής χωρητικότητας αυτών (από δέκα σε
πέντε εκατόλιτρα), στοχεύει πρωτίστως στη διευκόλυνση και ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας, καθώς αίρει πιθανά εμπόδια για την ευόδωση νέων
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον εν λόγω τομέα της παραγωγής του ζύθου.

11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε
μίας «άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην
οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό
περιβάλλον
Η παροχή, με την προτεινόμενη διάταξη, της δυνατότητας χρήσης περισσοτέρων του
ενός ζυθοβραστήρων μικρότερης ελάχιστης συνολικής χωρητικότητας (5 εκατόλιτρα),
από τις επιχειρήσεις (εστιατόρια, μπαρ κλπ) που παράγουν μπίρα για επιτόπια
κατανάλωση, δημιουργώντας (ως προελέχθη) συνθήκες πρόσφορες για την ενίσχυση
της επιχειρηματικότητας, αναμένεται να έχει ευνοϊκές επιπτώσεις στην όλη οικονομική
δραστηριότητα, ενώ η εξ’ αυτής δυνατότητα παραγωγής περισσότερων τύπων ζύθου
έχει ως συνέπεια την καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών αλλά ταυτόχρονα και των
προσδοκιών των καταναλωτών.

11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την
εφαρμογή κάθε «άλλης διάταξης».
Αρμόδιες για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων είναι οι Υπηρεσίες της Γενικής
Δ/νσης του Γενικού Χημείου του Κράτους και της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων & ΕΦΚ.
12. Διαφάνεια και διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για
κάθε μία προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη
διάρκεια της διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη
διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
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Δεν έχει εφαρμογή

12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν
υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και
προσαρτήστε στο παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη
διαβούλευση για κάθε μία «άλλη διάταξη» χωριστά.
Δεν έχει εφαρμογή

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
(1) ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΜΙΟΣ,
(2) ΕΥΦ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ, ΒΙΚ. ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(2) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΘΕΣΕΙΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
(1) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ,
(2) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ/ ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β΄
/ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ / ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
(1) 210 6479221-222
(2) 210 6987449, 414, 411
E-MAILS:
(1) s.samios@gcsl.gr ,
(2) finexcis@2001.syzefxis.gov.gr
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΕ
ΑΛΛΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:

ΤΥΧΟΝ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΣΤΟ
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Τροποποίηση διατάξεων του ν.2969/01 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα
προϊόντα» (Α΄281).
Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
11.1 ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΧΩΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΚΑΘΕ ΜΙΑ «ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ»
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΠΟΥ
ΠΟΥ

Στις υφιστάμενες διατάξεις του ν.2969/01 δεν υπήρχε καμία σχετική πρόβλεψη για τη
μεταφορά, αποσφράγιση και λειτουργία άμβικα μικρού αποσταγματοποιού (διήμερου)
στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων, ούτε σχετική πρόβλεψη για την περίπτωση
απλής έστω έκθεσης σφραγισμένου αποστακτικού μηχανήματος (άμβικα) κατά τη
διάρκεια ανάλογων εκδηλώσεων. Ως εκ τούτου, ζητήματα τέτοια αντιμετωπίζονταν,
ενίοτε κατ’ εξαίρεση, κατόπιν έγκρισης της πολιτικής ηγεσίας, ύστερα από εισήγηση
της αρμόδιας Διεύθυνσης.
Με την προτεινόμενη διάταξη, προβλέπεται η δυνατότητα, κατόπιν ειδικής αδείας
του αρμοδίου Τελωνείου και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η αποσφράγιση και
λειτουργία άμβικα μικρού αποσταγματοποιού (διήμερου) στο πλαίσιο πολιτιστικών
εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται από Ο.Τ.Α., Κοινότητες, Πολιτιστικούς
Συλλόγους ή άλλους επαγγελματικούς φορείς. Επίσης προβλέπεται, κατόπιν ειδικής
αδείας του αρμοδίου Τελωνείου, η μεταφορά σφραγισμένου άμβικα μικρού
αποσταγματοποιού (διημέρου) για χρονικό διάστημα ενός 24ωρου κατ’ ανώτατο,
αποκλειστικά και μόνο προς έκθεση αυτού στο πλαίσιο πραγματοποιούμενων
πολιτιστικών εκδηλώσεων.
11.2 ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΧΩΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΘΕ «ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ» ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΝΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Με την προτεινόμενη ρύθμιση ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των μικρών
αποσταγματοποιών (διήμερων) για λόγους αναπαράστασης και προβολής του
παραδοσιακού τρόπου απόσταξης και εν τέλει διατήρησης των ηθών και των εθίμων
της ελληνικής υπαίθρου.
11.3 ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΧΩΡΙΣΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ «ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ» ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΝΟΜΟΥ
Οι διατάξεις συμπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου με σκοπό την
άμεση θέση τους σε ισχύ.
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11.4. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΧΩΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΘΕ ΜΙΑΣ «ΑΛΛΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ», ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ
Με τις εν λόγω προτεινόμενες ρυθμίσεις προβάλλεται ο παραδοσιακός τρόπος
απόσταξης, ο οποίος αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της ελληνικής
υπαίθρου.
11.5. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΘΕ «ΑΛΛΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ».
Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτών είναι κατά βάση οι
υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. (Τελωνεία) και οι υπηρεσίες του
Γενικού Χημείου του Κράτους (Χημικές Υπηρεσίες).
12. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
12.1. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΕΚΛΗΘΗΣΑΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ «ΑΛΛΗ
ΔΙΑΤΑΞΗ», ΤΟΝ ΤΟΠΟ, ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ, ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΥΤΕΣ.
12.2. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΚΦΡΑΣΤΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Η
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ
«ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ» ΧΩΡΙΣΤΑ.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β΄-ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΝΗΣ
ΘΕΣΗ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ/ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-3375543
E-MAIL: a.minis@aade.gr
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Με την προτεινόμενη διάταξη, διευρύνεται το χρονικό διάστημα από 9 μήνες σε 3
χρόνια από τη δημοσίευση των πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως για την κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων χωρίς νέα προκήρυξη, από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου
διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες προς κάλυψη θέσεις
αφορούν όμοιους κλάδους-ειδικότητες.
Η κατ’ εξαίρεση από τις γενικές διατάξεις στελέχωση των Υπηρεσιών της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, άντληση υποψηφίων από πίνακες
επιλαχόντων με συμβατά προσόντα κάθε «ανοικτής» προκήρυξης άλλων φορέων,
χωρίς να απαιτείται νέα προκήρυξη, κρίνεται αναγκαία προκειμένου να επιτευχθούν οι
στρατηγικοί στόχοι της Α.Α.Δ.Ε. και να εξυπηρετηθεί το δημόσιο συμφέρον.
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΕ
ΑΛΛΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:

