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Ο∆ΗΓΙΑ 2007/…./ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 

για τις συµβάσεις πίστωσης που συνάπτονται µε τους καταναλωτές και την κατάργηση της 

οδηγίας 87/102/ΕΟΚ 

TO EYΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, 

την πρόταση της Επιτροπής, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης2, 

                                                 

1 EE C 234, 30.9.2003. σ. 1. 
2 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Απριλίου 2004 (ΕΕ C 104 Ε, 30.4.2004, σ. 

233), κοινή θέση του Συµβουλίου της .. (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην ΕΕ) και θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της… 
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η οδηγία 87/102/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1986, για την προσέγγιση 

των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που 

διέπουν την καταναλωτική πίστη1 ορίζει, σε κοινοτικό επίπεδο, κανόνες για τις συµβάσεις 

καταναλωτικής πίστης. 

(2) H Επιτροπή υπέβαλε το 1995 έκθεση σχετικά µε τη λειτουργία της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ 

και προέβη σε εκτεταµένες διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη. Το 1997, η 

Επιτροπή υπέβαλε συνοπτική έκθεση των αντιδράσεων για την έκθεση του 1995. Το 1996 

εκπονήθηκε δεύτερη έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας 87/102/ΕΚ. 

(3) Οι εν λόγω εκθέσεις και διαβουλεύσεις αποκάλυψαν σηµαντικές διαφορές στο δίκαιο των 

διαφόρων κρατών µελών στον τοµέα των πιστώσεων προς φυσικά πρόσωπα, γενικότερα, 

κα όσον αφορά τη γενική και καταναλωτική πίστη, ειδικότερα. Από την ανάλυση των 

εθνικών νοµοθεσιών για τη µεταφορά της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ φαίνεται ότι τα κράτη 

µέλη χρησιµοποιούν σειρά µηχανισµών προστασίας των καταναλωτών, επιπλέον της 

οδηγίας 87/102/ΕΟΚ, λόγω των διαφορών που υπάρχουν όσον αφορά τη νοµική και 

οικονοµική κατάσταση σε εθνικό επίπεδο. 

(4) Η πραγµατική και νοµική κατάσταση που προκύπτει από αυτές τις εθνικές ανοµοιοµορφίες 

συνεπάγεται σε ορισµένες περιπτώσεις στρεβλώσεις του ανταγωνισµού µεταξύ των 

πιστωτικών φορέων στην Κοινότητα και δηµιουργεί εµπόδια στην εσωτερική αγορά, όπου 

τα κράτη µέλη έχουν θεσπίσει διάφορες υποχρεωτικές διατάξεις, αυστηρότερες από τις 

προβλεπόµενες στην οδηγία 87/102/ΕΟΚ. Περιορίζει επίσης τη δυνατότητα των 

καταναλωτών να κάνουν άµεση χρήση της σταδιακά αυξανόµενης διαθεσιµότητας 

διασυνοριακών πιστώσεων. Αυτές οι στρεβλώσεις και οι περιορισµοί µπορούν µε τη σειρά 

τους να έχουν επίδραση στη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών. 

                                                 

1 ΕΕ L 42, 12.2.1987, σ. 48. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 98/7/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ C 101, 1.4.1998, σ. 17). 
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(5) Τα τελευταία χρόνια οι µορφές πιστώσεων που προσφέρονται στους καταναλωτές και 

χρησιµοποιούνται από αυτούς έχουν εξελιχθεί σε µεγάλο βαθµό. Νέα µέσα για τη 

χορήγηση πίστωσης εµφανίζονται και η χρήση τους εξακολουθεί να αναπτύσσεται. 

Εποµένως, οι υφιστάµενες διατάξεις είναι ανάγκη να τροποποιηθούν και το πεδίο 

εφαρµογής τους να επεκταθεί, όπου ενδείκνυται. 

(6) Σύµφωνα µε τη Συνθήκη, η εσωτερική αγορά αποτελεί χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, 

στον οποίο εξασφαλίζονται η ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων και υπηρεσιών και η 

ελευθερία εγκατάστασης. Η ανάπτυξη διαφανέστερης και αποτελεσµατικότερης 

πιστωτικής αγοράς µέσα στο χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα είναι ζωτικής σηµασίας για 

την προώθηση της ανάπτυξης των διασυνοριακών δραστηριοτήτων. 

(7) Για να διευκολυνθεί η δηµιουργία εσωτερικής αγοράς στον τοµέα της καταναλωτικής 

πίστης καθώς και η εύρυθµη λειτουργία της, απαιτείται να προβλεφθεί η θέσπιση 

εναρµονισµένου κοινοτικού πλαισίου σε ορισµένους βασικούς τοµείς. Λαµβανοµένων 

υπόψη της συνεχώς αναπτυσσόµενης αγοράς καταναλωτικής πίστης και της αυξανόµενης 

κινητικότητας των ευρωπαίων πολιτών, η θέσπιση διορατικής κοινοτικής νοµοθεσίας που 

θα είναι σε θέση να προσαρµοσθεί στις µελλοντικές µορφές πίστωσης και που θα παρέχει 

στα κράτη µέλη τον κατάλληλο βαθµό ευελιξίας στην εφαρµογή της αναµένεται να 

συµβάλει στη διαµόρφωση σύγχρονου συνόλου κανόνων δικαίου για την καταναλωτική 

πίστη. 

(8) Είναι σηµαντικό η αγορά να προσφέρει επαρκή προστασία στους καταναλωτές, για να 

εξασφαλισθεί η καταναλωτική εµπιστοσύνη. Με τον τρόπο αυτό, η ελεύθερη κυκλοφορία 

των πιστωτικών προσφορών θα µπορεί να πραγµατοποιείται µε τις καλύτερες δυνατές 

συνθήκες τόσο γι’ αυτούς που προσφέρουν όσο και γι’ αυτούς που ζητούν πίστωση, 

λαµβανοµένων δεόντως υπόψη των καταστάσεων που επικρατούν στα κατ’ ιδίαν κράτη 

µέλη. 
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(9) Για να εξασφαλισθεί υψηλό και ισοδύναµο επίπεδο προστασίας των συµφερόντων όλων 

των καταναλωτών της Κοινότητας και για να δηµιουργηθεί γνήσια εσωτερική αγορά 

χρειάζεται πλήρης εναρµόνιση. Εποµένως, δεν θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη µέλη να 

διατηρήσουν ή να εισαγάγουν εθνικές διατάξεις διαφορετικές από αυτές της παρούσας 

οδηγίας. Ωστόσο, ο περιορισµός αυτός θα πρέπει να ισχύει µόνον προκειµένου περί 

διατάξεων τις οποίες εναρµονίζει η παρούσα οδηγία. Όπου δεν υφίστανται τέτοιες 

εναρµονισµένες διατάξεις, τα κράτη µέλη θα πρέπει να παραµείνουν ελεύθερα να 

διατηρήσουν ή να εισαγάγουν εθνικές νοµοθετικές ρυθµίσεις. Συνεπώς, τα κράτη µέλη 

µπορούν, π.χ., να διατηρήσουν ή να εισαγάγουν εθνικές διατάξεις για την από κοινού και 

εις ολόκληρον ευθύνη του πωλητή ή του παρόχου των υπηρεσιών και του πιστωτικού 

φορέα. Άλλο παράδειγµα αυτής της δυνατότητας των κρατών µελών θα µπορούσε να είναι 

η διατήρηση ή εισαγωγή εθνικών διατάξεων για την ακύρωση της σύµβασης πώλησης 

αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, εφόσον ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωµα 

υπαναχώρησής του από τη σύµβαση πίστωσης. Θα πρέπει εν προκειµένω να επιτρέπεται 

στα κράτη µέλη, στην περίπτωση συµβάσεων πίστωσης αορίστου χρόνου, να καθορίζουν 

ελάχιστη χρονική περίοδο µεταξύ της στιγµής κατά την οποία ο πιστωτής απαιτεί την 

αποπληρωµή και της ηµεροµηνίας κατά την οποία πρέπει να εξοφληθεί η πίστωση. 
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(10) Οι ορισµοί που περιέχονται στην παρούσα οδηγία οριοθετούν την έκταση της 

εναρµόνισης. Η υποχρέωση των κρατών µελών να εφαρµόζουν τις διατάξεις της παρούσας 

οδηγίας θα πρέπει συνεπώς να περιορίζεται στο πεδίο εφαρµογής της, όπως οριοθετείται 

από τους ορισµούς αυτούς. Ωστόσο, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εµποδίζει τα 

κράτη µέλη να εφαρµόζουν, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, τις οικείες διατάξεις σε 

τοµείς που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της. Με αυτό τον τρόπο, τα κράτη µέλη θα 

µπορούσαν να διατηρούν ή να θεσπίζουν νοµοθετικές διατάξεις αντίστοιχες προς τις 

διατάξεις της οδηγίας ή προς ορισµένες από τις διατάξεις της σχετικά µε συµβάσεις 

πίστωσης που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας, π.χ. συµβάσεις πίστωσης 

που αφορούν ποσά κάτω των 200 EUR ή άνω των 100.000 EUR. Επιπλέον, τα κράτη µέλη 

θα µπορούσαν να εφαρµόζουν τις διατάξεις της οδηγίας και σε συνδεδεµένες πιστώσεις οι 

οποίες δεν εµπίπτουν στον ορισµό της οδηγίας περί συνδεδεµένης σύµβασης πίστωσης. 

Με τον τρόπο αυτό, οι διατάξεις περί συνδεδεµένων συµβάσεων πίστωσης θα µπορούσαν 

να εφαρµόζονται στις συµβάσεις πίστωσης που χρησιµεύουν µόνο εν µέρει για τη 

χρηµατοδότηση σύµβασης για την προµήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. 

(11) Στην περίπτωση ειδικών συµβάσεων πίστωσης στις οποίες εφαρµόζονται µερικές µόνο 

διατάξεις της παρούσας οδηγίας, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη µέλη να 

θεσπίζουν εθνικές νοµοθετικές διατάξεις για την εφαρµογή άλλων διατάξεων της 

παρούσας οδηγίας. Ωστόσο τα κράτη µέλη θα πρέπει να παραµένουν ελεύθερα να 

ρυθµίζουν, στο πλαίσιο της εθνικής τους νοµοθεσίας, τις µορφές συµβάσεων πίστωσης 

που αφορούν άλλες πτυχές, µη εναρµονιζόµενες από την παρούσα οδηγία. 
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(12) Οι συµβάσεις παροχής υπηρεσιών ή οµοειδών αγαθών σε συνεχή βάση, στο πλαίσιο των 

οποίων ο καταναλωτής καταβάλλει το αντίτιµο µε δόσεις όσο διαρκεί αυτή η παροχή, 

ενδέχεται να διαφέρουν σηµαντικά από τις συµβάσεις πίστωσης που υπάγονται στις 

διατάξεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τα συµφέροντα των συµβαλλόµενων µερών, 

τους όρους και τον τρόπο πραγµατοποίησης των συναλλαγών. Εποµένως, θα πρέπει να 

διευκρινισθεί ότι οι συµβάσεις αυτές δεν θεωρούνται συµβάσεις πίστωσης, για τους 

σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Παράδειγµα σύµβασης αυτού του είδους είναι η 

ασφαλιστική σύµβαση στην οποία το ασφάλιστρο καταβάλλεται µέσω µηνιαίων δόσεων. 

(13) Θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας οι ενυπόθηκες 

συµβάσεις πίστωσης. Αυτό το είδος πίστωσης έχει πολύ συγκεκριµένο χαρακτήρα. Επίσης, 

οι συµβάσεις πίστωσης σκοπός των οποίων είναι η χρηµατοδότηση της απόκτησης ή της 

διατήρησης δικαιωµάτων ιδιοκτησίας επί εγγείου ιδιοκτησίας ή επί υπάρχοντος ή υπό 

κατασκευή κτιρίου θα πρέπει να εξαιρεθούν του πεδίου εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. 

Ωστόσο, οι συµβάσεις πίστωσης δεν θα πρέπει να εξαιρεθούν του πεδίου εφαρµογής της 

παρούσας οδηγίας αποκλειστικά και µόνο επειδή αποσκοπούν στην ανακαίνιση ή αύξηση 

της αξίας υπάρχοντος κτιρίου. 

(14) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας ισχύουν ασχέτως εάν ο πιστωτικός φορέας είναι 

νοµικό ή φυσικό πρόσωπο. Ωστόσο, η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει το δικαίωµα 

κράτους µέλους να περιορίζει, σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο, την παροχή πίστωσης για 

καταναλωτές µόνο στα νοµικά πρόσωπα ή σε ορισµένα νοµικά πρόσωπα. 
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(15) Ορισµένες διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εφαρµόζονται σε φυσικά και 

νοµικά πρόσωπα (µεσίτες πιστώσεων) τα οποία, στο πλαίσιο της εµπορικής, 

επιχειρηµατικής ή επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, αντί αµοιβής παρουσιάζουν ή 

προσφέρουν συµβάσεις πίστωσης στους καταναλωτές, βοηθούν τους καταναλωτές 

αναλαµβάνοντας την προπαρασκευαστική εργασία σύναψης συµβάσεων πίστωσης ή 

συνάπτουν συµβάσεις πίστωσης µε τον καταναλωτή για λογαριασµό του πιστωτικού 

φορέα. Οι οργανισµοί οι οποίοι επιτρέπουν τη χρησιµοποίηση των στοιχείων ταυτότητάς 

τους για την προώθηση πιστωτικών προϊόντων, όπως πιστωτικών καρτών, και οι οποίοι 

µπορούν επίσης να συνιστούν τα προϊόντα αυτά στα µέλη τους δεν θα πρέπει να 

θεωρούνται µεσίτες πιστώσεων για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. 

(16) Η παρούσα οδηγία ρυθµίζει ορισµένες µόνο υποχρεώσεις των µεσιτών πιστώσεων σε 

σχέση µε τους καταναλωτές. Τα κράτη µέλη θα πρέπει, εποµένως, να παραµένουν 

ελεύθερα να διατηρούν ή να εισάγουν πρόσθετες υποχρεώσεις για τους µεσίτες 

πιστώσεων. 

(17) Οι καταναλωτές θα πρέπει να προστατεύονται από τις αθέµιτες ή παραπλανητικές 

πρακτικές, ιδίως όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση πληροφοριών από τον πιστωτικό φορέα, 

σύµφωνα µε την οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους 

καταναλωτές στην εσωτερική αγορά (οδηγία για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές)1. 

Ωστόσο, θα πρέπει να προβλεφθούν στην παρούσα οδηγία ειδικές διατάξεις για κάθε 

διαφήµιση σχετική µε συµβάσεις πίστωσης καθώς και ορισµένες τυποποιηµένες 

πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές ούτως ώστε αυτοί να µπορούν, 

ειδικότερα, να συγκρίνουν τις διάφορες προσφορές. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 

παρέχονται κατά τρόπο σαφή, ευσύνοπτο και εµφανή. Επιπλέον, τα κράτη µέλη θα πρέπει 

να παραµένουν ελεύθερα να προβλέπουν προδιαγραφές πληροφόρησης στο εθνικό τους 

δίκαιο όσον αφορά τις διαφηµίσεις στις οποίες δεν υπάρχουν πληροφορίες για το κόστος 

της πίστωσης. 

