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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: Νομοσχέδιο με τίτλο: 

 
«Ο περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της 

Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» 
 

Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του της 25ης Φεβρουαρίου 2021, αποφάσισε όπως: 
 

(α) εγκρίνει το νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής 

Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021» 

 
(β) εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να καταθέσει ή/και να προτείνει στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, προ της ψήφισής του νομοσχεδίου σε νόμο, οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του 

νομοσχεδίου τις οποίες ο Υπουργός κρίνει σκόπιμες, χωρίς επαναφορά του στο Υπουργικό Συμβούλιο, 

 

(γ) εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να καταθέσει το νομοσχέδιο στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων για ψήφισή του, και 

 

(δ) εγκρίνει τη δημοσίευση της Απόφασής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 

2. Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η ορθότερη εναρμόνιση με το Άρθρο 20(2) της 
Οδηγίας 2014/92/ΕΕ για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, 

την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά 

χαρακτηριστικά.  

 

3. Η εν λόγω τροποποίηση καθίσταται απαραίτητη καθότι προέκυψε μετά από ερώτημα που τέθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της διεξαγωγής ελέγχου συμμόρφωσης των μέτρων 

εφαρμογής της Οδηγίας, το οποίο κατέδειξε την ύπαρξη εναρμονιστικού κενού σε σχέση με την 
εσφαλμένη μεταφορά του Άρθρου 20(2) της Οδηγίας στο άρθρο 21(2) του νόμου. Το εν λόγω άρθρο 

εκ παραδρομής δεν προσδιορίζει ότι η διάθεση ενημερωτικού υλικού στους καταναλωτές σχετικά με τα 

ειδικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων λογαριασμών πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, τα 
σχετικά τέλη και τους όρους χρήσης τους γίνεται από τα πιστωτικά ιδρύματα ως επιβάλλει η 

υποχρεωτική διάταξη της Οδηγίας. 

 

4. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο μεταφέρει υποχρεωτική εναρμονιστική διάταξη την οποία η 
Δημοκρατία έχει υποχρέωση όπως μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο και ως εκ τούτου δεν έχει τεθεί σε 

διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς. 

 
5. Το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο έτυχε της δέουσας νομοτεχνικής επεξεργασίας από το γραφείο 

του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, επισυνάπτεται στο Παράρτημα μαζί με αντίγραφο της 
υπογεγραμμένης από το Γενικό Εισαγγελέα Αιτιολογικής Έκθεσης, τον Πίνακα Αντιστοιχίας καθώς και 

αντίγραφο του συμπληρωμένου Ερωτηματολογίου Ανάλυσης Αντικτύπου και κατατίθεται στη Βουλή 

των Αντιπροσώπων με σκοπό την ψήφιση του σε νόμο.  
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