ΤΥΧΟΝ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΣΤΟ

Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο
καθιστά αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
Η κρισιμότητα της αποστολής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, στη μεγιστοποίηση των
Δημοσίων Εσόδων, στην πάταξη των φαινομένων διαφθοράς και την ενίσχυση της
φορολογικής συμμόρφωσης καθιστά επιτακτική την ανάγκη ταχύτερης στελέχωσης
των Υπηρεσιών της με νέο και εξειδικευμένο προσωπικό χωρίς τη χρονοβόρα
διαδικασία προκήρυξης νέου διαγωνισμού μέσω του Α.Σ.Ε.Π..
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά
στοιχεία των επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
α) Διεύρυνση του χρονικού διαστήματος, από 9 μήνες σε 3 χρόνια από τη
δημοσίευση των πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για την
κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
χωρίς νέα προκήρυξη, από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού του
Α.Σ.Ε.Π.,
β) στελέχωση των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. με νέο και εξειδικευμένο προσωπικό με
συντομότερη διαδικασία σε σχέση με αυτήν της διενέργειας νέου διαγωνισμού μέσω
του Α.Σ.Ε.Π..
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1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που
επηρεάζει άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση
και προσδιορίστε τον λόγο της επιρροής.
-------------2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης
του ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε
αναλυτικά τα επιτυχή και τα προβληματικά σημεία των προσπαθειών
αυτών.
-------------2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή
παρόμοιου προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ
(εφόσον υπάρχει) και αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη
συγκεκριμένη χώρα.
-------------2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις
που πρέπει να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η
αξιολογούμενη ρύθμιση και περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν
θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την εφαρμογή της
------------3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η
αξιολογούμενη ρύθμιση
------------3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη
δομή της αγοράς
------------3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά
την αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου
κόστους»
------------3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις
λειτουργίες της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων
------------3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της
αξιολογούμενης ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
------------3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή
αφαιρεί η προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο
μοντέλο κόστους»
------------3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το
κόστος και τα οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
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------------3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη
ρύθμιση
------------3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης
στην εθνική οικονομία
------------4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης
στην κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
------------4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία
κοινωνική ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως
αυτά προκύπτουν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
------------4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να
προκύψουν για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
------------4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία
επιφέρουν βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
------------4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν
τις διοικητικές διαδικασίες
------------5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της
ποιότητας του περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών
κινδύνων
------------5.2.
Αναφέρατε
περιληπτικά
τα
βασικά
σημεία
της
μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον
υπάρχει)
------------6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της
αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης
Η στελέχωση με νέο και εξειδικευμένο προσωπικό θα συμβάλει στην επίτευξη των
επιχειρησιακών επιδιώξεων της Α.Α.Δ.Ε. και της καλύτερης λειτουργίας των
υπηρεσιών της, στην αύξηση των δημοσίων εσόδων, στην προάσπιση της υγιούς
λειτουργίας της αγοράς και των συμφερόντων των καταναλωτών, στην ενίσχυση της
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ανταγωνιστικότητας και στην προστασία της δημόσιας υγείας και του φυσικού
περιβάλλοντος.
6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης
στον τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
------------7. Νομιμότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο
ενδεχομένως εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση
------------7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του
Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με
την προτεινόμενη ρύθμιση
------------7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού
κοινοτικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η
Ελλάδα, όπως επίσης και τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
------------7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
------------8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και
την προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους
λόγους συναρμοδιότητας
Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθότι με την προωθούμενη ρύθμιση
προβλέπεται η τροποποίηση της διαδικασίας κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού
από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. και το Υπουργείο
Οικονομικών καθότι αφορά διορισμούς του προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε..
8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης
ρύθμισης
α) Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
β) Η Διεύθυνση Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.).
8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την
εφαρμογή κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη
ρύθμιση
α) Η Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
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β) Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους,
γ) Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
δ) Η Γενική Διεύθυνση Προσλήψεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.),
ε) Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση
νέου φορέα, υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή
άλλου συλλογικού οργάνου, αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της
Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης Πρωθυπουργού Υ169/13-1-2010
(Β’ 19) και επισυνάψτε τη μελέτη σκοπιμότητας και την οικονομοτεχνική
μελέτη
------------9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά
τη σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο
οδηγιών της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
------------9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η
προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας
ρυθμίσεων συναφών με την προτεινόμενη
α) Στην παρ. 9 του άρθρου 15 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως προστέθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4210/2013 (Α΄254), προστίθενται εδάφια β και γ,
β) Τα λοιπά εδάφια αναριθμούνται.
9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη
ρύθμιση στην έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή
απλουστεύει
------------9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που
τροποποιούν εμμέσως υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν
ρητώς και αιτιολογήστε την επιλογή αυτή
------------10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για
την προτεινόμενη ρύθμιση
------------10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της
διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία
διαβούλευσης που επελέγη
-------------
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10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας
επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της
προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της
------------10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο
και τη διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης
ρύθμισης
------------Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να
αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο
προτεινόμενο σχέδιο νόμου
------------11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους
κάθε «άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το
αντίστοιχο πρόβλημα
------------11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για
τους οποίους έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
------------11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε
μίας «άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην
οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό
περιβάλλον
------------11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την
εφαρμογή κάθε «άλλης διάταξης».
------------12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για
κάθε μία προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη
διάρκεια της διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη
διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
------------12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν
υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και
προσαρτήστε στο παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη
διαβούλευση για κάθε μία «άλλη διάταξη» χωριστά.
-------------

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:ΠΕΛΙΑΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΠΕ/ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-3222386
E-MAIL: YPOIK.D6A2@1988.SYZEFXIS.GOV.GR
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:ΘΕΑΝΩ ΜΑΝΑΡΓΙΑ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΠΕ/ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-3375132
E-MAIL: T.MANARGIA@AADE.GR
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη γραμματειακή και εν γένει υποστήριξη του
Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την
υποβοήθηση του έργου του, συνιστώνται δύο (2) θέσεις προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίες καλύπτονται κατά τα
οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), για τους ειδικούς συνεργάτες των
πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών.
Το Συμβούλιο Διοίκησης με απόφαση του καθορίζει την διαδικασία και κάθε
λεπτομέρεια επιλογής του ανωτέρω προσωπικού, το οποίο λογοδοτεί στο Συμβούλιο
Διοίκησης και οφείλει να εκτελεί τις εντολές του. Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση
του Διοικητή, κατόπιν σχετικής επιλογής του προσωπικού αυτού από το Συμβούλιο
Διοίκησης, με σύμβαση διάρκειας έξι μηνών που μπορεί να ανανεώνεται ανά εξάμηνο
και υπογράφεται από το εν λόγω προσωπικό και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου
Διοίκησης. Η εργασιακή σχέση λύεται χωρίς αποζημίωση είτε αυτοδίκαια, σε
περίπτωση μη ανανέωσης της σύμβασης, ή με τη λήξη της θητείας ή λόγω
αντικατάστασης, για οποιοδήποτε λόγο, του Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης,
είτε, οποτεδήποτε, πρόωρα. Για την ανανέωση και την αυτοδίκαιη ή πρόωρη λήξη
της εργασιακής σχέσης εφαρμόζονται αναλόγως τα αναφερόμενα για την πρόσληψη.
Με απόφαση του Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης καθορίζεται ποιος ασκεί τα
καθήκοντα του τακτικού γραμματέα, ανά συνεδρίαση ή για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
Περαιτέρω για την υποστήριξη του Διοικητή και την βέλτιστη άσκηση των
αρμοδιοτήτων του, που σχετίζονται με το Συμβούλιο Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.,
συνιστάται μια (1) θέση, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

220

ορισμένου χρόνου, η οποία καλύπτεται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ.
63/2005 (Α΄ 98), για τους ειδικούς συνεργάτες των πολιτικών γραφείων των μελών
της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών.
Τέλος, κρίνεται σκόπιμη για την πλήρωση των εν λόγω θέσεων η κατοχή
εμπειρίας τουλάχιστον δύο ετών εντός της τελευταίας πενταετίας στο αντικείμενο της
εταιρικής διακυβέρνησης για τις θέσεις της γραμματειακής υποστήριξης του
Συμβουλίου Διοίκησης και επιπλέον άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας για όλες τις
ανωτέρω θέσεις.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΕ
ΑΛΛΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:

ΤΥΧΟΝ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΣΤΟ

Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο
καθιστά αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
α) Η ανάγκη πρόβλεψης δυνατότητας επιλογής του προσωπικού που ασκεί την
γραμματειακή και εν γένει υποστήριξη του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και από τον ευρύτερο δημόσιο, καθώς και από
τον ιδιωτικό τομέα και
β) Η ανάγκη στελέχωσης του Γραφείου του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με το κατάλληλο
προσωπικό για την υποστήριξη αυτού και την βέλτιστη άσκηση των αρμοδιοτήτων
που σχετίζονται με το Συμβούλιο Διοίκησης της Αρχής.
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά
στοιχεία των επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
α) Η βέλτιστη γραμματειακή και εν γένει υποστήριξη του Συμβουλίου Διοίκησης της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και
β) Η υποστήριξη του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για την βέλτιστη άσκηση των
αρμοδιοτήτων του, που σχετίζονται με το Συμβούλιο Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.
1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που
επηρεάζει άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση
και προσδιορίστε τον λόγο της επιρροής.
-------------2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης
του ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε
αναλυτικά τα επιτυχή και τα προβληματικά σημεία των προσπαθειών
αυτών.
2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή
παρόμοιου προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ
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(εφόσον υπάρχει) και αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη
συγκεκριμένη χώρα.
-------------2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις
που πρέπει να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η
αξιολογούμενη ρύθμιση και περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν
θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την εφαρμογή της
------------3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η
αξιολογούμενη ρύθμιση
------------3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη
δομή της αγοράς
------------3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά
την αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου
κόστους»
------------3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις
λειτουργίες της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων
------------3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της
αξιολογούμενης ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
------------3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή
αφαιρεί η προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο
μοντέλο κόστους»
------------3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το
κόστος και τα οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
------------3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη
ρύθμιση
------------3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης
στην εθνική οικονομία
------------4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης
στην κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
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------------4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία
κοινωνική ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως
αυτά προκύπτουν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
------------4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να
προκύψουν για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
------------4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία
επιφέρουν βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
------------4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν
τις διοικητικές διαδικασίες
------------5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της
ποιότητας του περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών
κινδύνων
------------5.2.
Αναφέρατε
περιληπτικά
τα
βασικά
σημεία
της
μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον
υπάρχει)
------------6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της
αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης
Με την σύσταση των προαναφερθεισών
τριών (3) θέσεων θα βελτιωθεί η
υποστήριξη του Συμβουλίου Διοίκησης και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), γεγονός που θα συμβάλει στον καλύτερο συντονισμό
και στην αποτελεσματικότερη συνολική λειτουργία αυτών, επομένως και της Α.Α.Δ.Ε.,
η οποία υπάγεται στους φορείς που αποτελούν τον στενό πυρήνα του κράτους.
6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης
στον τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
------------7. Νομιμότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο
ενδεχομένως εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση
------------7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του
Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με
την προτεινόμενη ρύθμιση
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------------7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού
κοινοτικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η
Ελλάδα, όπως επίσης και τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
------------7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
------------8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και
την προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους
λόγους συναρμοδιότητας
Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το Υπουργείο Οικονομικών, καθότι με
την προωθούμενη ρύθμιση προβλέπεται η σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την γραμματειακή υποστήριξη του
Συμβουλίου Διοίκησης και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες καλύπτονται κατά τα
οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), για τους ειδικούς συνεργάτες των
πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών.
8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης
ρύθμισης
Οι Διευθύνσεις Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την
εφαρμογή κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη
ρύθμιση
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση
νέου φορέα, υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή
άλλου συλλογικού οργάνου, αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της
Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης Πρωθυπουργού Υ169/13-1-2010
(Β’ 19) και επισυνάψτε τη μελέτη σκοπιμότητας και την οικονομοτεχνική
μελέτη
------------9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση

224

9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά
τη σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο
οδηγιών της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
------------9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η
προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας
ρυθμίσεων συναφών με την προτεινόμενη
α) Αντικαθιστά το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του
ν.4389/2016 (Α΄94) και προσθέτει σε αυτήν νέα εδάφια.
β) Αναριθμεί την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ως άνω νόμου σε υποπαράγραφο
α΄ αυτής και προσθέτει υποπαράγραφο β΄ σε αυτήν.
9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη
ρύθμιση στην έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή
απλουστεύει
------------9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που
τροποποιούν εμμέσως υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν
ρητώς και αιτιολογήστε την επιλογή αυτή
------------10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για
την προτεινόμενη ρύθμιση
------------10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της
διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία
διαβούλευσης που επελέγη
------------10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας
επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της
προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της
------------10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο
και τη διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης
ρύθμισης
------------Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να
αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο
προτεινόμενο σχέδιο νόμου
-------------
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11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους
κάθε «άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το
αντίστοιχο πρόβλημα
------------11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για
τους οποίους έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
------------11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε
μίας «άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην
οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό
περιβάλλον
------------11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την
εφαρμογή κάθε «άλλης διάταξης».
------------12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για
κάθε μία προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη
διάρκεια της διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη
διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
------------12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν
υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και
προσαρτήστε στο παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη
διαβούλευση για κάθε μία «άλλη διάταξη» χωριστά.
-------------

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΉ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β’-ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΕ
ΑΛΛΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΟΥ
ΤΥΧΟΝ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΣΤΟ
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Αντικατάσταση της παρ. 7
4389/2016 (Α’ 94)

και 8 και προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 25 του ν.

Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να
αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο
προτεινόμενο σχέδιο νόμου
Με τις προτεινόμενες διατάξεις 1) αίρεται η ασάφεια περί της δυνατότητας
εκατέρωθεν κινητικότητας (απόσπαση ή μετάταξη) υπαλλήλων μεταξύ των ΟΤΑ α’
και β’ βαθμού και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 2) ορίζεται ως
συναρμόδιος ο Υπουργός για τις αποσπάσεις υπαλλήλων της Αρχής είτε για υπηρεσία
τους στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), είτε ως εθνικών
εμπειρογνωμόνων σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών και
3) καθίσταται σαφές ότι οι υπάλληλοι που μετατάσσονται ή μεταφέρονται από το
Υπουργείο Οικονομικών στην ΑΑΔΕ και αντιστρόφως διατηρούν το σύνολο των
αποδοχών τους, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής διαφοράς και εξακολουθούν
να διέπονται από το ίδιο συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς, κύριας,
επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας. Το ίδιο καθεστώς ισχύει και για τους
υπαλλήλους για τους οποίους έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της μετάταξης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4440/2016, ή βάσει άλλων ειδικών
διατάξεων.
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους
κάθε «άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το
αντίστοιχο πρόβλημα
Βάσει των διατάξεων των άρθρων 102 παρ. 2 και 103 παρ. 6 του Συντάγματος θεσπίζεται η
διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. και ως εκ τούτου επειδή διαφοροποιείται η
έννοια των υπαλλήλων Ο.Τ.Α. προς αυτήν των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της ρητής πρόβλεψης των εν λόγω Φορέων στην
διάταξη του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 4389/16 (Α’ 94).
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις της παρ. 3 κρίνονται επιβεβλημένες προκειμένου να αρθεί
οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς το μισθολογικό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς
των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται από το Υπουργείο Οικονομικών στην
Α.Α.Δ.Ε και αντιστρόφως.
11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για
τους οποίους έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
Με την προτεινόμενη ρύθμιση αίρεται οποιαδήποτε ασάφεια, καθώς καθίσταται
δυνατή η απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων προς τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού καθώς και η απόσπαση ή μετάταξη
υπαλλήλων από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων.
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Οι διατάξεις της παρ. 3 συμπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου με σκοπό την
άμεση θέση τους σε ισχύ.
11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε
μίας «άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην
οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό
περιβάλλον
Η προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 1 αποσκοπεί τόσο στην εύρυθμη λειτουργία
όσο και στην επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, και κατ’ επέκταση της Δημόσιας Διοίκησης, δεδομένου ότι
η ως άνω Αρχή αποτελεί βασικό πυλώνα της.
Οι συνέπειες από τη ρύθμιση της παρ. 3 αναμένονται θετικές καθώς με την
προτεινόμενη διάταξη διασφαλίζεται η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία
των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την
εφαρμογή κάθε «άλλης διάταξης».
Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την παρ. 1 και η Γενική Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού - Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνου
Δυναμικού – Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Α.Α.Δ.Ε για την παρ. 3.
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για
κάθε μία προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη
διάρκεια της διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη
διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
------------12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν
υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και
προσαρτήστε στο παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη
διαβούλευση για κάθε μία «άλλη διάταξη» χωριστά.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
«Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4389/2016»
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
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Με την προτεινόμενη διάταξη επεκτείνεται χρονικά το πεδίο εφαρμογής των
διατάξεων του τροποποιούμενου άρθρου.
1. Αναγκαιότητα
Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι αναγκαία για την παράταση για ένα ακόμη έτος της
φορολογικής αντιμετώπισης της ωφέλειας που αποκτούν τα φυσικά και νομικά
πρόσωπα από τυχόν διαγραφές οφειλών τους προς τις εταιρείες και ιδρύματα που
αναφέρονται στο τροποποιούμενο άρθρο.
2. Καταλληλότητα
3. Συνέπειες στην Οικονομία
Με την προτεινόμενη ρύθμιση θα υπάρξει απώλεια εσόδων λόγω των προβλεπόμενων
απαλλαγών. Προσδοκάται, ωστόσο, η ρύθμιση αυτή να συμβάλλει στην αντιμετώπιση
του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων, στην εξυγίανση
των χαρτοφυλακίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και στην οικονομική ανακούφιση
φυσικών και νομικών προσώπων, με θετική επίδραση στην οικονομία και στην
ανάπτυξη.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
Η παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων για την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης των
πολιτών έχει θετική επίδραση στην κοινωνία.
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
7. Νομιμότητα
8. Αρμοδιότητα
Υπουργείο Οικονομικών.
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
Κατά τη σύνταξη της παρούσης ρυθμίσεως τηρήθηκαν οι νομοτεχνικές οδηγίες της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ) και οι κανόνες καλής νομοθετικής
πρακτικής.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:

229

Με την προτεινόμενη διάταξη μειώνονται από εννέα (9) σε επτά (7) τα μέλη του
Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και
τροποποιούνται η παρ. 7 του άρθρου 4 και η παρ. 2 του άρθρου 4Α του ν.
3864/2010 (Α’ 119), προκειμένου να εναρμονισθούν περαιτέρω τα κωλύματα και
ασυμβίβαστα των μελών των Οργάνων Διοίκησης του Ταμείου και της Επιτροπής
Επιλογής.
1. Αναγκαιότητα - Καταλληλότητα
Η προτεινόμενη διάταξη είναι αναγκαία για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη
λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ενώ παράλληλα η μείωση
του αριθμού των μελών του Γενικού Συμβουλίου συμβάλλει στην σημαντική
εξοικονόμηση πόρων.
2. Συνέπειες στην Οικονομία και στην κοινωνία.
Η αποτελεσματική λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το
οποίο επιδιώκει την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, έχει θετική επίδραση
στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και κατ’ επέκταση στην οικονομία.
3. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
4. Αρμοδιότητα
Υπουργείο Οικονομικών.
5. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
Κατά τη σύνταξη της παρούσης ρυθμίσεως τηρήθηκαν οι νομοτεχνικές οδηγίες της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ) και οι κανόνες καλής νομοθετικής
πρακτικής.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
E-MAIL:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:
Αντικατάσταση του άρθρου 9 του ν.4465/2017 (Α΄47)
Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά
αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των
επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει
άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε
τον λόγο της επιρροής
2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου
ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα
προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών
2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου
προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και
αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.
2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει
να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και
περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά
την εφαρμογή της
3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη
ρύθμιση
3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της
αγοράς
3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την
αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους»
3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες
της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων
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3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης
ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η
προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»
3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα
οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση
3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
εθνική οικονομία
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική
ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν
από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν
για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν
βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις
διοικητικές διαδικασίες
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του
περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων
5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει)
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
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6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας
της Δημόσιας Διοίκησης
6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον
τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
7. Νομιμότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως
εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση
7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου
Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση
7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού
δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και
τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την
προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους
συναρμοδιότητας
8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης
8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση
8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα,
υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου,
αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης
Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και επισυνάψτε τη μελέτη
σκοπιμότητας και την οικονομοτεχνική μελέτη
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη
σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
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9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η
προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων
συναφών με την προτεινόμενη
9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην
έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει
9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν
εμμέσως υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την
επιλογή αυτή
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την
προτεινόμενη ρύθμιση
10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης,
τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη
10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας
επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της
προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της
10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη
διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης
Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει
κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου
Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντικαθίσταται το άρθρο 9 του ν.4465/2017
και δίνεται η δυνατότητα στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, που
είναι νόμιμα εγκατεστημένοι και λειτουργούν στην Ελλάδα, της υπηρεσίας
αλλαγής λογαριασμού.
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη
διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα
Είναι αναγκαίο προκειμένου να αποδοθεί ορθά η το πνεύμα της Οδηγίας
2015/92/ΕΕ .
11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους
έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
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11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας
«άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την
κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Με την προτεινόμενη ρύθμιση θα δοθεί η δυνατότητα και σε παρόχους
υπηρεσιών πληρωμών οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν στην
Ελλάδα, αλλά δεν έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, να
παρέχουν την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού, ενώ παράλληλα ευνοεί και
την κινητικότητα των καταναλωτών.
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε «άλλης διάταξης».
Αρμόδια αρχή είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία
προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της
διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που
επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.