                                                 

1 ΕΕ L 149, 11.6.2005, σ. 22. 
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(18) Για να µπορεί ο καταναλωτής να λαµβάνει την απόφασή του έχοντας πλήρως συνείδηση 

των πραγµάτων, θα πρέπει να του παρέχεται πριν από τη σύναψη της σύµβασης πίστωσης, 

επαρκής ενηµέρωση για τους όρους και το κόστος της πίστωσης και για τις υποχρεώσεις 

που αναλαµβάνει. Για να εξασφαλισθεί η πληρέστερη δυνατή διαφάνεια και 

συγκρισιµότητα των προσφορών, αυτή η πληροφόρηση θα πρέπει να περιλαµβάνει 

ειδικότερα το συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο που ισχύει για τη χορήγηση της 

πίστωσης το οποίο πρέπει να καθορίζεται σε όλη την Κοινότητα µε τον ίδιο τρόπο. 

∆εδοµένου ότι το συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο µπορεί σ’ αυτή τη φάση να 

υποδειχθεί µόνο µέσω παραδείγµατος, το παράδειγµα αυτό θα πρέπει να είναι 

αντιπροσωπευτικό. Εποµένως, θα πρέπει να αντιστοιχεί, π.χ., στη µέση διάρκεια και στο 

συνολικό ποσό της πίστωσης που χορηγείται για το υπό εξέταση είδος σύµβασης πίστωσης 

και, κατά περίπτωση, στα αγαθά που αγοράζονται. Κατά τον καθορισµό του 

αντιπροσωπευτικού παραδείγµατος, θα πρέπει επίσης να λαµβάνεται υπόψη η συχνότητα 

της εµφάνισης ορισµένων µορφών συµβάσεων πίστωσης σε συγκεκριµένη αγορά. Όσον 

αφορά το χρεωστικό επιτόκιο, την περιοδικότητα των δόσεων και την κεφαλαιοποίηση 

των τόκων, οι πιστωτικοί φορείς θα πρέπει να χρησιµοποιούν την καθιερωµένη σε αυτούς 

µέθοδο υπολογισµού της αντίστοιχης καταναλωτικής πίστωσης. 

(19) Το συνολικό κόστος της καταναλωτικής πίστωσης θα πρέπει να περιλαµβάνει όλες τις 

δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένων των τόκων, των προµηθειών, των φόρων, των αµοιβών σε 

µεσίτες πιστώσεων και οποιωνδήποτε άλλων τελών που πρέπει να καταβάλει ο 

καταναλωτής σε σχέση µε τη σύµβαση πίστωσης, εκτός από τα συµβολαιογραφικά έξοδα. 

Η πραγµατική γνώση του κόστους από τον πιστωτικό φορέα θα πρέπει να αξιολογείται 

αντικειµενικά, λαµβανοµένων υπόψη των απαιτήσεων της επαγγελµατικής επιµέλειας. 

(20) Οι συµβάσεις πίστωσης των οποίων το χρεωστικό επιτόκιο αναπροσαρµόζεται περιοδικά 

συναρτήσει των µεταβολών επιτοκίου αναφοράς το οποίο αναφέρεται στη σύµβαση 

πίστωσης, δεν θα πρέπει να θεωρούνται συµβάσεις πίστωσης µε σταθερό χρεωστικό 

επιτόκιο. 
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(21) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να παραµένουν ελεύθερα να διατηρούν ή να εισάγουν εθνικές 

διατάξεις οι οποίες απαγορεύουν στον πιστωτικό φορέα να απαιτεί από τον καταναλωτή, 

σε σχέση µε τη σύµβαση πίστωσης, να ανοίξει τραπεζικό λογαριασµό ή να συνάψει 

σύµβαση για την παροχή άλλης συµπληρωµατικής υπηρεσίας ή να καταβάλει τα σχετικά 

έξοδα η τέλη. Στα κράτη µέλη στα οποία επιτρέπονται αυτές οι συνδυασµένες προσφορές, 

οι καταναλωτές θα πρέπει να ενηµερώνονται πριν από τη σύναψη της σύµβασης για τυχόν 

συµπληρωµατικές υπηρεσίες που είναι υποχρεωτικές για την έγκριση της πίστωσης ή για 

τη χορήγησή της υπό τους προσφερόµενους όρους και προϋποθέσεις. Το κόστος αυτών 

των συµπληρωµατικών υπηρεσιών θα πρέπει να περιλαµβάνεται στο συνολικό κόστος της 

πίστωσης ή, όταν το ποσό των εν λόγω δαπανών δεν µπορεί να καθορισθεί εκ των 

προτέρων, οι καταναλωτές θα πρέπει να λαµβάνουν επαρκείς πληροφορίες για τις τυχόν 

δαπάνες πριν από τη σύναψη της σύµβασης. Ο πιστωτικός φορέας τεκµαίρεται ότι 

γνωρίζει το κόστος αυτών των συµπληρωµατικών υπηρεσιών, τις οποίες προσφέρει στον 

καταναλωτή για δικό του λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου, εκτός εάν η τιµή 

εξαρτάται από τα ειδικά χαρακτηριστικά ή την κατάσταση του καταναλωτή. 

(22) Ωστόσο, για συγκεκριµένα είδη συµβάσεων πίστωσης και για να εξασφαλισθεί επαρκές 

επίπεδο προστασίας των καταναλωτών χωρίς υπερβολική επιβάρυνση των πιστωτικών 

φορέων ή, ενδεχοµένως, των µεσιτών πιστώσεων, ενδείκνυται να περιορίζονται οι 

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά την παροχή πληροφοριών πριν από τη 

σύναψη της σύµβασης, λαµβανοµένου υπόψη του ειδικού χαρακτήρα των συµβάσεων της 

µορφής αυτής. 
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(23) Ο καταναλωτής θα πρέπει να ενηµερώνεται πλήρως προτού συνάψει τη σύµβαση 

πίστωσης, είτε συµµετέχει µεσίτης πιστώσεων στην εµπορική προώθηση της πίστωσης 

είτε όχι. Κατά κανόνα, εποµένως, οι απαιτήσεις παροχής πληροφοριών πριν από τη 

σύναψη της σύµβασης θα πρέπει επίσης να ισχύουν και για τους µεσίτες πιστώσεων. 

Ωστόσο, εάν οι προµηθευτές των αγαθών και οι πάροχοι των υπηρεσιών ενεργούν στο 

πλαίσιο συµπληρωµατικής δραστηριότητας ως µεσίτες πιστώσεων, δεν ενδείκνυται να 

επιβαρύνονται µε τη νοµική υποχρέωση παροχής πληροφοριών πριν από τη σύναψη της 

σύµβασης σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία. Οι προµηθευτές των αγαθών και οι πάροχοι 

των υπηρεσιών µπορεί, π.χ., να θεωρηθεί ότι ενεργούν στο πλαίσιο συµπληρωµατικής 

δραστηριότητας ως µεσίτες πιστώσεων εάν η δραστηριότητά τους ως µεσιτών πιστώσεων 

δεν είναι ο κύριος σκοπός της εµπορικής, επιχειρηµατικής ή επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επιτυγχάνεται πάλι επαρκές επίπεδο 

προστασίας των καταναλωτών δεδοµένου ότι ο πιστωτικός φορέας είναι υπεύθυνος για να 

εξασφαλίσει ότι ο καταναλωτής λαµβάνει πλήρη ενηµέρωση πριν από τη σύναψη της 

σύµβασης, είτε από το µεσίτη, κατόπιν σχετικής συµφωνίας του πιστωτικού φορέα και του 

µεσίτη, είτε µε κάποιο άλλο πρόσφορο τρόπο. 

(24) Ο δυνητικά δεσµευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών που παρέχονται στον καταναλωτή 

πριν από τη σύναψη της σύµβασης πίστωσης και το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο 

δεσµεύεται από αυτές ο πιστωτικός φορέας, µπορούν να ρυθµίζονται από τα κράτη µέλη. 
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(25) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την προαγωγή 

υπεύθυνων πρακτικών σε όλες τις φάσεις της πιστωτικής σχέσης λαµβανοµένων υπόψη 

των ειδικών χαρακτηριστικών της πιστωτικής τους αγοράς. Τα µέτρα αυτά µπορούν να 

περιλαµβάνουν π.χ. την ενηµέρωση και την εκπαίδευση των καταναλωτών, 

συµπεριλαµβανοµένων προειδοποιήσεων για τους κινδύνους της µη πληρωµής και της 

υπερχρέωσης. Στη διευρυνόµενη πιστωτική αγορά, ιδίως, είναι σηµαντικό να αποφεύγουν 

οι πιστωτικοί φορείς τις ανεύθυνες δανειοδοτικές πρακτικές, ενώ τα κράτη µέλη θα πρέπει 

να µπορούν να καθορίζουν τις επιβλητέες κυρώσεις σε ανάλογες περιπτώσεις. Υπό την 

επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση 

δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων1, οι πιστωτικοί φορείς θα πρέπει να έχουν ατοµικά 

την ευθύνη του ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή. Για τον σκοπό 

αυτόν, θα πρέπει να µπορούν να χρησιµοποιούν όχι µόνο τις πληροφορίες που παρέχει ο 

καταναλωτής κατά την προετοιµασία της αντίστοιχης σύµβασης πίστωσης, αλλά και 

εκείνες που έχει παράσχει κατά τη διάρκεια µακροχρόνιας εµπορικής σχέσης. Οι αρχές 

των κρατών µελών θα µπορούσαν επίσης να παρέχουν κατάλληλες οδηγίες και 

κατευθυντήριες γραµµές στους πιστωτικούς φορείς. Οι καταναλωτές θα πρέπει επίσης να 

ενεργούν µε σύνεση και να τηρούν τις συµβατικές υποχρεώσεις τους. 

                                                 

1 ΕΕ L 177, 30.6.2006, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2007/18/ΕΚ της 
Επιτροπής (ΕΕ L 87, 28.3.2007, σ. 9). 
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(26) Παρά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται πριν από τη σύναψη της σύµβασης, ο 

καταναλωτής ενδέχεται να εξακολουθεί να χρειάζεται πρόσθετη βοήθεια προκειµένου να 

αποφασίσει ποια σύµβαση πίστωσης, από το σύνολο των προτεινόµενων προϊόντων, είναι 

η πιο κατάλληλη για τις ανάγκες και την οικονοµική κατάστασή του. Εποµένως, τα κράτη 

µέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι πιστωτικοί φορείς παρέχουν τέτοια βοήθεια όσον 

αφορά τα πιστωτικά προϊόντα που παρέχουν στον καταναλωτή. Όπου απαιτείται, οι 

σχετικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά που 

παρουσιάζουν τα προτεινόµενα προϊόντα θα πρέπει να εξηγούνται στον καταναλωτή µε 

εξατοµικευµένο τρόπο, ούτως ώστε να αντιλαµβάνεται τις ενδεχόµενες συνέπειές τους για 

την οικονοµική του κατάσταση. Αυτό το καθήκον συνδροµής του καταναλωτή θα πρέπει 

να ισχύει επίσης, κατά περίπτωση, για τους µεσίτες πιστώσεων. Τα κράτη µέλη θα 

µπορούσαν να ορίζουν πότε ακριβώς πριν από τη σύναψη της σύµβασης και σε ποιο 

βαθµό θα πρέπει να παρέχονται εξηγήσεις στον καταναλωτή, λαµβανοµένων υπόψη των 

συγκεκριµένων συνθηκών παροχής της πίστωσης, της ανάγκης βοήθειας του καταναλωτή 

και της φύσης των διαφόρων πιστωτικών προϊόντων. 

(27) Προς εκτίµηση της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή, ο πιστωτικός φορέας θα 

πρέπει επίσης να ερευνά σχετικές βάσεις δεδοµένων· οι νοµικές και πραγµατικές συνθήκες 

ενδέχεται να επηρεάζουν την έκταση των εν λόγω ερευνών. Για να µη δηµιουργούνται 

στρεβλώσεις του ανταγωνισµού µεταξύ των πιστωτικών φορέων, θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται η πρόσβαση των πιστωτικών φορέων σε ιδιωτικές ή δηµόσιες βάσεις 

δεδοµένων που αφορούν καταναλωτές σε κράτος µέλος στο οποίο δεν είναι 

εγκατεστηµένοι, υπό όρους που δεν εισάγουν δυσµενείς διακρίσεις έναντι των πιστωτικών 

φορέων του εν λόγω κράτους µέλους. 
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(28) Όταν η απόφαση απόρριψης αίτησης για την παροχή πίστωσης έχει βασισθεί σε έρευνα 

βάσεως δεδοµένων, ο πιστωτικός φορέας θα πρέπει να ενηµερώνει τον καταναλωτή για το 

γεγονός αυτό και για τα στοιχεία της συγκεκριµένης βάσεως δεδοµένων. Ωστόσο, ο 

πιστωτικός φορέας δεν θα πρέπει να υποχρεούται να παρέχει τις πληροφορίες αυτές όταν 

αυτό απαγορεύεται δυνάµει άλλων κοινοτικών πράξεων, π.χ. νοµοθεσίας για τη 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή τη χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας. Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές δεν θα πρέπει να παρέχονται εάν αυτό 

αντιβαίνει σε στόχους δηµόσιας πολιτικής ή δηµόσιας ασφάλειας, όπως η πρόληψη, η 

διερεύνηση, ο εντοπισµός ή η δίωξη ποινικών αδικηµάτων. 

(29) Η παρούσα οδηγία δεν ρυθµίζει το δίκαιο των συµβάσεων που διέπει το κύρος των 

συµβάσεων πίστωσης. Κατά συνέπεια, σε αυτόν τον τοµέα, τα κράτη µέλη µπορούν να 

διατηρήσουν ή να εισαγάγουν εθνικές διατάξεις σύµφωνες προς το κοινοτικό δίκαιο. Τα 

κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε κανονιστική ρύθµιση του νοµικού 

καθεστώτος της προσφερόµενης πιστωτικής σύµβασης, ειδικότερα ως προς το πότε πρέπει 

να γίνεται η σχετική προσφορά και για ποιά περίοδο η προσφορά δεσµεύει τον πιστωτή. 

Εφόσον η προσφορά αυτή γίνεται ταυτόχρονα µε την παροχή των, προ της σύναψης της 

σύµβασης, πληροφοριών που προβλέπει η παρούσα οδηγία, θα πρέπει να γίνεται, όπως για 

κάθε πρόσθετη πληροφορία που επιθυµεί να παράσχει στον καταναλωτή ο πιστωτής, σε 

χωριστό έγγραφο που θα µπορεί να επισυνάπτεται στις Τυποποιηµένες Ευρωπαϊκές 

Πληροφορίες Καταναλωτικής Πίστης. 

(30) Για να είναι σε θέση ο καταναλωτής να γνωρίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του 

στο πλαίσιο της σύµβασης πίστωσης, η σύµβαση θα πρέπει να περιέχει όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες µε τρόπο σαφή και συνοπτικό. 
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(31) Προκειµένου να διασφαλισθεί πλήρης διαφάνεια, θα πρέπει να παρέχονται στον 

καταναλωτή πληροφορίες για το χρεωστικό επιτόκιο τόσο πριν από τη σύναψη τις 

σύµβασης πίστωσης όσο και κατά τη σύναψή της. Κατά τη διάρκεια της συµβατικής 

σχέσης, ο καταναλωτής θα πρέπει επιπλέον να ενηµερώνεται για τις αλλαγές του 

µεταβλητού χρεωστικού επιτοκίου και για τις συνακόλουθες αλλαγές των πληρωµών, και 

τούτο υπό την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου το οποίο δεν έχει σχέση µε την ενηµέρωση 

του καταναλωτή και το οποίο προβλέπει όρους ή επακόλουθα τυχόν µεταβολών που δεν 

αφορούν τις πληρωµές, τα χρεωστικά επιτόκια και τους λοιπούς οικονοµικούς όρους τους 

σχετικούς µε την πίστωση, αλλά προβλέπει, π.χ. ότι ο πιστωτής δικαιούται να µεταβάλει 

το χρεωστικό επιτόκιο µόνο εφόσον συντρέχει βάσιµος λόγος για τη µεταβολή αυτή, ή ότι 

ο καταναλωτής είναι ελεύθερος να καταγγείλει τη σύµβαση στην περίπτωση µεταβολής 

του χρεωστικού επιτοκίου ή άλλων οικονοµικών όρων που αφορούν την πίστωση.  

(32) Οι συµβαλλόµενοι θα πρέπει να δικαιούνται να καταγγέλλουν τη σύµβαση πίστωσης 

αορίστου χρόνου. Επιπλέον, εφόσον προβλέπεται στη σύµβαση, ο πιστωτικός φορέας θα 

πρέπει να δικαιούται να αναστέλλει, για αντικειµενικά δικαιολογηµένους λόγους, το 

δικαίωµα του καταναλωτή να προβαίνει σε αναλήψεις βάσει της σύµβασης. Οι λόγοι αυτοί 

µπορεί να είναι π.χ., η υπόνοια µη εξουσιοδοτηµένης ή δόλιας χρήσης της πίστωσης, ή 

σηµαντικά αυξηµένος κίνδυνος αδυναµίας του καταναλωτή να εξοφλήσει την πίστωση. Η 

παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει το εθνικό δίκαιο των συµβάσεων που διέπει τα δικαιώµατα 

των συµβαλλοµένων να καταγγέλλουν τη σύµβαση πίστωσης λόγω αθέτησης υποχρέωσης. 
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(33) Για την προσέγγιση των διαδικασιών άσκησης του δικαιώµατος υπαναχώρησης σε 

ορισµένους τοµείς, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί το δικαίωµα υπαναχώρησης άνευ ποινής 

και χωρίς υποχρέωση αιτιολόγησης, υπό συνθήκες παρεµφερείς µε εκείνες που 

προβλέπονται από την οδηγία 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 23ης Σεπτεµβρίου 2002, σχετικά µε την εξ αποστάσεως εµπορία 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές 1. 

(34) Εφόσον ο καταναλωτής υπαναχωρήσει από σύµβαση πίστωσης σε σχέση µε την οποία έχει 

παραλάβει αγαθά, ιδίως από αγορά µε δόσεις ή σύµβαση εκµίσθωσης ή χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης που προβλέπει υποχρέωση αγοράς, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 

εµποδίζει τα κράτη µέλη να ρυθµίζουν ζητήµατα που αφορούν την επιστροφή των αγαθών 

ή τα συναφή ζητήµατα. 

(35) Στην περίπτωση των συνδεδεµένων συµβάσεων πίστωσης υπάρχει σχέση αλληλεξάρτησης 

µεταξύ της αγοράς των αγαθών ή των υπηρεσιών και της σύµβασης πίστωσης που 

συνάπτεται γι’ αυτό τον σκοπό. Εποµένως, εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωµά του 

υπαναχώρησης βάσει του κοινοτικού δικαίου όσον αφορά τη σύµβαση αγοράς, δεν θα 

πρέπει πλέον να δεσµεύεται από τη συναφή σύµβαση πίστωσης. Αυτό δεν θα πρέπει να 

επηρεάζει τις εθνικές διατάξεις που ισχύουν για τις συναφείς συµβάσεις πίστωσης σε 

περίπτωση ακύρωσης της συµφωνίας αγοράς ή εφόσον ο καταναλωτής έχει ασκήσει 

δικαίωµα υπαναχώρησης βάσει του εθνικού δικαίου. ∆εν θα πρέπει επίσης να επηρεάζει τα 

δικαιώµατα των καταναλωτών που παρέχονται δυνάµει εθνικών διατάξεων σύµφωνα µε 

τις οποίες δεν επιτρέπεται ανάληψη δέσµευσης µεταξύ του καταναλωτή και προµηθευτή 

αγαθών ή υπηρεσιών ούτε καταβολή χρηµατικών ποσών µεταξύ των προσώπων αυτών, 

ενόσω ο καταναλωτής δεν έχει υπογράψει τη σύµβαση πίστωσης για να χρηµατοδοτηθεί η 

αγορά των αγαθών ή των υπηρεσιών. 

                                                 

1 ΕΕ L 271, 9.10. 2002, σ. 16. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/29/ΕΚ. 
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(36) Υπό ορισµένες προϋποθέσεις, ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 

στρέφεται κατά του πιστωτικού φορέα σε περίπτωση προβληµάτων σχετικά µε τη 

σύµβαση αγοράς. Ωστόσο, τα κράτη µέλη θα πρέπει να ορίζουν µέχρι ποίου βαθµού και 

υπό ποιες συνθήκες ο καταναλωτής πρέπει να ασκήσει τα δικαιώµατά του κατά του 

προµηθευτή, ιδίως ασκώντας αγωγή εναντίον του, προτού να είναι σε θέση να στραφεί 

κατά του πιστωτικού φορέα. . Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να στερεί τους 

καταναλωτές από τα δικαιώµατα που τους παρέχουν οι εθνικές διατάξεις που προβλέπουν 

από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη του πωλητή ή παρόχου των υπηρεσιών και του 

πιστωτικού φορέα. 

(37) Ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει το δικαίωµα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του πριν 

από την προβλεπόµενη στη σύµβαση πίστωσης ηµεροµηνία. Σε περίπτωση πρόωρης 

αποπληρωµής, εν όλω ή εν µέρει, ο πιστωτικός φορέας θα πρέπει να δικαιούται 

αποζηµιώσεως για τα ενδεχόµενα έξοδα που έχουν άµεση σχέση µε την πρόωρη 

αποπληρωµή, λαµβανοµένων επίσης υπόψη των ποσών τα οποία ενδεχοµένως 

εξοικονόµησε ο εν λόγω φορέας. Ωστόσο, για τον καθορισµό της µεθόδου υπολογισµού 

της αποζηµίωσης, είναι σηµαντικό να ακολουθούνται ορισµένες βασικές αρχές. Ο 

υπολογισµός της αποζηµίωσης του πιστωτή θα πρέπει να είναι διαφανής και κατανοητός 

για τους καταναλωτές ήδη από την φάση προ της σύναψης, οπωσδήποτε δε κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης πίστωσης. Πέραν αυτού, η µέθοδος υπολογισµού θα 

πρέπει να εφαρµόζεται µε ευκολία από τους πιστωτές και να προωθείται ο εποπτικός 

έλεγχος της αποζηµίωσης από τις αρµόδιες αρχές. Ως εκ τούτου, και δεδοµένου ότι η 

καταναλωτική πίστωση, λόγω της διάρκειας και αξίας της, δεν χρηµατοδοτείται µέσω 

µηχανισµών µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης, το ανώτατο όριο της αποζηµίωσης 

καθορίζεται ως πάγιο ποσοστό. Η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίζει την ιδιαιτερότητα της 

καταναλωτικής πίστης και δεν επηρεάζει ενδεχόµενη διαφορετική προσέγγιση για άλλα 

προϊόντα τα οποία χρηµατοδοτούνται από µηχανισµούς µακροπρόθεσµης 

χρηµατοδότησης, όπως τα ενυπόθηκα δάνεια σταθερού επιτοκίου. 
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(38) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωµα να ορίζουν ότι ο πιστωτικός φορέας 

µπορεί να ζητά αποζηµίωση για την πρόωρη αποπληρωµή, µόνο εφόσον το ποσό της 

αποπληρωµής εντός 12 µηνών υπερβαίνει το όριο το οποίο ορίζουν τα κράτη µέλη. Κατά 

τον καθορισµό αυτού του ορίου, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10.000 EUR, τα 

κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν π.χ., υπόψη το µέσο ποσό της καταναλωτικής πίστης 

στην αγορά τους. 

(39) Η εκχώρηση των δικαιωµάτων του πιστωτικού φορέα που απορρέουν από σύµβαση 

πίστωσης δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την επιδείνωση της θέσης του 

καταναλωτή. Ο καταναλωτής θα πρέπει επίσης να ενηµερώνεται κατάλληλα όταν η 

σύµβαση πίστωσης εκχωρείται σε τρίτο. Ωστόσο, όταν ο αρχικός πιστωτικός φορέας, σε 

συµφωνία µε τον εκδοχέα, εξακολουθεί να καταβάλλει την πίστωση έναντι του 

καταναλωτή, ο καταναλωτής δεν έχει σηµαντικό συµφέρον να ενηµερωθεί για την 

εκχώρηση. Κατά συνέπεια, τυχόν επιβολή απαίτησης σε επίπεδο ΕΕ να ενηµερώνεται ο 

καταναλωτής για την εκχώρηση σε τέτοιες περιπτώσεις θα ήταν υπερβολική. 

(40) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν ή να θεσπίζουν εθνικούς 

κανόνες που θα προβλέπουν συλλογικές µορφές επικοινωνίας όταν αυτό απαιτείται για την 

αποτελεσµατικότητα σύνθετων συναλλαγών, όπως οι τιτλοποιήσεις ή οι ρευστοποιήσεις 

περιουσιακών στοιχείων που πραγµατοποιούνται κατά την αναγκαστική διοικητική 

εκκαθάριση τραπεζών. 
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(41) Προκειµένου να προωθηθούν η εδραίωση και η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να 

διασφαλισθεί υψηλός βαθµός προστασίας των καταναλωτών στο σύνολο της Κοινότητας, 

θα πρέπει να εξασφαλισθεί η συγκρισιµότητα των πληροφοριών που αφορούν τα συνολικά 

ετήσια πραγµατικά επιτόκια σε όλη την Κοινότητα. Παρά τον οµοιόµορφο µαθηµατικό 

τύπο που προβλέπεται στην οδηγία 87/102/EOKγια τον υπολογισµό του συνολικού 

ετήσιου πραγµατικού επιτοκίου, το συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο δεν είναι ακόµη 

πλήρως συγκρίσιµο σε όλη την Κοινότητα. Σε κάθε συγκεκριµένο κράτος µέλος, 

λαµβάνονται υπόψη διαφορετικά στοιχεία κόστους για τον υπολογισµό του. Εποµένως, η 

παρούσα οδηγία θα πρέπει να ορίζει µε σαφή και σφαιρικό τρόπο το συνολικό κόστος της 

πίστης για τον καταναλωτή. 

(42) Για να εξασφαλισθούν η διαφάνεια και η σταθερότητα της αγοράς και έως ότου υπάρξει 

περαιτέρω εναρµόνιση, τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη θέσπιση 

κατάλληλων µέτρων για τη ρύθµιση ή την εποπτεία των πιστωτικών φορέων. 

(43) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις αρχές που 

αναγνωρίζονται ιδίως από το Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία επιδιώκει να εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση των 

κανόνων για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωµα 

ιδιοκτησίας, την απαγόρευση των διακρίσεων, την προστασία της οικογενειακής ζωής και 

την προστασία του καταναλωτή κατ’ εφαρµογή του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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(44) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η θέσπιση κοινών κανόνων για 

ορισµένες πτυχές των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών 

µελών για τις πιστώσεις που χορηγούνται στους καταναλωτές, δεν µπορεί να επιτευχθεί 

επαρκώς από τα κράτη µέλη και µπορεί, εποµένως, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό 

επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας 

του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, 

η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού. 

(45) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να καθορίσουν κανόνες για τις κυρώσεις που θα εφαρµόζονται 

στις παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας οδηγίας 

και να εξασφαλίσουν την εφαρµογή τους. Η επιλογή των κυρώσεων παραµένει στη 

διακριτική ευχέρεια των κρατών µελών,και οι προβλεπόµενες κυρώσεις θα πρέπει να είναι 

αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. 

(46) Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να 

θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 

1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που 

ανατίθενται στην Επιτροπή.1 

(47) Ειδικότερα, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίσει πρόσθετα τεκµήρια για 

τον υπολογισµό του συνολικού ετήσιου πραγµατικού επιτοκίου. ∆εδοµένου ότι τα µέτρα 

αυτά έχουν γενικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων 

της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία 

µε έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ. 

                                                 

1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 2006/512/ΕΚ 
(ΕΕ L 200, 22.7.2006, σ. 11). 
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(48) Σύµφωνα µε την παράγραφο 34 της διοργανικής συµφωνίας για τη βελτίωση της 

νοµοθεσίας1, τα κράτη µέλη παροτρύνονται να καταρτίζουν, προς ιδία χρήση, και προς 

όφελος της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι αποτυπώνουν, στο µέτρο του 

δυνατού, την αντιστοιχία των οδηγιών µε τα µέτρα µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να 

τους δηµοσιοποιούν. 

(49) Συνεπώς, λαµβανοµένου υπόψη του αριθµού των τροποποιήσεων που χρειάζεται να γίνουν 

στην οδηγία 87/102/EOK λόγω της εξέλιξης του τοµέα της καταναλωτικής πίστης και για 

να εξασφαλισθεί η σαφήνεια της κοινοτικής νοµοθεσίας, η εν λόγω οδηγία 87/102/ΕΟΚ 

θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από την παρούσα οδηγία, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

                                                 

1 ΕΕ C 321, 31.12.2003, σ. 1. 
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Κεφαλαιο I 

Αντικείµενο, πεδίο εφαρµογής και ορισµοί 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο 

Η παρούσα οδηγία έχει ως σκοπό την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών των νοµοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διαδικασιών των κρατών µελών που διέπουν τις συµβάσεις 
πίστωσης που συνάπτονται µε τους καταναλωτές. 

Άρθρο 2 

Πεδίο εφαρµογής 

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στις συµβάσεις πίστωσης. 

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στις: 

α) συµβάσεις πίστωσης που εξασφαλίζονται είτε µε υποθήκη είτε µε άλλη παρόµοια 

εγγύηση που χρησιµοποιείται γενικά σε κράτος µέλος για ακίνητα, ή που 

εξασφαλίζονται βάσει δικαιώµατος σχετιζοµένου µε ακίνητα περιουσιακά στοιχεία.  