12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και
κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε στο
παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία
«άλλη διάταξη» χωριστά.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
E-MAIL:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:
Αντικατάσταση της περίπτ. ε της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4438/2016 (Α΄220)

Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά
αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των
επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει
άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε
τον λόγο της επιρροής
2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου
ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα
προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών
2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου
προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και
αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.
2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει
να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και
περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά
την εφαρμογή της
3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη
ρύθμιση
3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της
αγοράς
3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την
αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους»
3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες
της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων
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3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης
ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η
προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»
3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα
οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση
3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
εθνική οικονομία
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική
ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν
από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν
για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν
βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις
διοικητικές διαδικασίες
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του
περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων
5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει)
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας
της Δημόσιας Διοίκησης
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6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον
τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
7. Νομιμότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως
εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση
7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου
Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση
7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού
δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και
τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
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8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την
προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους
συναρμοδιότητας
8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης
8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση
8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα,
υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου,
αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης
Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και επισυνάψτε τη μελέτη
σκοπιμότητας και την οικονομοτεχνική μελέτη
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη
σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η
προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων
συναφών με την προτεινόμενη
9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην
έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει
9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν
εμμέσως υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την
επιλογή αυτή
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την
προτεινόμενη ρύθμιση
10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης,
τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη
10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας
επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της
προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της
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10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη
διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης
Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει
κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου
Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται
το άρθρο 12 του
ν.4438/2016, συμπληρώνοντας ένα επιπρόσθετο στοιχείο που θα πρέπει να
παρέχεται στους καταναλωτές στο πλαίσιο των γενικών πληροφοριών στις
συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία.
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη
διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα
Είναι αναγκαίο, δεδομένου ότι το άρθρο 58 του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/1011 τροποποίησε το άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ, το οποίο
έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία με το άρθρο 12 του νόμου
4438/2016 .
11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους
έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας
«άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την
κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Με την προτεινόμενη ρύθμιση από 1ης Ιουλίου 2018, στις γενικές
πληροφορίες των συμβάσεων πίστωσης για ακίνητα που προορίζονται για
κατοικία, όταν γίνεται αναφορά σε δείκτη αναφοράς θα πρέπει να είναι
διαθέσιμα στους καταναλωτές τα ονόματα των δεικτών αυτών, των
διαχειριστών τους καθώς και οι δυνητικές επιπτώσεις. Έτσι ενισχύεται η
διαφάνεια η οποία είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα των
χρηματοπιστωτικών αγορών και για την προστασία των καταναλωτών.
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε «άλλης διάταξης».
Αρμόδια αρχή είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία
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προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της
διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που
επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και
κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε στο
παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία
«άλλη διάταξη» χωριστά.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να
αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο
προτεινόμενο σχέδιο νόμου
Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζονται θέματα για την εφαρμογή των διατάξεων
του Kανονισμού (ΕΕ) 1286/2014, σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει:
Α) να οριστεί, σύμφωνα με σημείο 8) του άρθρου 4 του Κανονισμού, η αρμόδια
εποπτική αρχή για την εποπτεία των απαιτήσεων που θέτει ο Κανονισμός στους
παραγωγούς συσκευασμένων επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές και
επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) και στους παρόχους
επενδυτικών συμβουλών για PRΙΙΡ ή στους πωλητές PRΙΙΡ και
Β) να θεσπιστούν, σύμφωνα με το Κεφάλαιο V (άρθρα 22-29) του Κανονισμού, πέρα
από τις γενικότερες διατάξεις που διέπουν την αρμοδιότητα των αρμοδίων αρχών,
διοικητικές κυρώσεις και άλλα μέτρα, για την παραβίαση των διατάξεων του
Κανονισμού, ιδίως μεταξύ άλλων σχετικά με ζητήματα ενημέρωσης του ιδιώτη
επενδυτή, πληρότητας των πληροφοριών που του παρέχονται κατά την
προσυμβατική ενημέρωση, περιεχομένου του «Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών».
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους
κάθε «άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το
αντίστοιχο πρόβλημα.
1. Ορίζονται οι αρμόδιες εποπτικές αρχές για την εφαρμογή των διατάξεων του
Κανονισμού (ΕΕ) 1286/2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που
αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά
προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP).
2. Επιπλέον, κατ’ εξουσιοδότηση του ως άνω Κανονισμού, κρίθηκε σκόπιμο να
προβλεφθούν, πέρα από τις γενικότερες διατάξεις που διέπουν την αρμοδιότητα των
αρμοδίων αρχών να επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις και άλλα μέτρα, ειδικότερες
κυρώσεις που αφορούν την παραβίαση των διατάξεων του Κανονισμού, ιδίως σχετικά
με ζητήματα ενημέρωσης του ιδιώτη επενδυτή, πληρότητας των πληροφοριών που
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του παρέχονται κατά την προσυμβατική ενημέρωση, περιεχομένου του «Εγγράφου
Βασικών Πληροφοριών» κ.λπ.
11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για
τους οποίους έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
Δεδομένου ότι οι προτεινόμενες ρυθμίζουν διατάξεις του χρηματοπιστωτικού τομέα
(ασφαλιστικά θέματα και θέματα κεφαλαιαγοράς) και είναι αρμοδιότητας των
εποπτικών αρχών που εποπτεύει η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονομικών κρίθηκε αναγκαία η συμπερίληψη τους στο προς κατάθεση
νομοσχέδιο.
11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε
μίας «άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην
οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό
περιβάλλον
Οι προτεινόμενες διατάξεις έχουν άμεσες συνέπειες για την οικονομία, την κοινωνία
και το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον δεν υπάρχουν. Ωστόσο οι εν λόγω διατάξεις
θεωρούνται αναγκαίες για να μπορεί να εφαρμοστεί εποπτικά ο Kανονισμός (ΕΕ)
1286/2014, ο οποίος εκδόθηκε, με στόχο την αύξηση της προστασίας των ιδιωτών
επενδυτών που επενδύουν σε συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες
επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP). Αποσκοπεί
επίσης στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στον κλάδο των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση.
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την
εφαρμογή κάθε «άλλης διάταξης».
Αρμόδιες υπηρεσίες είναι οι εποπτικές αρχές του χρηματοπιστωτικού τομέα, ήτοι
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζα της Ελλάδος, κατά περίπτωση.
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για
κάθε μία προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη
διάρκεια της διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη
διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
Για την τελική διαμόρφωση των προτεινόμενων διατάξεων συμμετείχαν οι αρμόδιες