β) συµβάσεις πίστωσης σκοπός των οποίων είναι η απόκτηση ή διατήρηση 

δικαιωµάτων ιδιοκτησίας επί εγγείου ιδιοκτησίας ή επί υπάρχοντος ή υπό κατασκευή 

κτιρίου, 

γ) συµβάσεις πίστωσης που αφορούν συνολικό ποσό πίστωσης µικρότερο των 200 

EUR ή µεγαλύτερο των 100.000 EUR, 
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δ) συµβάσεις µίσθωσης ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης στις οποίες ούτε η ίδια η σύµβαση 

ούτε τυχόν άλλη αυτοτελής σύµβαση ορίζουν υποχρέωση αγοράς του αντικειµένου 

της σύµβασης· η ύπαρξη υποχρέωσης θεωρείται ότι υφίσταται όταν αποφασίζεται 

µονοµερώς από τον πιστωτικό φορέα, 

ε) πιστώσεις που χορηγούνται υπό µορφή δυνατότητας υπερανάληψης και που πρέπει 

να αποπληρωθούν εντός ενός µηνός, 

στ) συµβάσεις πίστωσης οι οποίες είναι άτοκες και χωρίς άλλες επιβαρύνσεις καθώς και 

συµβάσεις πίστωσης δυνάµει των οποίων η πίστωση πρέπει να αποπληρωθεί εντός 

τριών µηνών και για τις οποίες η καταβλητέα επιβάρυνση είναι ασήµαντη, 

ζ) συµβάσεις πίστωσης που χορηγούνται άτοκα από εργοδότη στους εργαζοµένους του 

ως δευτερεύουσα δραστηριότητα ή µε συνολικά ετήσια ποσοστά επιβάρυνσης 

χαµηλότερα από εκείνα που επικρατούν στην αγορά, και τα οποία δεν προσφέρονται 

γενικά στο κοινό, 

η) συµβάσεις πίστωσης οι οποίες συνάπτονται µε επενδυτικές επιχειρήσεις, όπως 

ορίζεται στην οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων 1, 

άρθρο 4, παράγραφος 1, ή µε πιστωτικά ιδρύµατα, όπως ορίζεται στην οδηγία 

2006/48/ΕΚ, άρθρο 4, µε σκοπό την παροχή της δυνατότητας στον επενδυτή να 

διενεργήσει συναλλαγή όσον αφορά µία ή περισσότερες από τις πράξεις που 

απαριθµούνται στο τµήµα Γ του Παραρτήµατος Ι της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, όταν η 

επενδυτική επιχείρηση ή το πιστωτικό ίδρυµα που χορηγεί την πίστωση συµµετέχει 

στην εν λόγω συναλλαγή, 

θ) συµβάσεις πίστωσης που απορρέουν από διακανονισµό που επιτεύχθηκε ενώπιον 

δικαστηρίου ή άλλης δηµόσιας αρχής, 

                                                 

1 ΕΕ L 145, 30.4.2004, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2006/31/ΕΚ (ΕΕ L 
114, 27.4.2006, σ. 60). 
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ι) συµβάσεις πίστωσης που αφορούν την προθεσµιακή αποπληρωµή υπάρχουσας 

οφειλής χωρίς επιβαρύνσεις, 

ια) συµβάσεις πίστωσης κατά τη σύναψη των οποίων ο καταναλωτής καλείται να 

καταθέσει εµπράγµατη ασφάλεια στον πιστωτικό φορέα ως ενέχυρο και στις οποίες 

η ευθύνη του καταναλωτή περιορίζεται αυστηρά στο εν λόγω ενέχυρο, 

ιβ) συµβάσεις πίστωσης που σχετίζονται µε δάνεια χορηγούµενα σε περιορισµένο κοινό 

δυνάµει νοµικών διατάξεων για σκοπούς κοινής ωφελείας, µε επιτόκιο χαµηλότερο 

από το συνήθως προτεινόµενο στην αγορά, ή άτοκα ή µε άλλους όρους οι οποίοι θα 

ήταν πιο ευνοϊκοί για τον καταναλωτή από αυτούς που επικρατούν στην αγορά και 

µε επιτόκιο όχι υψηλότερο από αυτό που επικρατεί στην αγορά. 

3. Στην περίπτωση των συµβάσεων πίστωσης υπό µορφή δυνατότητας υπερανάληψης και 

όταν η πίστωση αποπληρώνεται όταν ζητηθεί ή εντός τριµήνου, εφαρµόζονται µόνο: τα 

άρθρα 1 έως 3, το άρθρο 4, παράγραφος 1, παράγραφος 2, στοιχεία α) έως ε), και 

παράγραφος 4, τα άρθρα 6 έως 9, το άρθρο 10, παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ζ), ιβ, ), και 

ιστ), παράγραφος 2 στοιχεία ιη) έως κα) και παράγραφος 3, τα άρθρα 12, 15, 16, 

παράγραφος 1, πρώτη περίοδος, το άρθρο 17 και τα άρθρα 19 έως 32. 

Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σ’ αυτές τις συµβάσεις πίστωσης 

περιλαµβάνουν επίσης τις πληροφορίες για τις επιβαρύνσεις που ισχύουν από τον χρόνο 

σύναψης των εν λόγω συµβάσεων πίστωσης καθώς και, κατά περίπτωση, τις πληροφορίες 

για τους όρους υπό τους οποίους µπορούν να τροποποιηθούν οι επιβαρύνσεις αυτές. 
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4. Στην περίπτωση συµβάσεων πίστωσης υπό µορφή υπέρβασης, εφαρµόζονται µόνο τα 

άρθρα 1 έως 3, 18, 20 και 22 έως 32. 

5. Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν ότι µόνο τα άρθρα 1 έως 4, 6, 7 και 9, το άρθρο 10, 

παράγραφος 1, παράγραφος 2, στοιχεία α) έως η) και ιβ), και παράγραφος 3, και τα άρθρα 

11, 13 και 16 έως 32 εφαρµόζονται στις συµβάσεις πίστωσης οι οποίες συνάπτονται από 

οργανισµό ο οποίος: 

α) ιδρύεται προς αµοιβαίο όφελος των µελών του,  

β) δεν παράγει κέρδη για άλλα πρόσωπα πλην των µελών του, 

γ) πληροί κοινωνικό σκοπό δυνάµει της εσωτερικής νοµοθεσίας, 

δ) παραλαµβάνει και διαχειρίζεται τις αποταµιεύσεις των µελών του και τους παρέχει 

πιστώσεις, και 

ε) παρέχει πίστωση βάσει συνολικού ετήσιου πραγµατικού επιτοκίου που είναι 

κατώτερο από αυτά που επικρατούν στην αγορά ή υπόκειται σε ανώτατο όριο το 

οποίο καθορίζεται από το εθνικό δίκαιο, 

και του οποίου τα µέλη µπορούν να είναι µόνο τα πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται 

σε συγκεκριµένη περιοχή ή οι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι 

συγκεκριµένου εργοδότη, ή πρόσωπα τα οποία πληρούν άλλα κριτήρια οριζόµενα υπό του 

εθνικού δικαίου ως βάση για την ύπαρξη κοινού δεσµού µεταξύ των µελών. 
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Τα κράτη µέλη δύνανται να εξαιρούν από την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας τις 

συµβάσεις πίστωσης που συνάπτονται από τον εν λόγω οργανισµό, όταν η συνολική αξία 

όλων των υφιστάµενων συµβάσεων πίστωσης οι οποίες έχουν συναφθεί από αυτόν είναι 

ασήµαντη σε σχέση µε τη συνολική αξία όλων των υφιστάµενων συµβάσεων πίστωσης 

στο κράτος µέλος στο οποίο έχει την έδρα του ο οργανισµός και η συνολική αξία όλων 

των υφιστάµενων συµβάσεων πίστωσης που έχουν συναφθεί από όλους τους ανάλογους 

οργανισµούς του κράτους αυτού είναι µικρότερη του 1% της συνολικής αξίας όλων των 

υφιστάµενων συµβάσεων πίστωσης που έχουν συναφθεί στο εν λόγω κράτος. 

Τα κράτη µέλη επανεξετάζουν σε ετήσια βάση εάν εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι 

εφαρµογής της εξαίρεσης αυτής και δρούν για την άρση της όταν κρίνουν ότι έχουν 

παύσει να πληρούνται οι εν λόγω όροι. 

6. Τα κράτη µέλη δύνανται να ορίζουν ότι µόνο τα άρθρα 1 έως 4, 6, 7, 9, το άρθρο 10, 

παράγραφος 1, παράγραφος 2, στοιχεία α) έως θ), ιβ) και ιζ), και παράγραφος 3, τα άρθρα 

11, 13, 16 και τα άρθρα 18 έως 32 εφαρµόζονται σε συµβάσεις πίστωσης που προβλέπουν 

ότι ο πιστωτικός φορέας και ο καταναλωτής µπορούν να συνάψουν συµφωνία για 

προθεσµιακή πληρωµή ή για τις µεθόδους αποπληρωµής της πίστωσης, σε περιπτώσεις 

στις οποίες ο καταναλωτής έχει ήδη καθυστερήσει την αποπληρωµή της αρχικής 

σύµβασης πίστωσης, όταν: 

α) τέτοιες ρυθµίσεις θα ήταν πιθανόν να αποτρέψουν την ενδεχόµενη κίνηση νοµικών 

διαδικασιών για την καθυστέρηση αυτή, και 

β) ο καταναλωτής δεν υπόκειται, µε τις ρυθµίσεις αυτές, σε λιγότερο ευνοϊκούς όρους 

απ’ ό,τι µε την αρχική σύµβαση πίστωσης. 
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Ωστόσο, εάν η σύµβαση πίστωσης εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 3, 

εφαρµόζονται µόνο οι διατάξεις της εν λόγω παραγράφου. 

Άρθρο 3 

Ορισµοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

α) «καταναλωτής», κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, µε τις δικαιοπραξίες που καλύπτει η 

παρούσα οδηγία, επιδιώκει σκοπούς που είναι άσχετοι µε την εµπορική, επιχειρηµατική ή 

επαγγελµατική δραστηριότητά του, 

β) «πιστωτικός φορέας», κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που χορηγεί ή υπόσχεται να 

χορηγήσει πίστωση στο πλαίσιο της εµπορικής, επιχειρηµατικής ή επαγγελµατικής του 

δραστηριότητας, 

γ) «σύµβαση πίστωσης», σύµβαση δυνάµει της οποίας πιστωτικός φορέας χορηγεί ή 

υπόσχεται να χορηγήσει σε καταναλωτή πίστωση υπό µορφή προθεσµιακής πληρωµής, 

δανείου ή οποιασδήποτε άλλης παρόµοιας χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης, µε εξαίρεση τις 

συµβάσεις που συνάπτονται για τη συνεχή παροχή υπηρεσιών ή για την προµήθεια 

αγαθών του ίδιου είδους, σύµφωνα µε τις οποίες ο καταναλωτής καταβάλλει µε δόσεις το 

τίµηµα για τις εν λόγω υπηρεσίες ή αγαθά κατά τη διάρκεια της παροχής τους,  

δ) «δυνατότητα υπερανάληψης», ρητή σύµβαση πίστωσης µε την οποία πιστωτικός φορέας 

διαθέτει σε καταναλωτή κεφάλαια που υπερβαίνουν το τρέχον υπόλοιπο του τρέχοντος 

λογαριασµού του καταναλωτή, 
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ε) «υπέρβαση», σιωπηρή αποδοχή υπερανάληψης στο πλαίσιο της οποίας ο πιστωτικός 

φορέας διαθέτει σε καταναλωτή κεφάλαια που υπερβαίνουν το τρέχον υπόλοιπο του 

τρέχοντος λογαριασµού του καταναλωτή ή τη συµφωνηµένη δυνατότητα υπερανάληψης, 

στ) «µεσίτης πιστώσεων», φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο δεν ενεργεί ως πιστωτικός 

φορέας και ο οποίος, στο πλαίσιο της εµπορικής, επιχειρηµατικής ή επαγγελµατικής του 

δραστηριότητας, έναντι αµοιβής, η οποία µπορεί να είναι χρηµατική ή να έχει οποιαδήποτε 

άλλη συµφωνηθείσα µορφή οικονοµικού ανταλλάγµατος: 

i) προτείνει ή προσφέρει συµβάσεις πίστωσης στους καταναλωτές, ή 

ii) βοηθά τους καταναλωτές αναλαµβάνοντας προπαρασκευαστικές εργασίες, για τη 

σύναψη συµβάσεων πίστωσης, διαφορετικές από αυτές του σηµείου i), ή 

iii) συνάπτει συµβάσεις πίστωσης µε τους καταναλωτές εξ ονόµατος του πιστωτικού 

φορέα,  

ζ) «συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή», το σύνολο των επιβαρύνσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων των τόκων, των προµηθειών, των φόρων και των κάθε άλλου 

είδους αµοιβών, που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής για τη σύµβαση πίστωσης και 

τα οποία γνωρίζει ο πιστωτικός φορέας, πλην των συµβολαιογραφικών δαπανών· τα έξοδα 

που αφορούν συµπληρωµατικές υπηρεσίες σχετικές µε τη σύµβαση πίστωσης, ιδίως τα 

ασφάλιστρα, περιλαµβάνονται επίσης εάν, επιπλέον, η σύναψη της σύµβασης υπηρεσίας 

είναι υποχρεωτική για την έγκριση της πίστωσης ή για τη χορήγησή της υπό τους όρους 

και τις προϋποθέσεις που διαφηµίζονται, 

η) «συνολικό ποσό πληρωτέο από τον καταναλωτή», το ποσό του συνολικού ύψους της 

πίστωσης και το συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή, 
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θ) «συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο», το συνολικό κόστος της πίστωσης για τον 

καταναλωτή, εκφραζόµενο ως ετήσιο ποσοστό του συνολικού ποσού της πίστωσης, 

ι) «χρεωστικό επιτόκιο», το επιτόκιο, εκφραζόµενο ως σταθερό ή µεταβλητό ποσοστό, το 

οποίο εφαρµόζεται σε ετήσια βάση στο ποσό της πίστωσης που αναλαµβάνεται, 

ια) «σταθερό χρεωστικό επιτόκιο», διάταξη στη σύµβαση πίστωσης µε την οποία πιστωτής 

και ο καταναλωτής συµφωνούν για όλη τη διάρκεια της πιστωτικής σύµβασης ως προς ένα 

χρεωστικό επιτόκιο, ή ως προς πλείονα χρεωστικά επιτόκια για τµηµατικές περιόδους, 

εφαρµόζοντας αποκλειστικά συγκεκριµένου πάγιο ποσοστό. Εάν η σύµβαση πίστωσης δεν 

ορίζει όλα τα χρεωστικά επιτόκια, το χρεωστικό επιτόκιο θεωρείται ότι ορίζεται µόνο για 

τις τµηµατικές περιόδους, στην περίπτωση των οποίων τα χρεωστικά επιτόκια ορίζονται 

αποκλειστικά και µόνο µε το συγκεκριµένο πάγιο ποσοστό που συµφωνείται κατά τη 

σύναψη της σύµβασης πίστωσης· 

ιβ) «συνολικό ποσό της πίστωσης», το ανώτατο όριο ή το σύνολο των ποσών που διατίθενται 

βάσει σύµβασης πίστωσης, 

ιγ) «σταθερό µέσο», κάθε µέσο που επιτρέπει στον καταναλωτή να αποθηκεύει πληροφορίες 

απευθυνόµενες προσωπικά σε αυτόν, κατά τρόπο προσπελάσιµο για µελλοντική αναδροµή 

επί χρονικό διάστηµα επαρκές για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες και το 

οποίο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευµένων πληροφοριών, 

ιδ) «συνδεδεµένη σύµβαση πίστωσης», σύµβαση πίστωσης στην οποία: 

i) η εν λόγω πίστωση χρησιµεύει αποκλειστικά για τη χρηµατοδότηση σύµβασης που 

αφορά την προµήθεια συγκεκριµένων αγαθών ή την παροχή συγκεκριµένης 

υπηρεσίας, και 
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ii) οι δύο αυτές συµβάσεις συνιστούν αντικειµενικά µία οικονοµική ενότητα· 

τεκµαίρεται ότι υπάρχει οικονοµική ενότητα όταν ο προµηθευτής του αγαθού ή ο 

πάροχος της υπηρεσίας χρηµατοδοτεί ο ίδιος την πίστωση του καταναλωτή ή, σε 

περίπτωση χρηµατοδότησης της πίστωσης από τρίτο, εάν ο πιστωτικός φορέας 

χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες του προµηθευτή του αγαθού ή του παρόχου της 

υπηρεσίας για τη σύναψη ή την προετοιµασία της σύµβασης πίστωσης. 

Κεφάλαιο II 

Πληροφορίες και πρακτικές 

που προηγούνται της σύναψης της 

σύµβασης πίστωσης 

Άρθρο 4 

Τυποποιηµένες πληροφορίες περιλαµβανόµενες στη διαφήµιση 

1. Κάθε διαφήµιση για συµβάσεις πίστωσης που αναφέρει συγκεκριµένο επιτόκιο ή 

οποιαδήποτε άλλα αριθµητικά στοιχεία που αφορούν το κόστος της πίστωσης για τον 

καταναλωτή πρέπει να παρέχει τυποποιηµένες πληροφορίες σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. 

Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εθνική νοµοθεσία 

απαιτεί η σχετική µε συµβάσεις πίστωσης διαφήµιση να αναφέρει το συνολικό ετήσιο 

πραγµατικό επιτόκιο και όχι το συγκεκριµένο επιτόκιο ή οποιαδήποτε άλλα αριθµητικά 

στοιχεία που αφορούν το κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή. 
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2. Οι τυποποιηµένες πληροφορίες πρέπει να αναφέρουν, µε την εξής σειρά και µε σαφή, 

συνοπτικό και ευδιάκριτο τρόπο, διά αντιπροσωπευτικού παραδείγµατος: 

α) το χρεωστικό επιτόκιο, σταθερό ή µεταβλητό, ή κατά περίπτωση και τα δύο, µαζί µε 

πληροφορίες για τυχόν εφαρµοζόµενες επιβαρύνσεις, 

β) το συνολικό ποσό της πίστωσης, 

γ) το συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο· στην περίπτωση σύµβασης πίστωσης κατά 

την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 3, τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν 

ότι το συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο δεν χρειάζεται να αναφερθεί, 

δ) τη διάρκεια της σύµβασης πίστωσης, 

ε) σε περίπτωση πίστωσης υπό µορφή προθεσµιακής πληρωµής για συγκεκριµένο 

αγαθό ή υπηρεσία, την τιµή τοις µετρητοίς και το ποσό της τυχόν προκαταβολής, και 

στ) κατά περίπτωση, το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής και το 

ποσό των δόσεων. 

3. Εάν, για την έγκριση της πίστωσης ή για τη χορήγησή της υπό τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που διαφηµίζονται, είναι υποχρεωτική η σύναψη σύµβασης που αφορά 

συµπληρωµατική υπηρεσία σχετική µε τη σύµβαση πίστωσης, και ιδίως ασφάλιση, το δε 

κόστος της δεν µπορεί να καθορισθεί εκ των προτέρων, η υποχρεωτική αποδοχή αυτής της 

σύµβασης πρέπει επίσης να αναφέρεται σαφώς, συνοπτικώς και ευδιακρίτως, µαζί µε το 

συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο. 

4. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της οδηγίας 2005/29/ΕΚ. 
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Άρθρο 5 

Παροχή πληροφοριών πριν από τη σύναψη της σύµβασης 

1 Προτού δεσµευθεί ο καταναλωτής από οποιαδήποτε σύµβαση πίστωσης ή σχετική 

προσφορά, ο πιστωτικός φορέας και, όπου συντρέχει περίπτωση, ο µεσίτης πιστώσεων 

παρέχουν έγκαιρα στον καταναλωτή, βάσει των πιστωτικών όρων και προϋποθέσεων που 

προσφέρει ο πιστωτικός φορέας και, ενδεχοµένως, των προτιµήσεων που έχει εκφράσει 

και των πληροφοριών που έχει παράσχει ο καταναλωτής, τις πληροφορίες που είναι 

απαραίτητες για τη σύγκριση διάφορων προσφορών και τη λήψη τεκµηριωµένης 

απόφασης σχετικά µε τη σύναψη σύµβασης πίστωσης. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται, 

εγγράφως ή επί άλλου σταθερού µέσου, µέσω των «Τυποποιηµένων ευρωπαϊκών 

πληροφοριών καταναλωτικής πίστης» που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ. Ο 

πιστωτικός φορέας τεκµαίρεται ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις παροχής 

πληροφοριών της παρούσας παραγράφου και του άρθρου 3, παράγραφοι 1 και 2, της 

οδηγίας 2002/65/ΕΚ εφόσον έχει παράσχει τις τυποποιηµένες ευρωπαϊκές πληροφορίες 

καταναλωτικής πίστης. 

Οι πληροφορίες αυτές αφορούν: 

α) τον τύπο πίστωσης, 

β) τα στοιχεία ταυτότητας και τη γεωγραφική διεύθυνση του πιστωτικού φορέα καθώς 

και, εάν συντρέχει περίπτωση, τα στοιχεία ταυτότητας και τη γεωγραφική διεύθυνση 

του διαµεσολαβούντος µεσίτη πιστώσεων, 

γ) το συνολικό ποσό της πίστωσης και τους όρους που διέπουν τις αναλήψεις, 
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δ) τη διάρκεια της σύµβασης πίστωσης, 

ε) σε περιπτώσεις πίστωσης υπό µορφή προθεσµιακής πληρωµής για συγκεκριµένο 

αγαθό ή υπηρεσία και συνδεδεµένων συµβάσεων πίστωσης, το αγαθό ή την 

υπηρεσία και την τιµή του τοις µετρητοίς, 

στ) το χρεωστικό επιτόκιο, τους όρους που διέπουν την εφαρµογή του χρεωστικού 

επιτοκίου και, εφόσον είναι διαθέσιµα, κάθε δείκτη ή επιτόκιο αναφοράς που 

εφαρµόζεται στο αρχικό χρεωστικό επιτόκιο καθώς επίσης και τις περιόδους, τους 

όρους και τις διαδικασίες τροποποίησης του χρεωστικού επιτοκίου· εάν ισχύουν 

διαφορετικά χρεωστικά επιτόκια υπό διαφορετικές συνθήκες, τις προαναφερθείσες 

πληροφορίες σχετικά µε όλα τα ισχύοντα επιτόκια, 

ζ) το συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο και το συνολικό ποσό που πρέπει να 

πληρώσει ο καταναλωτής, µε αντιπροσωπευτικό παράδειγµα που θα πρέπει να 

αναφέρει όλα τα τεκµήρια που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του εν λόγω 

επιτοκίου· εφόσον ο καταναλωτής έχει πληροφορήσει τον πιστωτικό φορέα για ένα ή 

περισσότερα συστατικά στοιχεία της πίστωσης που προτιµά, όπως η διάρκεια της 

σύµβασης πίστωσης και το συνολικό ποσό της πίστωσης, ο πιστωτικός φορέας 

οφείλει να λαµβάνει υπόψη τα στοιχεία αυτά, 

η) το ποσό, τον αριθµό και την περιοδικότητα των πληρωµών που πρέπει να 

πραγµατοποιηθούν από τον καταναλωτή και, εάν συντρέχει περίπτωση, την τάξη µε 

την οποία θα διατεθούν οι πληρωµές σε διάφορα τρέχοντα υπόλοιπα στα οποία 

εφαρµόζονται διαφορετικά χρεωστικά επιτόκια για τους σκοπούς της αποπληρωµής, 
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θ) όπου συντρέχει περίπτωση, τις επιβαρύνσεις για την τήρηση λογαριασµού ή 

λογαριασµών στους οποίους να εγγράφονται τόσο οι πληρωµές όσο και οι 

αναλήψεις, εκτός εάν είναι προαιρετικό το άνοιγµα λογαριασµού, τις επιβαρύνσεις 

για τη χρήση ενός µέσου πληρωµής τόσο για τις πληρωµές όσο και για τις αναλήψεις 

καθώς επίσης τις τυχόν επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τη σύµβαση πίστωσης και 

τους όρους υπό τους οποίους µπορούν να τροποποιούνται αυτές οι επιβαρύνσεις., 

ι) όπου συντρέχει περίπτωση, την ύπαρξη εξόδων τα οποία καταβάλλει ο καταναλωτής 

σε συµβολαιογράφο κατά τη σύναψη της σύµβασης πίστωσης, 

ια) την τυχόν υποχρέωση επιλογής συµπληρωµατικής υπηρεσίας σχετικής µε τη 

σύµβαση πίστωσης, ιδίως ασφάλισης, όταν η σύναψη σύµβασης για την υπηρεσία 

αυτή είναι υποχρεωτική για την έγκριση της πίστωσης ή για τη χορήγησή της υπό 

τους όρους και τις προϋποθέσεις που διαφηµίζονται, 

ιβ) το επιτόκιο που προβλέπεται σε περίπτωση καθυστέρησης των πληρωµών καθώς και 

τις λεπτοµέρειες για την προσαρµογή του και, ενδεχοµένως, τα έξοδα σε περίπτωση 

µη εκτέλεσης, 

ιγ) προειδοποίηση για τις συνέπειες της παράλειψης πληρωµής, 

ιδ) όπου συντρέχει περίπτωση, τις απαιτούµενες εγγυήσεις, 

ιε) την ύπαρξη ή την απουσία δικαιώµατος υπαναχώρησης, 

ιστ) το δικαίωµα πρόωρης αποπληρωµής και, όπου συντρέχει περίπτωση, πληροφορίες 

σχετικά µε το δικαίωµα αποζηµίωσης του πιστωτικού φορέα και τον τρόπο 

καθορισµού της αποζηµίωσης αυτής,  
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ιζ) το δικαίωµα του καταναλωτή να λάβει άµεση και δωρεάν ενηµέρωση για το 

αποτέλεσµα της προσφυγής σε βάση δεδοµένων για την αξιολόγηση της 

πιστοληπτικής του ικανότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 9, παράγραφος 2, 

ιη) το δικαίωµα του καταναλωτή να λάβει δωρεάν αντίγραφο του σχεδίου σύµβασης 

πίστωσης, κατόπιν αιτήσεως. Η παρούσα διάταξη δεν ισχύει εάν κατά τη στιγµή της 

αίτησης ο πιστωτής δεν επιθυµεί να προβεί στη σύναψη σύµβασης πίστωσης µε τον 

καταναλωτή, και 

ιθ) όπου συντρέχει περίπτωση, το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο δεσµεύεται ο 

πιστωτικός φορέας από τις πληροφορίες τις οποίες έχει παράσχει πριν από τη 

σύναψη της σύµβασης. 

Κάθε πρόσθετη πληροφορία που επιθυµεί να παράσχει στον καταναλωτή ο πιστωτής, 

παρέχεται σε χωριστό έγγραφο που µπορεί να επισυνάπτεται στις Τυποποιηµένες 

ευρωπαϊκές πληροφορίες καταναλωτικής πίστης. 

2. Ωστόσο, στις περιπτώσεις επικοινωνιών φωνητικής τηλεφωνίας κατά το άρθρο 3, 

παράγραφος 3, της οδηγίας 2002/65/ΕΚ, η περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της 

χρηµατοοικονοµικής υπηρεσίας που δίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφος 3, 

στοιχείο β), της ίδιας οδηγίας περιλαµβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που προβλέπει η 

παράγραφος 1, στοιχεία γ), δ), ε), στ) και η), του παρόντος άρθρου, καθώς επίσης το 

συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο, µε τη βοήθεια αντιπροσωπευτικού παραδείγµατος, 

και το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής. 
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3. Εάν η σύµβαση έχει συναφθεί κατόπιν αιτήµατος του καταναλωτή µε χρήση µέσου 

επικοινωνίας εξ αποστάσεως, το οποίο δεν επιτρέπει την παροχή των πληροφοριών που 

προβλέπει η παράγραφος 1, ιδίως στην περίπτωση της παραγράφου 2, ο πιστωτικός 

φορέας παρέχει στον καταναλωτή τις πλήρεις «Τυποποιηµένες Ευρωπαϊκές Πληροφορίες 

Καταναλωτικής Πίστης» αµέσως µετά τη σύναψη της σύµβασης πίστωσης. 

4 Πέραν των «Τυποποιηµένων Ευρωπαϊκών Πληροφοριών Καταναλωτικής Πίστης», ο 

καταναλωτής λαµβάνει δωρεάν αντίγραφο του σχεδίου σύµβασης πίστωσης, κατόπιν 

αιτήσεως. Η παρούσα διάταξη δεν ισχύει εάν κατά τη στιγµή της αίτησης ο πιστωτής δεν 

επιθυµεί να προβεί στη σύναψη σύµβασης πίστωσης µε τον καταναλωτή. 

5. Στην περίπτωση σύµβασης πίστωσης στο πλαίσιο της οποίας οι πληρωµές που 

καταβάλλονται από τον καταναλωτή δεν οδηγούν στην άµεση αντίστοιχη απόσβεση του 

συνολικού ποσού της πίστωσης, αλλά χρησιµοποιούνται για την ανασύσταση του 

κεφαλαίου κατά τις περιόδους και υπό τους όρους που προβλέπονται στη σύµβαση 

πίστωσης ή σε συµπληρωµατική σύµβαση, οι πληροφορίες που παρέχονται πριν από τη 

σύναψη της σύµβασης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 πρέπει να περιλαµβάνουν σαφή και 

συνοπτική δήλωση ότι αυτές οι συµβάσεις πίστωσης δεν προβλέπουν εγγύηση 

αποπληρωµής του συνολικού ποσού της πίστωσης που αναλαµβάνεται, εκτός εάν δοθεί 

τέτοια εγγύηση. 
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6. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι πιστωτικοί φορείς και, όπου συντρέχει περίπτωση, οι 

µεσίτες πιστώσεων παρέχουν επαρκείς εξηγήσεις στον καταναλωτή, ούτως ώστε να µπορεί 

ο καταναλωτής να αξιολογήσει εάν η προτεινόµενη σύµβαση πίστωσης προσαρµόζεται 

στις ανάγκες του και στην οικονοµική κατάστασή του, µε επεξήγηση, όπου απαιτείται, των 

πληροφοριών που παρέχονται πριν από τη σύναψη της σύµβασης σύµφωνα µε την 

παράγραφο 1 και µε επισήµανση των βασικών χαρακτηριστικών των προτεινόµενων 

προϊόντων και των συγκεκριµένων επιπτώσεων που µπορεί να έχουν για τον καταναλωτή, 

συµπεριλαµβανοµένων των συνεπειών της µη πληρωµής από τον καταναλωτή. Τα κράτη 

µέλη µπορούν να προσαρµόζουν τον τρόπο και την έκταση παροχής αυτής της βοήθειας 

καθώς επίσης και το φορέα από τον οποίο παρέχεται, στις συγκεκριµένες περιστάσεις της 

κατάστασης στο πλαίσιο της οποίας προσφέρεται η σύµβαση πίστωσης, στο πρόσωπο στο 

οποίο προσφέρεται και το είδος της παρεχόµενης πίστωσης. 