εποπτικές αρχές, ήτοι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος. Οι
συμμετέχοντες στην αγορά δεν συμμετείχαν στην διαμόρφωση των άρθρων διότι οι
εν λόγω διατάξεις αφορούν καθαρά εποπτικές αρμοδιότητες.
12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν
υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και
προσαρτήστε στο παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη
διαβούλευση για κάθε μία «άλλη διάταξη» χωριστά.
Ουδέν σχόλιο.
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ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 33 75 777
E-MAIL: KEMKE@MINFIN.GR
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:
Α. Τροποποιήσεις του αρ. 22 του ν. 4002/2011.
Τροποποίηση/αντικατάσταση φράσης της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του αρ.
22 του ν. 4002/2011: Προβλέπεται πως η αρμόδια για την ανάκτηση Υπηρεσία
αποστέλλει στο αποδέκτη της ενίσχυσης αντίγραφο της απόφασης ανάκτησης της
Επιτροπής, καλώντας τον να καταβάλει το ποσό στη ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος
του αποδέκτη εντός προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία
παραλαβής της πρόσκλησης.
Τροποποίηση/αντικατάσταση της παρ.3 του άρθρου 22 του ν.4002/2011: Ορίζεται ως
αρμόδια υπηρεσία για την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που έχουν κριθεί
ανακτητέες βάσει σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η εκάστοτε
χορηγούσα αρχή, ήτοι ο φορέας/υπηρεσία που έχει επισπεύσει τη νομική πράξη βάσει
της οποίας χορηγήθηκε η υπό ανάκτηση κρατική ενίσχυση. Σε περίπτωση που η
Υπηρεσία αυτή δεν προκύπτει με σαφήνεια ορίζεται η ακολουθητέα διαδιασία. Ειδικά
για το Υπουργείο Οικονομικών αρμόδια για την ανάκτηση ορίζεται η ΑΜΚΕ του
Υπουργείου.
Β. Τροποποιήσεις της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.
Β1. Τροποποίηση/προσθήκη σημείου 4 στην υποπαράγραφο Β.4 της παραγράφου Β
του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013: Καθορίζεται πως σε περίπτωση έλλειψης
Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων σε κάποιο Υπουργείο το σχετικό
έργο της ασκείται από τη χορηγούσα αρχή.
Β2. Τροποποίηση του σημείου 4 της υποπαραγράφου Β.10 της παραγράφου Β του
άρθρου πρώτου του ν.4152/2013. Εναρμονίζεται η υφιστάμενη εθνική διάταξη με το
σχετικό ενωσιακό νομικό πλαίσιο.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει
κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου.
Α1. Τροποποίηση /αντικατάσταση φράσης της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του
αρ. 22 του ν. 4002/2011: Η μη πρόβλεψη συγκεκριμένης προθεσμίας εντός της
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οποίας ο αποδέκτης της ενίσχυσης πρέπει να καταβάλλει το προς ανάκτηση ποσό,
μετά τη σχετική πρόσκληση που θα του απευθύνει η αρμόδια για την ανάκτηση
Υπηρεσία, ενέχει τον κίνδυνο της μη τήρησης ενιαίας πρακτικής ως προς τον
προσδιορισμό της συγκεκριμένης προθεσμίας από τις εκάστοτε Υπηρεσίες που
καλούνται να επισπεύσουν ανακτήσεις.
Α2. Τροποποίηση/αντικατάσταση της παρ.3 του άρθρου 22 του ν.4002/2011: Η
ανάκτηση παράνομων και ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων βάσει απόφασης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρέπει να είναι άμεση και αποτελεσματική, σύμφωνα με το
ενωσιακό δίκαιο, αλλιώς η Επιτροπή δύναται να προσφύγει κατά του κράτους μέλους
στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, γεγονός που μπορεί να καταλήξει στην επιβολή
προστίμων σε βάρος του κράτους μέλους. Με το παρόν θεσμικό πλαίσιο ως αρμόδια
υπηρεσία για την ανάκτηση προβλέπεται αυτή που εποπτεύει την δραστηριότητα της
δικαιούχου επιχείρησης, και σε περίπτωση περισσότερων δραστηριοτήτων η
εποπτεύουσα την κύρια δραστηριότητα της δικαιούχου επιχείρησης. Στην πράξη
όμως έχουν ανακύψει προβλήματα κατά τον χειρισμό της ανάκτησης κρατικών
ενισχύσεων, καθώς έχει αποδειχθεί σε πολλές περιπτώσεις δυσχερής ο προσδιορισμός
της υπηρεσίας που εποπτεύει τη δραστηριότητα κάθε επιχείρησης και άρα της
αρμόδιας υπηρεσίας για την υλοποίηση της ανάκτησης. Επίσης, στις περιπτώσεις
αποφάσεων ανάκτησης ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί βάσει καθεστώτος
ενίσχυσης που κρίθηκε παράνομο και ασυμβίβαστο, οι δικαιούχοι/αποδέκτες της
ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός και η ταυτότητά τους μπορεί να μην είναι
δεδομένη ή μπορεί να δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς, ή να έχουν
δραστηριότητες που εποπτεύονται από διάφορους φορείς και υπηρεσίες που
ενδεχομένως δεν έχουν χορηγήσει οι ίδιες τις παράνομες και ασυμβίβαστες
ενισχύσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, η τροποποιούμενη διάταξη (παρ.3 του άρθρου 22
του ν.4002/2011) καθίσταται αναποτελεσματική, καθώς μπορεί να ανακύψουν
περισσότερες της μιας αρμόδιες για την ανάκτηση υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να είναι
δύσκολος ο συντονισμός, να καθυστερούν οι σχετικές διαδικασίες και ουσιαστικά να
παρεμποδίζεται η άμεση εκτέλεση της απόφασης ανάκτησης.
Β1. Τροποποίηση/προσθήκη σημείου 4 στην υποπαράγραφο Β.4 της παραγράφου Β
του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013: Με το ν.4152/2013 ανατέθηκαν στις
Αποκεντρωμένες Μονάδες Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ) συγκεκριμένες αρμοδιότητες
αναφορικά με τη διαχείριση θεμάτων κρατικών ενισχύσεων. Ωστόσο, σε κάποια
Υπουργεία δεν υφίστανται ή δεν έχουν ακόμα συσταθεί ΑΜΚΕ με αποτέλεσμα να
υφίσταται νομοθετικό κενό αναφορικά με την υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για να
εκτελέσει τις αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στις ΑΜΚΕ.
Β2. Τροποποίηση του σημείου 4 της υποπαραγράφου Β.10 της παραγράφου Β του
άρθρου πρώτου του ν.4152/2013. Εναρμονίζεται η υφιστάμενη εθνική διάταξη με το
σχετικό ενωσιακό νομικό πλαίσιο. Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής υπ΄αριθμ. 2007/C 272/05 (C 272/4/15.11.2007) τα κράτη μέλη
υποχρεούνται να αναστείλουν την καταβολή ενίσχυσης σε επιχείρηση σε βάρος της
οποίας εκκρεμεί απόφαση ανάκτησης. Από την άλλη, το σημείο 4 της
Υποπαραγράφου Β΄.10 της Παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013
(ΦΕΚ Α’ 107/9.5.2013) προβλέπει την αναστολή της χορήγησης νέας ενίσχυσης σε
μια τέτοια περίπτωση. Αυτό ενδέχεται να δημιουργήσει πρακτικές ερμηνευτικές
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δυσχέρειες, ενώ σε κάθε περίπτωση κρίνεται σκόπιμη η πλήρης εναρμόνιση του
υφιστάμενου εθνικού με το σχετικό ενωσιακό νομικό πλαίσιο.
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη
διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα.
Α. Τροποποίηση/αντικατάσταση φράσης της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του
άρθρου
22
του
ν.4002/2011:
Με
την
προτεινόμενη
τροποποίηση
συγκεκριμενοποιείται η προθεσμία εντός της οποίας από τη στιγμή που ο αποδέκτης
της ενίσχυσης πρέπει να καταβάλει το προς ανάκτηση ποσό στην αρμόδια ΔΟΥ. Η
θέση προθεσμίας 30 ημερών θεωρείται εύλογη, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη
άμεσης εκτέλεσης των αποφάσεων ανάκτησης και την παροχή του απαραίτητου
χρόνου για την επεξεργασία από τον αποδέκτη της σχετικής πρόσκλησης.
Α2. Τροποποίηση/αντικατάσταση της παρ.3 του άρθρου 22 του ν.4002/2011: Με την
προτεινόμενη τροποποίηση, ορίζεται ως αρμόδια για την ανάκτηση η χορηγούσα
αρχή, ήτοι η υπηρεσία που έχει επισπεύσει τη νομική πράξη βάσει της οποίας
χορηγήθηκε η υπό ανάκτηση κρατική ενίσχυση. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται κατάλληλη
να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αμελλητί υλοποίησης της απόφασης ανάκτησης,
καθώς η υπηρεσία αυτή είναι που έχει στη διάθεσή της το σύνολο της απαιτούμενης
πληροφόρησης και του φακέλου εκάστης ενίσχυσης και συνεπώς, βάσιμα εκτιμάται
πως είναι σε θέση να προβεί στην υλοποίηση της ανάκτησης, το συντομότερο
δυνατό. Επιπλέον με τις προτεινόμενες διατάξεις προσδιορίζεται με σαφήνεια ποια
υπηρεσία νοείται ως χορηγούσα αρχή, για άρση τυχόν αμφιβολιών, ενώ αναλυτικά
προβλέπεται και η διαδικασία που ακολουθείται για τον προσδιορισμό της.
Β1. Τροποποίηση/προσθήκη σημείου 4 στην υποπαράγραφο Β.4 της παραγράφου Β
του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013: Ο ορισμός της χορηγούσας αρχής ως
αρμόδιας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΑΜΚΕ σε περίπτωση που αυτή δεν
υφίσταται, είναι η ενδεδειγμένη λύση προς κάλυψη του σχετικού νομικού κενού,
καθώς ως επισπεύδουσα υπηρεσία γνωρίζει όλες τις σχετικές παραμέτρους του κάθε
μέτρου ενίσχυσης.
Β2. Τροποποίηση του σημείου 4 της υποπαραγράφου Β.10 της παραγράφου Β του
άρθρου πρώτου του ν.4152/2013.
11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους
έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.
11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας
«άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την
κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε «άλλης διάταξης».
Οι υπηρεσίες/φορείς που χορηγούν κρατικές ενισχύσεις, οι Αποκεντρωμένες Μονάδες
Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ) και η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
(ΚΕΜΚΕ).
ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
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ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
E-MAIL:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΕ
ΑΛΛΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΟΥ
ΤΥΧΟΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:
Προστίθενται εδάφια στην παρ. 2 του άρθρου 38 του ν.3086/2002 «Οργανισμός
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των
Υπαλλήλων του» (Α΄324).
Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο
καθιστά αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
Η ενίσχυση της σύνθεσης των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών
με μέλη επί θητεία έγκριτους και έμπειρους νομικούς, όπως είναι το κύριο προσωπικό
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά
στοιχεία των επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που
επηρεάζει άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση
και προσδιορίστε τον λόγο της επιρροής.
2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης
του ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε
αναλυτικά τα επιτυχή και τα προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών
2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή
παρόμοιου προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ
(εφόσον υπάρχει) και αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη
συγκεκριμένη χώρα.
2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις
που πρέπει να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η