Άρθρο 6 

Απαιτήσεις παροχής πληροφοριών πριν από τη σύναψη 

όσον αφορά ορισµένες συµβάσεις πίστωσης που έχουν τη µορφή δυνατότητας υπερανάληψης 

και όσον αφορά ορισµένες ειδικές συµβάσεις πίστωσης 

1. Εγκαίρως πριν δεσµευθεί ο καταναλωτής από οποιαδήποτε σύµβαση πίστωσης ή από 

οποιαδήποτε προσφορά σχετική µε σύµβαση πίστωσης κατά την έννοια του άρθρου 2, 

παράγραφοι 3, 5 ή 6, ο πιστωτικός φορέας και, όπου συντρέχει περίπτωση, ο µεσίτης 

πιστώσεων παρέχουν στον καταναλωτή, βάσει των πιστωτικών όρων και προϋποθέσεων 

που προσφέρει ο πιστωτικός φορέας και, ενδεχοµένως, των προτιµήσεων που έχει 

εκφράσει και των πληροφοριών που έχει παράσχει ο καταναλωτής, τις πληροφορίες που 

είναι απαραίτητες για τη σύγκριση διάφορων προσφορών και τη λήψη τεκµηριωµένης 

απόφασης σχετικά µε τη σύναψη σύµβασης πίστωσης. 
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Οι πληροφορίες αυτές αφορούν: 

α) τον τύπο πίστωσης, 

β) τα στοιχεία ταυτότητας και τη γεωγραφική διεύθυνση του πιστωτικού φορέα καθώς 

και, εάν συντρέχει περίπτωση, τα στοιχεία ταυτότητας και τη γεωγραφική διεύθυνση 

του διαµεσολαβούντος µεσίτη πιστώσεων, 

γ) το συνολικό ποσό της πίστωσης, 

δ) τη διάρκεια της σύµβασης πίστωσης, 

ε) στην περίπτωση πίστωσης υπό µορφή προθεσµιακής πληρωµής για συγκεκριµένο 

αγαθό ή υπηρεσία, το αγαθό ή την υπηρεσία και την τιµή του τοις µετρητοίς, 

στ) το χρεωστικό επιτόκιο· τους όρους που διέπουν την εφαρµογή αυτού του επιτοκίου 

και κάθε δείκτη ή επιτόκιο αναφοράς που εφαρµόζεται στο αρχικό χρεωστικό 

επιτόκιο· τις επιβαρύνσεις που εφαρµόζονται από τη στιγµή της σύναψης της 

σύµβασης πίστωσης και, κατά περίπτωση, τους όρους υπό τους οποίους µπορούν να 

µεταβάλλονται οι επιβαρύνσεις αυτές· 

ζ) το συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο, µέσω αντιπροσωπευτικών παραδειγµάτων 

που θα αναφέρουν όλα τα τεκµήρια που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του 

εν λόγω επιτοκίου, 

η) τους όρους και τη διαδικασία καταγγελίας της σύµβασης πίστωσης,  

θ) κατά περίπτωση, ένδειξη ότι ο καταναλωτής µπορεί να κληθεί να αποπληρώσει 

εντελώς το ποσό της πίστωσης ανά πάσα στιγµή, 
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ι) το εφαρµοστέο επιτόκιο υπερηµερίας και τις ρυθµίσεις για την προσαρµογή του, και, 

όπου συντρέχει περίπτωση, τα έξοδα για αθέτηση πληρωµής, 

ια) το δικαίωµα του καταναλωτή να λάβει άµεση και δωρεάν ενηµέρωση για το 

αποτέλεσµα της προσφυγής σε βάση δεδοµένων για την αξιολόγηση της 

πιστοληπτικής του ικανότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 9, παράγραφος 2, 

ιβ) το δικαίωµα του καταναλωτή να λάβει δωρεάν αντίγραφο του σχεδίου σύµβασης 

πίστωσης, κατόπιν αιτήσεως. Η παρούσα διάταξη δεν ισχύει εάν κατά τη στιγµή της 

αίτησης ο πιστωτής δεν επιθυµεί να προβεί στη σύναψη σύµβασης πίστωσης µε τον 

καταναλωτή. 

ιγ) τους όρους και τη διαδικασία της αποπληρωµής, και 

ιδ) όπου συντρέχει περίπτωση, το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο δεσµεύεται ο 

πιστωτικός φορέας από τις πληροφορίες τις οποίες έχει παράσχει πριν από τη 

σύναψη της σύµβασης. 

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται εγγράφως ή επί άλλου σταθερού µέσου. ∆υνατόν να 

παρέχονται µέσω των «Τυποποιηµένων Ευρωπαϊκών Πληροφοριών Καταναλωτικής 

Πίστης» που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ. Ο πιστωτικός φορέας θεωρείται ότι 

έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών της παρούσας παραγράφου και 

του άρθρου 3, παράγραφοι 1 και 2, της οδηγίας 2002/65/ΕΚ, εφόσον έχει παράσχει τις 

«Τυποποιηµένες Ευρωπαϊκές Πληροφορίες Καταναλωτικής Πίστης». 

2. Στην περίπτωση συµβάσεων πίστωσης κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 3, τα 

κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν ότι το συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο δεν 

χρειάζεται να αναφερθεί. 
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3. Στην περίπτωση συµβάσεων πίστωσης κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφοι 5 και 6, 

οι πληροφορίες που παρέχονται στον καταναλωτή σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου, περιλαµβάνουν επίσης: 

α) το ποσό, τον αριθµό και την περιοδικότητα των πληρωµών που πρέπει να 

πραγµατοποιηθούν από τον καταναλωτή και, εάν συντρέχει περίπτωση, την τάξη µε 

την οποία θα καταλογισθούν οι πληρωµές σε διάφορα τρέχοντα υπόλοιπα στα οποία 

εφαρµόζονται διαφορετικά χρεωστικά επιτόκια για τους σκοπούς της αποπληρωµής, 

και  

β) το δικαίωµα πρόωρης αποπληρωµής, και, όπου συντρέχει περίπτωση, πληροφορίες 

σχετικά µε το δικαίωµα αποζηµίωσης του πιστωτικού φορέα και τον τρόπο 

καθορισµού της αποζηµίωσης αυτής. 

Ωστόσο, εάν η σύµβαση πίστωσης εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 2, 

παράγραφος 3, εφαρµόζονται µόνο οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

4. Ωστόσο, όσον αφορά τις επικοινωνίες φωνητικής τηλεφωνίας και εφόσον ο καταναλωτής 

έχει ζητήσει να είναι αµέσως διαθέσιµη η δυνατότητα υπερανάληψης, η περιγραφή των 

βασικών χαρακτηριστικών της χρηµατοοικονοµικής υπηρεσίας περιλαµβάνει τουλάχιστον 

τα στοιχεία που σηµειώνονται στην παράγραφο 1, στοιχεία γ), στ), ζ) και θ). Επιπλέον, 

στις συµβάσεις πίστωσης σύµφωνα µε την παράγραφο 3, η περιγραφή των βασικών 

χαρακτηριστικών περιλαµβάνει τη διάρκεια της σύµβασης πίστωσης. 
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5. Παρά την εξαίρεση που προβλέπει το άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο ε), τα κράτη µέλη 

εφαρµόζουν τουλάχιστον τις προδιαγραφές της πρώτης φράσης της παραγράφου 4 του 

παρόντος άρθρου, στις συµβάσεις πίστωσης που χορηγούνται υπό µορφή διευκόλυνσης 

της υπερανάληψης και οι οποίες πρέπει να αποπληρώνονται σε διάστηµα ενός µηνός. 

6. Πέραν των πληροφοριών που προβλέπουν οι παράγραφοι 1 έως 4, ο καταναλωτής 

λαµβάνει κατόπιν αιτήσεως δωρεάν αντίγραφο του σχεδίου σύµβασης πίστωσης που 

περιλαµβάνει τις πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 10, εφόσον εφαρµόζεται το άρθρο 

αυτό. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει εάν, κατά τη στιγµή της αίτησης, ο πιστωτής δεν επιθυµεί 

να προβεί στη σύναψη σύµβασης πίστωσης µε τον καταναλωτή. 

7. Εάν η σύµβαση έχει συναφθεί κατόπιν αιτήµατος του καταναλωτή µε χρήση µέσου 

επικοινωνίας εξ αποστάσεως το οποίο δεν επιτρέπει την παροχή των πληροφοριών 

σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 3, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων της 

παραγράφου 4, ο πιστωτικός φορέας, αµέσως µετά τη σύναψη της σύµβασης πίστωσης, 

εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του δυνάµει των παραγράφων 1 και 3 παρέχοντας τις 

σχετικές µε τη σύµβαση πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 10, εφόσον εφαρµόζεται το 

άρθρο αυτό. 

Άρθρο 7 

Εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις προσυµβατικών πληροφοριών 

Τα άρθρα 5 και 6 δεν εφαρµόζονται για τους προµηθευτές αγαθών ή υπηρεσιών που 

διαµεσολαβούν στο πλαίσιο συµπληρωµατικής δραστηριότητας ως µεσίτες πιστώσεων, µε την 

επιφύλαξη της υποχρέωσης του πιστωτή να µεριµνά για την παροχή στον καταναλωτή των 

πληροφοριών πριν από τη σύναψη της σύµβασης που προβλέπονται στα άρθρα αυτά. 
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Άρθρο 8 

Υποχρέωση εκτίµησης της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή 

1. Πριν από τη σύναψη της σύµβασης πίστωσης ο πιστωτικός φορέας αξιολογεί την 

πιστοληπτική ικανότητα του καταναλωτή, βάσει επαρκών στοιχείων που λαµβάνονται 

όπου συντρέχει περίπτωση από τον καταναλωτή και, εν ανάγκη, κατόπιν έρευνας στην 

κατάλληλη βάση δεδοµένων. 

2. Εάν τα µέρη συµφωνήσουν να αλλάξουν το συνολικό ποσό της πίστωσης µετά τη σύναψη 

της σύµβασης πίστωσης, ο πιστωτικός φορέας επικαιροποιεί τα χρηµατοπιστωτικά 

στοιχεία που έχει στη διάθεσή του σχετικά µε τον καταναλωτή και αξιολογεί την 

πιστοληπτική ικανότητα του καταναλωτή πριν από οιαδήποτε σηµαντική αύξηση του 

συνολικού ποσού της πίστωσης. 

Κεφάλαιο III 

Πρόσβαση σε βάση δεδοµένων 

Άρθρο 9 

Πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων 

1. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών1, κάθε κράτος µέλος εξασφαλίζει, σε 

περίπτωση διασυνοριακής πίστωσης, την πρόσβαση των πιστωτικών φορέων των άλλων 

κρατών µελών στις βάσεις δεδοµένων που χρησιµοποιούνται σε αυτό το κράτος µέλος για 

την εκτίµηση της πιστοληπτικής ικανότητας των καταναλωτών. Οι όροι πρόσβασης δεν 

πρέπει να εισάγουν διακρίσεις. 

                                                 

1 ΕΕ L 281, 23.11. 1995, σ. 31. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1882/2003 (EE L 284, 31.10. 2003, σ. 1). 
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2. Εάν η απόρριψη της αίτησης πίστωσης βασίζεται σε έρευνα βάσης δεδοµένων, ο 

πιστωτικός φορέας ενηµερώνει τον καταναλωτή, αµέσως και δωρεάν σχετικά µε το 

αποτέλεσµα αυτής της έρευνας και µε τα στοιχεία της συγκεκριµένης βάσης δεδοµένων, 

εκτός εάν η παροχή των πληροφοριών αυτών απαγορεύεται από άλλες κοινοτικές 

νοµοθετικές πράξεις ή αντίκειται σε στόχους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας. 

Κεφάλαιο IV 

Πληροφόρηση και δικαιώµατα σχετικά 

µε τις συµβάσεις πίστωσης 

Άρθρο 10 

Πληροφορίες που πρέπει να αναφέρει η σύµβαση πίστωσης 

1. Οι συµβάσεις πίστωσης καταρτίζονται εγγράφως ή επί άλλου σταθερού µέσου. 

Όλα τα συµβαλλόµενα µέρη λαµβάνουν από ένα αντίτυπο της σύµβασης πίστωσης. Το 

παρόν άρθρο ισχύει υπό την επιφύλαξη τυχόν εθνικών κανόνων όσον αφορά το κύρος της 

σύναψης συµβάσεων πίστωσης, οι οποίοι είναι σύµφωνοι προς το κοινοτικό δίκαιο. 

2. Η σύµβαση πίστωσης πρέπει να αναφέρει, µε σαφή και συνοπτικό τρόπο:  

α) τον τύπο πίστωσης, 
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β) τα στοιχεία ταυτότητας και τις γεωγραφικές διευθύνσεις των συµβαλλοµένων µερών 

καθώς και, εάν συντρέχει περίπτωση, τα στοιχεία ταυτότητας και τη γεωγραφική 

διεύθυνση του διαµεσολαβούντος µεσίτη πιστώσεων, 

γ) τη διάρκεια της σύµβασης πίστωσης, 

δ) το συνολικό ποσό της πίστωσης και τους όρους που διέπουν τις αναλήψεις ε)

 στην περίπτωση πίστωσης υπό µορφή προθεσµιακής πληρωµής για συγκεκριµένο 

αγαθό ή υπηρεσία, το αγαθό ή την υπηρεσία και την τιµή του τοις µετρητοίς, 

στ) το χρεωστικό επιτόκιο, τους όρους που διέπουν την εφαρµογή αυτού του επιτοκίου 

και, εφόσον είναι διαθέσιµα, κάθε δείκτη ή επιτόκιο αναφοράς που εφαρµόζεται στο 

αρχικό χρεωστικό επιτόκιο καθώς επίσης και τις περιόδους, τους όρους και τις 

διαδικασίες τροποποίησης του χρεωστικού επιτοκίου. Εάν ισχύουν διαφορετικά 

χρεωστικά επιτόκια υπό διαφορετικές συνθήκες, τις προαναφερθείσες πληροφορίες 

σχετικά µε όλα τα ισχύοντα επιτόκια, 

ζ) το συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο και το συνολικό ποσό που πρέπει να 

πληρώσει ο καταναλωτής, υπολογιζόµενο κατά τη στιγµή της σύναψης της 

σύµβασης πίστωσης· πρέπει να αναφέρονται όλα τα τεκµήρια που χρησιµοποιούνται 

για τον υπολογισµό του επιτοκίου αυτού· στην περίπτωση συµβάσεων πίστωσης 

κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 3, τα κράτη µέλη µπορούν να 

αποφασίζουν ότι το συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο δεν χρειάζεται να 

αναφερθεί. 