246

αξιολογούμενη ρύθμιση και περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν
θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την εφαρμογή της
3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η
αξιολογούμενη ρύθμιση
3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη
δομή της αγοράς
3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά
την αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου
κόστους»
3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις
λειτουργίες της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων
3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της
αξιολογούμενης ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή
αφαιρεί η προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο
μοντέλο κόστους»
3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το
κόστος και τα οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη
ρύθμιση
3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης
στην εθνική οικονομία
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης
στην κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία
κοινωνική ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως
αυτά προκύπτουν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να
προκύψουν για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία
επιφέρουν βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν
τις διοικητικές διαδικασίες
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5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της
ποιότητας του περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών
κινδύνων
5.2.
Αναφέρατε
περιληπτικά
τα
βασικά
σημεία
της
μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον
υπάρχει)
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της
αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης
Ενίσχυση της σύνθεσης των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών με
μέλη επί θητεία από το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης
στον τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
7. Νομιμότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο
ενδεχομένως εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση
7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του
Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με
την προτεινόμενη ρύθμιση
7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού
κοινοτικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η
Ελλάδα, όπως επίσης και τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
8. Αρμοδιότητα
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές.
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και
την προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους
λόγους συναρμοδιότητας
Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο υπάγεται το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
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8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης
ρύθμισης
8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την
εφαρμογή κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη
ρύθμιση
Οι κατά τόπους αρμόδιες τελωνειακές αρχές.
8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση
νέου φορέα, υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή
άλλου συλλογικού οργάνου, αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της
Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης Πρωθυπουργού Υ169/13-1-2010
(Β’ 19) και επισυνάψτε τη μελέτη σκοπιμότητας και την οικονομοτεχνική
μελέτη
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά
τη σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο
οδηγιών της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η
προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας
ρυθμίσεων συναφών με την προτεινόμενη
9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη
ρύθμιση στην έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή
απλουστεύει
9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που
τροποποιούν εμμέσως υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν
ρητώς και αιτιολογήστε την επιλογή αυτή
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για
την προτεινόμενη ρύθμιση
10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της
διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία
διαβούλευσης που επελέγη
10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας
επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της
προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της
10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο
και τη διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης
ρύθμισης
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Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να
αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο
προτεινόμενο σχέδιο νόμου
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους
κάθε «άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το
αντίστοιχο πρόβλημα
11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για
τους οποίους έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε
μίας «άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην
οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό
περιβάλλον
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την
εφαρμογή κάθε «άλλης διάταξης».
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για
κάθε μία προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη
διάρκεια της διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη
διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν
υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και
προσαρτήστε στο παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη
διαβούλευση για κάθε μία «άλλη διάταξη» χωριστά.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210- 32.38.391
E-MAIL:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
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ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Δίνεται η δυνατότητα στελέχωσης των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του
Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου με μετάταξη ή πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων,
ενώ μέχρι τώρα η στελέχωση ήταν δυνατή μόνο με προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα «εσωτερικής» μετάταξης
υπαλλήλων που κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οργανικές θέσεις
ΕΠ του ΕΔΣ σε προσωποπαγείς θέσεις ΕΕΠ με την ίδια σχέση εργασίας (δημόσιου ή
ιδιωτικού δικαίου).

Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά
αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
Η προώθηση της εν λόγω διάταξης υπηρετεί την ανάγκη για εύρυθμη και
αποτελεσματική λειτουργία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ).
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των
επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η ενίσχυση του ρόλου του ΕΔΣ και η προώθηση
της αποτελεσματικής άσκησης των οικονομικών αρμοδιοτήτων του.

2. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
2.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας
της Δημόσιας Διοίκησης
Το ΕΔΣ εκπληρώνει μια ιδιαίτερα σημαντική αποστολή η οποία συνίσταται στην
παρακολούθηση και ανάλυση της ακολουθούμενης δημοσιονομικής πολιτικής και τήρησης
των δημοσιονομικών κανόνων. Η προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου
και στην επίτευξη της αποτελεσματικής λειτουργίας του, με τη διευκόλυνση στελέχωσής
του με κατάλληλα καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, κατά τρόπο ώστε να
διασφαλίζεται η εν γένει εύρυθμη λειτουργία του.
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3. Αρμοδιότητα
3.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την
προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους
συναρμοδιότητας
Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

4. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
4.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη
σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
4.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η
προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων
συναφών με την προτεινόμενη
Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του ν.4270/2014 (Α΄ 143).

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: για το συντονισμό, το
νομοπαρασκευαστικού έργου του Υπουργού Οικονομικών

γραφείο

του

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: κατά το λόγο αρμοδιότητας Διευθύνσεις των
Υπουργείων:
Α.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Β.ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Γ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210
E-MAIL:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 Α του Ν. 4173/2013, ΟΠΩΣ
ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ Ν. 4324/2015.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
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ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Με τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης συγκεκριμενοποιείται το χρονικό
διάστημα εφαρμογής των διατάξεων και διευκολύνεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας
που αφορά τις οικονομικές απαιτήσεις του προσωπικού της ΕΡΤ Α.Ε. των οποίων οι
συμβάσεις εργασίας αναβίωσαν και αφορά στους συμψηφισμούς αυτών με κάθε
είδους μισθούς, αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις. Δίνεται η δυνατότητα έκδοσης
κυα για την ρύθμιση του τρόπου συμψηφισμού των ασφαλιστικών εισφορών που
κατέβαλε ο κάθε εργαζόμενος, με αυτές που θα παρακρατηθούν από τις αποδοχές
που θα λάβει έναντι των οποιωνδήποτε απαιτήσεών του.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά
αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης:
Η υπάρχουσα διάταξη δεν συμπεριλαμβάνει στη διαδικασία του συμψηφισμού το
διάστημα που μεσολαβεί από τη δημοσίευση του παρόντος άρθρου στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως μέχρι και την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων εκάστου των
εργαζομένων, χρόνος που, όπως προκύπτει και από την διευκρινιστική εγκύκλιο της
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (αριθμ. πρωτ. 8946/27-5-2015),
είναι ευκρινώς μεταγενέστερος της δημοσίευσης.
Επίσης, η προτεινόμενη διάταξη δεν είχε συμπεριλάβει την αναγκαιότητα του
συμψηφισμού και των ασφαλιστικών εισφορών των τυχόν αποκτούμενων
εισοδημάτων για το διάστημα που μεσολάβησε από την απόλυση έως την αναβίωση
των συμβάσεων των επωφελούμενων της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου, με
αυτές που θα παρακρατηθούν από τις αποδοχές που θα λάβει έναντι των απαιτήσεών
του. Επιπλέον, δεν είχε προβλέψει την παροχή νομοθετικής εξουσιοδότησης
συνυπογραφής της κυα και στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συμμετοχή που είναι κατά αντικείμενο αναγκαία για την
εξειδίκευση των λεπτομερειών του συμψηφισμού των ασφαλιστικών εισφορών.
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των
επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων:
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Στόχος της προτεινόμενης τροποποίησης είναι να καλύψει το χρονικό κενό που
δημιουργείται με την ισχύουσα ρύθμιση, εφόσον ο οποιοσδήποτε προβλεπόμενος
συμψηφισμός πρέπει να συμπεριλάβει και το διάστημα που δημιουργείται μεταξύ της
ημερομηνίας δημοσίευσης της ισχύουσας διάταξης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
(αναβίωση των συμβάσεων εργασίας)
και της ημερομηνίας ανάληψης των
καθηκόντων των εργαζομένων, κατά τα προβλεπόμενα στο υπ’ αριθμ. πρωτ.
8946/27-5-2015 «Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή του Ν. 4324/2015» έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας.
Βασικός στόχος της προστιθέμενης διάταξης είναι να θέσει το νομοθετικό πλαίσιο και
την αρμοδιότητα για την έκδοση των αναγκαίων ΚΥΑ από τα συναρμόδια υπουργεία,
μέσω των οποίων θα καταστεί δυνατή η συγκεκριμενοποίηση της διαδικασίας και των
δικαιολογητικών καθώς και ο προσδιορισμός του τελικού δημοσιονομικού κόστους
της αναβίωσης των συμβάσεων των εργαζομένων στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. κατά τα
οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 Α του Ν. 4173/2013.
1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει
άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε
τον λόγο της επιρροής:
Η εν λόγω ρύθμιση επηρεάζει άμεσα όλους τους εργαζόμενους της ΕΡΤ Α.Ε., των
οποίων οι κάθε είδους συμβάσεις εργασίας λύθηκαν την 11η Ιουνίου 2013, με το
άρθρο 3 της αρ. 2/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β΄ 1414), όπως ισχύει.
2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου
ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα
προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών:
2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου
προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και
αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.
2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει
να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και
περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά
την εφαρμογή της:
1η κυα …«Ρύθμιση διαδικασίας προσδιορισμού εκκρεμών οικονομικών απαιτήσεων
που προκύπτουν από την αναβίωση των συμβάσεων εργασίας ή έμμισθης εντολής
του προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»
2η κυα ....«Ρύθμιση του τρόπου συμψηφισμού των καταβληθεισών ασφαλιστικών
εισφορών με αυτές που προβλέπεται να παρακρατηθούν από την αναβίωση των
συμβάσεων εργασίας ή έμμισθης εντολής του προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»
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3η κυα…. «Ρύθμιση τρόπου πληρωμής των τελικώς οφειλομένων ποσών που
προκύπτουν από την αναβίωση των συμβάσεων εργασίας ή έμμισθης εντολής του
προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»
3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη
ρύθμιση
3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της
αγοράς
3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την
αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους»
3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες
της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων
3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης
ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η
προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»
3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα
οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση:
Η εξεταζόμενη ρύθμιση αναμένεται να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό κατά
το ποσό το οποίο δεν μπορεί να προσδιορισθεί πριν την έκδοση των πρώτων δύο
κ.υ.α.
Οι συνολικές συνέπειες θα αναλυθούν σε σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους.
3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
εθνική οικονομία
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
Αποκαθίσταται η ισονομία και το δίκαιον μεταξύ όλων των κατηγοριών των
εργαζομένων της ΕΡΤ ΑΕ πριν και μετά την αναβίωση.
4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική
ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν
από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν
για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν
βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
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4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις
διοικητικές διαδικασίες
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του
περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων
5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει)
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας
της Δημόσιας Διοίκησης
6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον
τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
7. Νομιμότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως
εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση:
7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου
Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση
7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού
δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και
τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την
προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους
συναρμοδιότητας:
 Υπουργείο Οικονομικών, ως καθ’ ύλην αρμόδιο για τα οικονομικά θέματα,
συμψηφισμών οικονομικών απαιτήσεων με αποζημιώσεις κλπ, διαχείρισης του
συσταθέντος Ειδικού λογαριασμού, μετά την κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ.
 Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ως καθ’
ύλην αρμόδιο για τα θέματα Ραδιοτηλεόρασης.
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Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως
καθ’ ύλην αρμόδιο για τα θέματα των ασφαλιστικών εισφορών των
εργαζομένων.

8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης
ρύθμισης:
Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Γ΄, του Υπουργείου Οικονομικών,
συνεργάστηκε με το Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών.
8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση:
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών
8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα,
υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου,
αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης
Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και επισυνάψτε τη μελέτη
σκοπιμότητας και την οικονομοτεχνική μελέτη
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη
σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η
προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων
συναφών με την προτεινόμενη:
Τις διατάξεις του άρθρου 16Α του Ν. 4173/2013 (Α΄169), όπως προστέθηκε με το
άρθρο 14 του Ν. 4324/2015 ( Α΄44).
9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην
έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει
9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν
εμμέσως υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την
επιλογή αυτή
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την
προτεινόμενη ρύθμιση
10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης,
τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη
10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας
επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της
προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της

257

10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη
διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης
Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει
κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη
διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα
11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους
έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας
«άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την
κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε «άλλης διάταξης».
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία
προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της
διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που
επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και
κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε στο
παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία
«άλλη διάταξη» χωριστά.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
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Με τη λήψη νομοθετικής πρωτοβουλίας περί μεταβατικής τοποθέτησης και λήξης της
θητείας των προϊσταμένων οργανικών μονάδων της συσταθείσας με το ν.4512/2018
(άρθρα 381 επ.) Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος επιδιώκεται η
διασφάλιση της άμεσης λειτουργίας της εν λόγω Υπηρεσίας και η επιτάχυνση και
ολοκλήρωση εκκρεμών ελέγχων.

Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά
αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
Η ραγδαία ανάπτυξη του οικονομικού εγκλήματος και η συσσώρευση
εκκρεμών ελέγχων, επιβάλλουν την άμεση λειτουργία της συσταθείσας με
το ν.4512/2018 (άρθρα 381 επ.) Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού
Εγκλήματος για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των
υποθέσεων. Οι προτεινόμενες προσθήκες περιλαμβάνουν διατάξεις
προκειμένου να καλυφθούν μεταβατικά και μέχρι την επιλογή και
τοποθέτηση προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/2016, οι
θέσεις ευθύνης των οργανικών μονάδων της εν λόγω Διεύθυνσης
Εξάλλου, η μεταβατική τοποθέτηση των προϊσταμένων τμημάτων στην
νεοσυσταθείσα Διεύθυνση κρίνεται αναγκαία στο πλαίσιο της διασφάλισης
της άμεσης λειτουργίας της.
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των
επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
Οι προτεινόμενες διατάξεις κρίνονται αναγκαίες προκειμένου να
διασφαλιστεί η άμεση λειτουργία της νεοσυσταθείσας Διεύθυνσης για την
επιτέλεση του εξαιρετικά σημαντικού έργου της με την προσωρινή κάλυψη
των θέσεων ευθύνης και έως την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης από την
κείμενη νομοθεσία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων αντίστοιχου
επιπέδου.
1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει
άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε
τον λόγο της επιρροής
Με τις ρυθμίσεις αυτές επηρεάζονται άμεσα τόσο οι υπάλληλοι που
κατέχουν θέση ευθύνης σε άλλους φορείς και προτίθενται να αποσπαστούν
στην εν λόγω Υπηρεσία όσο και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην
Υπηρεσία αλλά τοποθετούνται μεταβατικά με απόφαση του Υπουργού σε
θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας.
2. Καταλληλότητα
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2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου
ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα
προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών
Παρόμοιες ρυθμίσεις προβλέφθηκαν με το άρθρο 18 του ν. 4492/2017 για
τις μεταβατικές τοποθετήσεις προϊσταμένων λόγω της έναρξης ισχύος των
νέων προεδρικών διαταγμάτων που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου
54 ν.4178/2013 (Α΄174) και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.4369/2016 (Α΄33).
2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου
προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και
αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.
2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει
να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και
περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά
την εφαρμογή της
- Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για μεταβατική τοποθέτηση
προϊσταμένων που υπηρετούν στο Υπουργείο Οικονομικών
- Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του οικείου Υπουργού ή
του Διοικητή της ΑΑΔΕ, για μεταβατική τοποθέτηση Προϊσταμένων που
υπηρετούν εκτός Υπουργείου Οικονομικών.
3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη
ρύθμιση
Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις δεν έχουν συνέπεια στις επιχειρήσεις,
καθόσον αφορούν ζητήματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της
Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος
3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της
αγοράς
Αναμένεται θετική επίδραση στη δομή της αγοράς, καθώς με την άμεση
λειτουργία της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος αναμένεται
να ολοκληρωθούν περισσότερες εκκρεμείς ελεγκτικές υποθέσεις προς
όφελος του ελληνικού δημοσίου και κατ’ επέκταση προς όφελος των
πολιτών της.
3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την
αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους»
3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες
της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων
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3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης
ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η
προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»
3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα
οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση
3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
εθνική οικονομία
Οι προωθούμενες αλλαγές οδηγούν στην άμεση λειτουργία της Διεύθυνσης
Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος και στην ταχύτερη ολοκλήρωση των
εκκρεμών ελέγχων.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
Η άμεση στελέχωση των θέσεων ευθύνης της Διεύθυνσης Ερευνών
Οικονομικού
Εγκλήματος
θα
βοηθήσει
στην
ταχύτερη
και
αποτελεσματικότερη λειτουργία της Υπηρεσίας, της οποίας σκοπός είναι η
διενέργεια ερευνών, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για την
εξακρίβωση τέλεσης μείζονος ποινικής απαξίας φορολογικών εγκλημάτων
που προβλέπονται στα άρθρα 66 επ. του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
και οποιωνδήποτε άλλων απολύτως συναφών οικονομικών εγκλημάτων,
που βλάπτουν σοβαρά τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου και κατά
συνέπεια τα συμφέροντα των πολιτών της ελληνικής κοινωνίας.
4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική
ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν
από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν
για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν
βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις
διοικητικές διαδικασίες
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
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5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του
περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων
5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει)
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας
της Δημόσιας Διοίκησης
Η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η παραγωγικότητα και η
ποιότητα κάθε νεοσύστατης οργανικής μονάδας εντός της Δημοσίας
Διοίκησης συνδέεται άρρηκτα με την άμεση στελέχωση των θέσεων
ευθύνης εντός των επιμέρους τμημάτων. Η προτεινόμενη διάταξη σκοπεύει
στην ταχύτερη τοποθέτηση και η επιλογή προϊσταμένων έως την εφαρμογή
των διατάξεων του ν.4369/2016 (Α’ 33).
6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον
τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
7. Νομιμότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως
εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση
7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου
Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση
7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού
δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και
τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την
προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους
συναρμοδιότητας
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης

262

8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση
Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του
Υπουργείου Οικονομικών είναι αρμόδια για τις διαδικαστικές ενέργειες για
την μεταβατική τοποθέτηση των Προϊσταμένων οργανικών μονάδων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών
8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα,
υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου,
αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης
Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και επισυνάψτε τη μελέτη
σκοπιμότητας και την οικονομοτεχνική μελέτη
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη
σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η
προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων
συναφών με την προτεινόμενη
Προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 4 του άρθρου 384 του ν.4512/2018
και εδάφια στην παράγραφο 8 του ίδιου ως άνω νόμου.
9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην
έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει
9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν
εμμέσως υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την
επιλογή αυτή
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την
προτεινόμενη ρύθμιση
10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης,
τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη
10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας
επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της
προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της
10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη
διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης
Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
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11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει
κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη
διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα
11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους
έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας
«άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την
κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε «άλλης διάταξης».
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία
προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της
διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που
επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και
κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε στο
παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία
«άλλη διάταξη» χωριστά.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
E-MAIL:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
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ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:
Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει
κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου.
Το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει η διάταξη συνίσταται στο ότι παρέστη
ανάγκη υπογραφής ανάληψης δαπανών, καθ’ υπέρβαση της μεταβιβασθείσας στο
υπογράψαν όργανο εξουσίας υπογραφής, λόγω του ότι στο πρόσωπο των αρμοδίων
διατακτών του Υπουργείου Οικονομικών συνέτρεχε το ασυμβίβαστο του άρθρου 65
του ν.4270/2014.
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη
διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα.
Η διάταξη αυτή είναι αναγκαία και κατάλληλη για την αντιμετώπιση του
προβλήματος, διότι ορίζει ότι οι αρμοδιότητες διατάκτη του Υπουργείου Οικονομικών
που ασκήθηκαν καθ’ υπέρβαση της εξουσίας υπογραφής, που είχε μεταβιβασθεί στο
υπογράψαν όργανο, θεωρούνται νόμιμες.
11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους
έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.
Πρόκειται για σχέδιο νόμου που περιέχει διάφορες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Οικονομικών.
11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας
«άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την
κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
Δεν επέρχονται δυσμενείς συνέπειες στον κρατικό προϋπολογισμό ή σε άλλους
τομείς.
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε «άλλης διάταξης».
Δ/νση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων της
Γ.Γ.Δημοσιονομικής Πολιτικής.
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
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12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία
προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της
διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που
επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και
κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε στο
παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία
«άλλη διάταξη» χωριστά.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-3221960
E-MAIL:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Πρόκειται για διατάξεις που επιτρέπουν την ομαλή προσαρμογή της ελεγκτικής
δραστηριότητας των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων
του Υπουργείου Οικονομικών στα νέα οργανωτικά δεδομένα του π.δ. 142/2017 (Α΄
181).

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:
Άρση περιορισμών στην τοποθέτηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών
Ελέγχων υπαλλήλων που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ελεγκτών.

Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά
αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
Μετά τη δημοσίευση του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών και με
δεδομένες τις οργανωτικές αλλαγές στις ελεγκτικές διευθύνσεις της Γενικής
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Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, προέκυψαν ζητήματα αρμοδιότητας
αναφορικά με τη συνέχιση/ολοκλήρωση των εκκρεμών διαδικασιών ελέγχου.
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των
επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
Επιδιωκόμενος στόχος είναι καταρχάς η ολοκλήρωση των εκκρεμών διαδικασιών
ελέγχου: προς τον σκοπό αυτό ρητά προβλέπεται η διατήρηση από τους ελεγκτές
των σχετικών αρμοδιοτήτων τους όπως προέκυπταν από την προηγούμενη
οργανωτική δομή και ανεξάρτητα από την υφιστάμενη τοποθέτησή τους, ενώ
ταυτόχρονα καθορίζονται οι οργανικές μονάδες που θα επιφορτιστούν με την
ολοκλήρωση τυχόν υπολειπόμενων ενεργειών. Επιπρόσθετο στόχο αποτελεί η
διασφάλιση της συνέχειας των σχετικών διοικητικών διαδικασιών που βρίσκονταν ήδη
σε εξέλιξη κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του π.δ. 142/2017, προς τον σκοπό δε
αυτόν διατηρούνται σε επίπεδο κεντρικών Διευθύνσεων οι σχετικές αρμοδιότητες για
τους ήδη διενεργηθέντες ελέγχους.
1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει
άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε
τον λόγο της επιρροής
2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου
ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα
προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών
2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου
προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και
αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.
2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει
να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και
περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά
την εφαρμογή της
3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη
ρύθμιση
3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της
αγοράς
3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την
αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους»
3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες
της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων
3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης
ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η
προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»
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3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα
οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση
3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
εθνική οικονομία
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική
ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν
από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν
για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν
βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις
διοικητικές διαδικασίες
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του
περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων
5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει)
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας
της Δημόσιας Διοίκησης
Οι προτεινόμενες διατάξεις συμβάλλουν στη διατήρηση της διοικητικής συνέχειας και
επιτρέπουν την απρόσκοπτη ολοκλήρωση ελέγχων που ήταν σε εξέλιξη κατά τη
δημοσίευση του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών.
6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον
τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
7. Νομιμότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως
εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση
7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου
Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση
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7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού
δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και
τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την
προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους
συναρμοδιότητας
8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης
8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση
8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα,
υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου,
αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης
Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και επισυνάψτε τη μελέτη
σκοπιμότητας και την οικονομοτεχνική μελέτη
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη
σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η
προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων
συναφών με την προτεινόμενη
9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην
έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει
9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν
εμμέσως υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την
επιλογή αυτή
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την
προτεινόμενη ρύθμιση
10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης,
τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη
10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας
επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της
προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της
10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη
διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης
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Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει
κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου
Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό των νέων δομών,
όπως προκύπτουν από το π.δ. 142/2017, καταργείται η διάταξη της παρ. 4 του
άρθρου 12 του ν.4151/2013, με την οποία θεσπίζονταν περιορισμοί στη στελέχωση
των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων από υπαλλήλους
(κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ) που ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δημοσιονομικών
Ελεγκτών και Ελεγκτών ΕΔΕΛ. Η εν λόγω προϋπόθεση αίρεται και κατά τούτο
καθίσταται ευχερέστερη η πλήρωση των θέσεων προσωπικού των εν λόγω
Διευθύνσεων προς τον κσοπό της αποτελεσματικότερης υλοποίησης του ελεγκτικού
τους έργου.
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη
διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα
11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους
έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας
«άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την
κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε «άλλης διάταξης».
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία
προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της
διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που
επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και
κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε στο
παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία
«άλλη διάταξη» χωριστά.
ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-3238391
E-MAIL:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξομοιώνονται μισθολογικά οι δημόσιοι λειτουργοί και
υπάλληλοι που καταλαμβάνουν θέση Γενικού ή Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στον
Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) με τους ιδιώτες που
καταλαμβάνουν τις ίδιες θέσεις.

Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά
αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
Το πρόβλημα το οποίο επιχειρείται να αντιμετωπιστεί αφορά στην άνιση μεταχείριση
ιδιωτών και δημοσίων υπαλλήλων/λειτουργών κατά την κατάληψη των αυτών
θέσεων και την άσκηση ίδιας φύσης καθηκόντων στο πλαίσιο λειτουργίας του
ΟΔΔΗΧ. Επίσης, επιχειρείται να εμπεδωθεί ο ρόλος του Γενικού και Αναπληρωτή
Γενικού Διευθυντή του εν λόγω οργανισμού –άρα και η μισθολογική τους
αντιμετώπιση- ως οργάνων διοίκησης.
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των
επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
Επιδιώκεται η ίση μεταχείριση των κατεχόντων τις προαναφερόμενες θέσεις αλλά και
ευρύτερα η προσέλκυση στον ΟΔΔΗΧ υπαλλήλων/λειτουργών της Δημόσιας
Διοίκησης, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου τυπικά
προσόντα και εξειδικευμένη εμπειρία.
1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει
άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε
τον λόγο της επιρροής
2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου
ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα
προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών
2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου
προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και
αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.
2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει
να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και
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περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά
την εφαρμογή της
3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη
ρύθμιση
3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της
αγοράς
3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την
αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους»
3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες
της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων
3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης
ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η
προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»
3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα
οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση
3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
εθνική οικονομία
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην
κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική
ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν
από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν
για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν
βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις
διοικητικές διαδικασίες
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5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του
περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων
5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει)
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας
της Δημόσιας Διοίκησης
6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον
τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
7. Νομιμότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως
εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση
7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου
Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση
7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού
δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και
τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την
προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους
συναρμοδιότητας
Υπουργείο Οικονομικών
8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης
ΟΔΔΗΧ, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση
8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα,
υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου,
αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης
Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και επισυνάψτε τη μελέτη
σκοπιμότητας και την οικονομοτεχνική μελέτη
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
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9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη
σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η
προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων
συναφών με την προτεινόμενη
Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.2628/1998 (Α΄ 151).
9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην
έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει
9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν
εμμέσως υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την
επιλογή αυτή
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την
προτεινόμενη ρύθμιση
10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης,
τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη
10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας
επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της
προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της
10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη
διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης
Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει
κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη
διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα
11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους
έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας
«άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την
κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή
κάθε «άλλης διάταξης».
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία
προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της
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διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που
επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και
κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε στο
παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία
«άλλη διάταξη» χωριστά.