η) το ποσό, τον αριθµό και την περιοδικότητα των πληρωµών που πρέπει να 

πραγµατοποιηθούν από τον καταναλωτή και, εάν συντρέχει περίπτωση, την τάξη µε 

την οποία θα καταλογισθούν οι πληρωµές σε διάφορα τρέχοντα υπόλοιπα στα οποία 

εφαρµόζονται διαφορετικά χρεωστικά επιτόκια για τους σκοπούς της αποπληρωµής, 
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θ) σε περίπτωση αποπληρωµής του κεφαλαίου σύµβασης πίστωσης που έχει σταθερή 

διάρκεια, κατάσταση των απαιτούµενων πληρωµών µε τη µορφή πίνακα 

χρεωλυσίων, καθώς και τις περιόδους και τους όρους βάσει των οποίων πρέπει να 

καταβληθούν τα ποσά αυτά· ο πίνακας περιλαµβάνει ανάλυση κάθε περιοδικής 

αποπληρωµής, ούτως ώστε να εµφαίνονται: το αποσβεσθέν κεφάλαιο, ο τόκος που 

υπολογίζεται βάσει του χρεωστικού επιτοκίου και, όπου συντρέχει περίπτωση, οι 

συµπληρωµατικές επιβαρύνσεις· εάν το επιτόκιο δεν είναι σταθερό ή εάν οι 

συµπληρωµατικές επιβαρύνσεις βάσει της σύµβασης πίστωσης είναι µεταβλητές, 

στον πίνακα χρεωλυσίων επισηµαίνεται µε σαφή και συνοπτικό τρόπο ότι τα 

δεδοµένα του πίνακα αυτού ισχύουν µόνον έως ότου επέλθει η επόµενη µεταβολή 

του επιτοκίου ή των συµπληρωµατικών επιβαρύνσεων κατά τα οριζόµενα στη 

σύµβαση πίστωσης, 

ι) εάν υπάρχει πληρωµή εξόδων και τόκων χωρίς αποπληρωµή κεφαλαίου, κατάσταση 

των περιόδων και των όρων πληρωµής των χρεωστικών τόκων και των σχετικών 

περιοδικών και µη περιοδικών δαπανών, 

ια) όπου συντρέχει περίπτωση, τις επιβαρύνσεις για την τήρηση ενός ή περισσότερων 

λογαριασµών στους οποίους να εγγράφονται τόσο οι πληρωµές όσο και οι 

αναλήψεις, εκτός εάν είναι προαιρετικό το άνοιγµα λογαριασµού, τις επιβαρύνσεις 

για τη χρήση ενός µέσου πληρωµής τόσο για τις πληρωµές όσο και για τις αναλήψεις 

καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση που προκύπτει από τις συµβάσεις πίστωσης και 

τους όρους υπό τους οποίους µπορούν να τροποποιηθούν οι επιβαρύνσεις αυτές, 
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ιβ) το εφαρµοστέο επιτόκιο υπερηµερίας όπως ισχύει τη στιγµή της σύναψης της 

σύµβασης πίστωσης και τις ρυθµίσεις για την προσαρµογή του, και, όπου συντρέχει 

περίπτωση, τα έξοδα για αθέτηση πληρωµής, 

ιγ) προειδοποίηση για τις συνέπειες της παράλειψης πληρωµής, 

ιδ) τις τυχόν απαιτούµενες εγγυήσεις και ασφάλειες, 

ιε) την ύπαρξη ή την απουσία δικαιώµατος υπαναχώρησης, την περίοδο κατά τη 

διάρκεια της οποίας µπορεί να ασκηθεί και άλλους όρους άσκησής του, 

συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών σχετικά µε την υποχρέωση του καταναλωτή να 

καταβάλει το αναληφθέν κεφάλαιο και τους τόκους σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ 2 

β) και το ποσό των καταβλητέων τόκων σε ηµερήσια βάση,  

ιστ) πληροφορίες για τα δικαιώµατα που απορρέουν από το άρθρο 15 καθώς και για τους 

όρους άσκησης των δικαιωµάτων αυτών, 

ιζ) το δικαίωµα πρόωρης αποπληρωµής, τη διαδικασία πρόωρης αποπληρωµής καθώς 

και, όπου συντρέχει περίπτωση, πληροφορίες σχετικά µε το δικαίωµα αποζηµίωσης 

του πιστωτικού φορέα και τον τρόπο καθορισµού της αποζηµίωσης αυτής, 

ιη) τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την άσκηση του δικαιώµατος 

καταγγελίας της σύµβασης πίστωσης, 
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ιθ) την ύπαρξη ή µη εξωδικαστικών διαδικασιών και µηχανισµών επανόρθωσης υπέρ 

του καταναλωτή, σε περίπτωση δε που υπάρχουν, τις µεθόδους πρόσβασης σε αυτές, 

κ) εφόσον ισχύουν, άλλους συµβατικούς όρους και προϋποθέσεις, 

κα) εάν συντρέχει περίπτωση, την ονοµασία και τη διεύθυνση της αρµόδιας εποπτικής 

αρχής. 

3. Στην περίπτωση σύµβασης πίστωσης στο πλαίσιο της οποίας οι πληρωµές που 

καταβάλλονται από τον καταναλωτή δεν οδηγούν σε άµεση αντίστοιχη απόσβεση του 

συνολικού ποσού της πίστωσης, αλλά χρησιµοποιούνται για την ανασύσταση του 

κεφαλαίου κατά τις περιόδους και υπό τους όρους που προβλέπονται στη σύµβαση 

πίστωσης ή σε συµπληρωµατική σύµβαση, οι πληροφορίες που παρέχονται πριν από τη 

σύναψη της σύµβασης σύµφωνα µε την παράγραφο 2 περιλαµβάνουν σαφή και συνοπτική 

δήλωση ότι αυτές οι συµβάσεις πίστωσης δεν προβλέπουν εγγύηση αποπληρωµής του 

συνολικού ποσού της πίστωσης που αναλαµβάνεται, εκτός εάν δοθεί τέτοια εγγύηση. 

Άρθρο 11 

Πληροφορίες για το χρεωστικό επιτόκιο 

1. Όπου συντρέχει περίπτωση, ο καταναλωτής ενηµερώνεται για τυχόν µεταβολή του 

χρεωστικού επιτοκίου εγγράφως ή επί άλλου σταθερού µέσου, πριν από την έναρξη ισχύος 

του νέου επιτοκίου. Η ενηµέρωση περιλαµβάνει το ποσό των πληρωµών µετά την έναρξη 

ισχύος του νέου χρεωστικού επιτοκίου, και, εάν υπάρξει µεταβολή του αριθµού ή της 

περιοδικότητας των πληρωµών, πληροφορίες σχετικά µε τη µεταβολή αυτή. 
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2. Ωστόσο, τα µέρη µπορούν να συµφωνήσουν στη σύµβαση πίστωσης ότι οι προβλεπόµενες 

στην παράγραφο 1 πληροφορίες παρέχονται στον καταναλωτή κατά περιόδους σε 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η µεταβολή του χρεωστικού επιτοκίου οφείλεται σε αλλαγή 

του ποσοστού αναφοράς και το νέο ποσοστό αναφοράς δηµοσιοποιείται καταλλήλως και 

οι σχετικές µε το νέο ποσοστό αναφοράς πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιµες στις 

εγκαταστάσεις του πιστωτικού φορέα. 

Άρθρο 12 

Σύµβαση πίστωσης υπό µορφή δυνατότητας υπερανάληψης 

1. Όταν σύµβαση πίστωσης συνάπτεται υπό τη µορφή δυνατότητας υπερανάληψης, ο 

καταναλωτής ενηµερώνεται περιοδικά µε τη βοήθεια ανάλυσης λογαριασµού εγγράφως ή 

επί άλλου σταθερού µέσου, η οποία περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

α) την ακριβή περίοδο την οποία αφορά η ανάλυση λογαριασµού, 

β) τα αναληφθέντα ποσά και τις ηµεροµηνίες των αναλήψεων, 

γ) το υπόλοιπο από την προηγούµενη ανάλυση λογαριασµού και την ηµεροµηνία 

αυτής, 

δ) το νέο υπόλοιπο, 

ε) τις ηµεροµηνίες και τα ποσά των πληρωµών που πραγµατοποιήθηκαν από τον 

καταναλωτή, 

στ) το εφαρµοσθέν χρεωστικό επιτόκιο, 
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ζ) οιεσδήποτε επιβληθείσες επιβαρύνσεις, 

η) όπου συντρέχει περίπτωση, το ελάχιστο καταβλητέο ποσό. 

2. Επιπλέον, ο καταναλωτής πρέπει να ενηµερώνεται εγγράφως ή επί άλλου σταθερού µέσου 

για τις µεταβολές του χρεωστικού επιτοκίου ή των τυχόν πληρωτέων επιβαρύνσεων 

προτού οι µεταβολές αυτές αρχίσουν να ισχύουν. 

Ωστόσο, τα µέρη µπορούν να συµφωνήσουν στη σύµβαση πίστωσης ότι οι πληροφορίες 

σχετικά µε τις µεταβολές του χρεωστικού επιτοκίου παρέχονται κατά τον προβλεπόµενο 

στην παράγραφο 1 τρόπο, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η µεταβολή του χρεωστικού 

επιτοκίου οφείλεται σε αλλαγή του ποσοστού αναφοράς και το νέο ποσοστό αναφοράς 

δηµοσιοποιείται καταλλήλως και οι σχετικές µε το νέο ποσοστό αναφοράς πληροφορίες 

είναι επίσης διαθέσιµες στις εγκαταστάσεις του πιστωτικού φορέα. 

Άρθρο 13 
Συµβάσεις πίστωσης αόριστης διάρκειας 

1. Ο καταναλωτής µπορεί να καταγγείλει σύµβαση πίστωσης αόριστης διάρκειας ανά πάσα 

στιγµή και χωρίς επιβάρυνση, εκτός εάν τα µέρη έχουν συµφωνήσει προθεσµία 

προειδοποίησης. Η προθεσµία αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει τον ένα µήνα. 

Εφόσον έχει συµφωνηθεί στη σύµβαση πίστωσης, ο πιστωτικός φορέας µπορεί να 

καταγγείλει σύµβαση πίστωσης αόριστης διάρκειας, εφόσον τηρήσει τουλάχιστον δίµηνη 

προθεσµία προειδοποίησης και επιδώσει στον καταναλωτή σχετική δήλωση εγγράφως ή 

επί άλλου σταθερού µέσου. 
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2. Εφόσον έχει συµφωνηθεί στη σύµβαση πίστωσης, ο πιστωτικός φορέας µπορεί για 

αντικειµενικούς λόγους να καταγγείλει το δικαίωµα του καταναλωτή να προβαίνει σε 

αναλήψεις πιστώσεων από σύµβαση πίστωσης αόριστης διάρκειας. Ο πιστωτικός φορέας 

ενηµερώνει τον καταναλωτή για την καταγγελία και τους σχετικούς λόγους εγγράφως ή 

επί άλλου σταθερού µέσου, ει δυνατόν πριν από την καταγγελία και το αργότερο αµέσως 

κατόπιν, εκτός εάν η παροχή των πληροφοριών αυτών απαγορεύεται από άλλες κοινοτικές 

νοµοθετικές πράξεις ή αντίκειται σε στόχους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας. 

Άρθρο 14 

∆ικαίωµα υπαναχώρησης 

1. Ο καταναλωτής διαθέτει προθεσµία δεκατεσσάρων ηµερολογιακών ηµερών για να 

υπαναχωρήσει από τη σύµβαση πίστωσης χωρίς να αναφέρει τους λόγους. 

Αυτή η προθεσµία υπαναχώρησης αρχίζει: 

α) είτε την ηµέρα σύναψης της σύµβασης πίστωσης, είτε 

β) την ηµέρα κατά την οποία ο καταναλωτής παραλαµβάνει τους όρους της σύµβασης 

και τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 10, εάν η ηµέρα αυτή είναι 

µεταγενέστερη από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο στοιχείο α) του παρόντος 

εδαφίου. 
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2. Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης, πρέπει: 

α) να προβεί στην υπαναχώρηση πριν από τη λήξη της προθεσµίας κατά την 

παράγραφο 1, να ενηµερώσει σχετικά τον πιστωτικό φορέα βάσει των πληροφοριών 

που παρέχει ο πιστωτικός φορέας σύµφωνα µε το άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο 

ιε), µε τρόπο που µπορεί να αποδειχθεί σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο. Η προθεσµία 

θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν η ειδοποίηση, εφόσον έχει υποβληθεί εγγράφως ή επί 

άλλου σταθερού µέσου που τίθεται στη διάθεση του πιστωτικού φορέα και στο 

οποίο ο τελευταίος έχει πρόσβαση, αποσταλεί πριν από τη λήξη της προθεσµίας· και 

β) να καταβάλει στον πιστωτικό φορέα το κεφάλαιο και τους δεδουλευµένους τόκους 

επί του κεφαλαίου αυτού από την ηµεροµηνία ανάληψης της πίστωσης µέχρι την 

ηµεροµηνία αποπληρωµής του κεφαλαίου στον πιστωτικό φορέα χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών από 

την αποστολή της κοινοποίησης της υπαναχώρησης στον πιστωτικό φορέα. Οι τόκοι 

υπολογίζονται βάσει του συµφωνηθέντος χρεωστικού επιτοκίου. Ο πιστωτικός 

φορέας δεν δικαιούται άλλης αποζηµίωσης από τον καταναλωτή στην περίπτωση 

υπαναχώρησης, εκτός της αποζηµίωσης για µη επιστρεφόµενα τέλη τα οποία 

κατέβαλε ο πιστωτικός φορέας στη δηµόσια διοίκηση. 

3. Εάν ο πιστωτικός φορέας ή τρίτος παρέχει συµπληρωµατική υπηρεσία σχετική µε τη 

σύµβαση πίστωσης βάσει συµφωνίας µεταξύ του τρίτου και του πιστωτικού φορέα, ο 

καταναλωτής δεν δεσµεύεται πλέον ως προς τη συµπληρωµατική υπηρεσία εάν ασκήσει 

δικαίωµα υπαναχώρησης από τη σύµβαση πίστωσης σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. 
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4. Εφόσον ο καταναλωτής έχει δικαίωµα υπαναχώρησης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 

3, τα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας 2002/65/ΕΚ και το άρθρο 5 της οδηγίας 85/577/ΕΟΚτου 

Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 1985 για την προστασία των καταναλωτών κατά τη 

σύναψη συµβάσεων εκτός εµπορικού καταστήµατος1. 

5. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι οι παράγραφοι 1 έως 3 του παρόντος άρθρου 

δεν εφαρµόζονται σε συµβάσεις πίστωσης οι οποίες σύµφωνα µε το νόµο πρέπει να 

συνάπτονται µέσω συµβολαιογράφου, αρκεί ο συµβολαιογράφος να επιβεβαιώνει ότι ο 

καταναλωτής απολαύει των δυνάµει των άρθρων 5 και 10 δικαιωµάτων. 

6. Το παρόν άρθρο ισχύει υπό την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου το οποίο ορίζει προθεσµία 

κατά τη διάρκεια της οποίας δεν µπορεί να αρχίσει η εκτέλεση της σύµβασης. 

Άρθρο 15 

Συνδεδεµένες συµβάσεις πίστωσης 

1. Εάν ο καταναλωτής έχει ασκήσει δικαίωµα υπαναχώρησης βάσει του κοινοτικού δικαίου 

από σύµβαση παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, ο καταναλωτής δεν δεσµεύεται πλέον από 

τυχόν συνδεδεµένη σύµβαση πίστωσης. 

2. Εάν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που καλύπτονται από συνδεδεµένη σύµβαση πίστωσης δεν 

παρασχεθούν ή παρασχεθούν εν µέρει µόνο, ή εάν δεν πληρούν τους όρους της σύµβασης 

παροχής τους, ο καταναλωτής δικαιούται να στραφεί κατά του πιστωτικού φορέα, εφόσον 

έχει στραφεί κατά του προµηθευτή και έχει αποτύχει να λάβει από αυτόν την ικανοποίηση 

την οποία δικαιούται δυνάµει του νόµου ή της σύµβασης παροχής αγαθών ή υπηρεσιών. 

Τα κράτη µέλη καθορίζουν την έκταση και τους όρους άσκησης των σχετικών µέσων 

έννοµης προστασίας. 

                                                 

1 EE L 372, 31.12.1985, σ. 31. 
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3. Το παρόν άρθρο ισχύει υπό την επιφύλαξη τυχόν εθνικών κανόνων σύµφωνα µε τους 

οποίους πιστωτικός φορέας είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνος για οιαδήποτε 

αξίωση του καταναλωτή κατά του προµηθευτή, εάν η αγορά των αγαθών ή των υπηρεσιών 

από τον προµηθευτή έχει χρηµατοδοτηθεί µε σύµβαση πίστωσης. 

Άρθρο 16 

Πρόωρη αποπληρωµή 

1. Ο καταναλωτής δικαιούται ανά πάσα στιγµή να εκπληρώσει το σύνολο ή µέρος των 

υποχρεώσεών του που απορρέουν από σύµβαση πίστωσης. Στις περιπτώσεις αυτές, 

δικαιούται µείωση του συνολικού κόστους της πίστωσης που αποτελείται από τους τόκους 

και τις επιβαρύνσεις για το εναποµένον διάστηµα της σύµβασης. 

2. Ο πιστωτικός φορέας δικαιούται αποζηµίωσης για ενδεχόµενα έξοδα που έχουν άµεση 

σχέση µε την πρόωρη αποπληρωµή της πίστωσης, µε την προϋπόθεση ότι η πρόωρη 

αποπληρωµή πραγµατοποιείται εντός περιόδου για την οποία έχει καθορισθεί το 

χρεωστικό επιτόκιο και ο πιστωτικός φορέας αποδεικνύει ότι το επιτόκιο αναφοράς που 

εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πιο πρόσφατη πράξη 

αναχρηµατοδότησής της, η οποία διενεργείται πριν την πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του 

τρέχοντος εξαµήνου, είναι χαµηλότερο τη στιγµή της πρόωρης αποπληρωµής απ’ ό,τι ήταν 

κατά τη στιγµή σύναψης της σύµβασης πίστωσης. Για τα κράτη µέλη που δεν 

συµµετέχουν στην τρίτη φάση της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης, το επιτόκιο 

αναφοράς ισοδυναµεί προς το επιτόκιο που ορίζει η εθνική τους κεντρική τράπεζα. 



 

 
9948/2/07 REV 2  ZAC/sa,dch,ra 53 
 DG I  EL 

Η εν λόγω αποζηµίωση καθορίζεται από τον πιστωτικό φορέα και δεν µπορεί να 

υπερβαίνει το 1% του τµήµατος της πίστωσης που αποπληρώθηκε πρόωρα, εφόσον η 

χρονική περίοδος µεταξύ της πρόωρης αποπληρωµής και της συµφωνηθείσας λήξης της 

σύµβασης πίστωσης υπερβαίνει το έτος. Εάν περίοδος αυτή δεν υπερβαίνει το έτος, η 

αποζηµίωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 0,5% του τµήµατος της πίστωσης που 

αποπληρώθηκε πρόωρα. 

Η αποζηµίωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τόκους που θα είχε καταβάλει ο 

καταναλωτής κατά τη χρονική περίοδο µεταξύ της πρόωρης αποπληρωµής και της 

συµφωνηθείσας λήξης της σύµβασης πίστωσης. 

3. ∆εν χωρεί αξίωση αποζηµίωσης για πρόωρη αποπληρωµή: 

α) εφόσον η αποπληρωµή πραγµατοποιείται δυνάµει ασφαλιστικού συµβολαίου το 

οποίο προβλέπει παροχή εγγυήσεων για την αποπληρωµή της πίστωσης  

 σε περιπτώσεις διευκολύνσεων υπερανάληψης· ή  

β) εφόσον η αποπληρωµή πραγµατοποιείται εντός περιόδου για την οποία δεν έχει 

καθορισθεί το χρεωστικό επιτόκιο. 

4. Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν ότι ο πιστωτικός φορέας µπορεί να αξιώνει την εν 

λόγω αποζηµίωση µόνο εφόσον το ποσό της πρόωρης αποπληρωµής υπερβαίνει το όριο 

που ορίζει το εθνικό δίκαιο. Το όριο αυτό δεν υπερβαίνει τα 10.000 EUR σε οποιοδήποτε 

διάστηµα 12 µηνών. 
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Άρθρο 17 

Εκχώρηση δικαιωµάτων 

1. Όταν τα δικαιώµατα του πιστωτικού φορέα από σύµβαση πίστωσης ή η ίδια η σύµβαση 

εκχωρούνται σε τρίτον, ο καταναλωτής δικαιούται να αντιτάσσει κατά του εκδοχέα τα ίδια 

µέσα άµυνας που είχε κατά του αρχικού πιστωτικού φορέα, συµπεριλαµβανοµένου του 

συµψηφισµού, εφόσον αυτός επιτρέπεται από το οικείο κράτος µέλος. 

2. Ο καταναλωτής ενηµερώνεται για την προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 εκχώρηση, εκτός 

εάν ο αρχικός πιστωτικός φορέας, σε συµφωνία µε τον εκδοχέα, εξακολουθεί να 

καταβάλλει την πίστωση έναντι του καταναλωτή. 

Άρθρο 18 

Υπέρβαση 

1. Στην περίπτωση σύµβασης ανοίγµατος τρέχοντος λογαριασµού, εφόσον υπάρχει η 

δυνατότητα να επιτραπεί υπέρβαση στον καταναλωτή, η σύµβαση περιέχει επίσης τις 

πληροφορίες κατά το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ). Ο πιστωτικός φορέας παρέχει 

εν πάση περιπτώσει τακτικά τις πληροφορίες αυτές εγγράφως ή επί άλλου σταθερού 

µέσου. 

2. Σε περίπτωση σηµαντικής υπέρβασης η οποία διαρκεί πάνω από ένα µήνα, ο πιστωτικός 

φορέας πρέπει να ενηµερώνει αµελλητί τον καταναλωτή, εγγράφως ή επί άλλου σταθερού 

µέσου, 

α) για το γεγονός της υπέρβασης, 
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β) για το σχετικό ποσό, 

γ) για το χρεωστικό επιτόκιο, 

δ) για τις εφαρµοζόµενες ποινές, επιβαρύνσεις ή τόκους υπερηµερίας. 

3. Το παρόν άρθρο ισχύει υπό την επιφύλαξη κανόνος του εθνικού δικαίου που απαιτεί από 

τον πιστωτικό φορέα να προσφέρει άλλου είδους πιστωτικό προϊόν όταν είναι σηµαντική η 

διάρκεια της υπέρβασης. 

Κεφάλαιο V 

Συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο 

Άρθρο 19 

Υπολογισµός του συνολικού ετήσιου πραγµατικού επιτοκίου 

1. Το συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο, που εξισώνει, σε ετήσια βάση, την παρούσα 

αξία του συνόλου των τρεχουσών ή µελλοντικών υποχρεώσεων (αναλήψεων, 

αποπληρωµών και επιβαρύνσεων) που έχουν συµφωνηθεί από τον πιστωτικό φορέα και 

τον καταναλωτή, υπολογίζεται σύµφωνα µε τον µαθηµατικό τύπο που εκτίθεται στο 

Μέρος Ι του Παραρτήµατος Ι. 
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2. Κατά τον υπολογισµό του συνολικού ετήσιου πραγµατικού επιτοκίου προσδιορίζεται το 

συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή, χωρίς να συνυπολογίζονται τα έξοδα 

µε τα οποία επιβαρύνεται ο καταναλωτής, εφόσον παραβεί οποιαδήποτε από τις 

υποχρεώσεις του βάσει της σύµβασης πίστωσης, και τα επιπλέον της τιµής αγοράς έξοδα 

που οφείλει να πληρώσει κατά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, είτε αγοράζει επί πιστώσει 

είτε τοις µετρητοίς. 

Τα έξοδα για την τήρηση λογαριασµού στον οποίο εγγράφονται ταυτόχρονα πληρωµές και 

αναλήψεις, τα έξοδα για τη χρήση µέσου πληρωµής που επιτρέπει ταυτόχρονα τη 

διενέργεια πληρωµών και αναλήψεων καθώς και τα λοιπά έξοδα τα σχετικά µε πληρωµές 

περιλαµβάνονται στο συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή, εκτός εάν το 

άνοιγµα του λογαριασµού είναι προαιρετικό και τα έξοδα του λογαριασµού έχουν 

προσδιορισθεί σαφώς και αυτοτελώς στη σύµβαση πίστωσης ή οιαδήποτε άλλη σύµβαση η 

οποία συνάπτεται µε τον καταναλωτή. 

3. Ο υπολογισµός του συνολικού ετήσιου πραγµατικού επιτοκίου γίνεται σύµφωνα µε το 

τεκµήριο ότι η σύµβαση πίστωσης εξακολουθεί να ισχύει για όλη τη συµφωνηθείσα 

διάρκειά της και ότι ο πιστωτικός φορέας και ο καταναλωτής εκπληρώνουν τις 

υποχρεώσεις τους σύµφωνα µε τους όρους και κατά τις ηµεροµηνίες που έχουν καθορισθεί 

στη σύµβαση πίστωσης. 

4. Για τις συµβάσεις πίστωσης που περιέχουν ρήτρες για τη δυνατότητα διακύµανσης του 

χρεωστικού επιτοκίου και, όπου συντρέχει περίπτωση, των επιβαρύνσεων που 

περιλαµβάνονται στο συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο, των οποίων όµως το ύψος δεν 

µπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς τη στιγµή του υπολογισµού, το συνολικό ετήσιο 

πραγµατικό επιτόκιο υπολογίζεται σύµφωνα µε το τεκµήριο ότι το χρεωστικό επιτόκιο και 

τα λοιπά έξοδα παραµένουν σταθερά ως προς το αρχικό τους επίπεδο και ισχύουν καθ’ 

όλη τη διάρκεια της σύµβασης πίστωσης. 
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5. Οσάκις απαιτείται, το συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο µπορεί να υπολογίζεται µε τη 

χρησιµοποίηση των πρόσθετων τεκµηρίων που καθορίζονται στο Παράρτηµα Ι. 

Εφόσον τα τεκµήρια που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και στο Μέρος ΙΙ του 

Παραρτήµατος Ι δεν επαρκούν για τον υπολογισµό του συνολικού ετήσιου πραγµατικού 

επιτοκίου κατά ενιαίο τρόπο, η Επιτροπή µπορεί να καθορίζει τα απαιτούµενα πρόσθετα 

τεκµήρια για τον υπολογισµό του συνολικού ετήσιου πραγµατικού επιτοκίου. Τα µέτρα 

αυτά τα οποία αποσκοπούν στην τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 

οδηγίας θεσπίζονται σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο στην οποία 

παραπέµπει το άρθρο 25, παράγραφος 2. 

Κεφάλαιο VI 

Πιστωτικοί φορείς και µεσίτες πιστώσεων 

Άρθρο 20 

Ρύθµιση των δραστηριοτήτων των πιστωτικών φορέων 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες των πιστωτικών φορέων εποπτεύονται από 

οργανισµό ή αρχή ανεξάρτητη από χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, ή διέπονται από κανονιστικές 

ρυθµίσεις. Η παρούσα διάταξη ισχύει υπό την επιφύλαξη της οδηγίας 2006/48/ΕΚ. 
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Άρθρο 21 

Ορισµένες υποχρεώσεις των µεσιτών πιστώσεων έναντι των καταναλωτών 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι ο µεσίτης πιστώσεων: 

α) αναφέρει τόσο στη διαφήµισή του όσο και στα έγγραφα που προορίζονται για τους 

καταναλωτές την έκταση των αρµοδιοτήτων του, και ιδίως το εάν συνεργάζεται 

αποκλειστικά µε έναν ή περισσότερους πιστωτικούς φορείς ή εάν εργάζεται ως 

ανεξάρτητος µεσίτης, 

β) δεν λαµβάνει καµία αµοιβή από τον καταναλωτή που ζήτησε τις υπηρεσίες του, παρά 

µόνον εάν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: 

i) το ποσό της αµοιβής έχει συµφωνηθεί µεταξύ του καταναλωτή και του µεσίτη 

πιστώσεων εγγράφως ή επί άλλου σταθερού µέσου 

ii) ο µεσίτης πιστώσεων δεν αµείβεται από τον πιστωτικό φορέα, 

iii) η σύµβαση πίστωσης για την οποία µεσολάβησε έχει όντως συναφθεί στην πράξη, 

iv) ο µεσίτης πιστώσεων κοινοποιεί το ποσό της αµοιβής στον πιστωτικό φορέα για τον 

υπολογισµό του συνολικού ετήσιου πραγµατικού επιτοκίου. 
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Κεφάλαιο VII 

Εκτελεστικά µέτρα 

Άρθρο 22 

Εναρµόνιση και επιτακτικός χαρακτήρας της παρούσας οδηγίας 

1. Στο βαθµό που η παρούσα οδηγία περιέχει εναρµονισµένες διατάξεις, τα κράτη µέλη δεν 

µπορούν να διατηρούν ή να εισάγουν στην εθνική τους νοµοθεσία διατάξεις που 

παρεκκλίνουν από την παρούσα οδηγία. 

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές δεν παραιτούνται των δικαιωµάτων που 

τους παραχωρούνται δυνάµει των διατάξεων του εθνικού δικαίου που µεταφέρουν στο 

εθνικό δίκαιο την παρούσα οδηγία ή αντιστοιχούν σ’ αυτήν. 

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν επίσης ώστε οι διατάξεις που θεσπίζουν κατ’ εφαρµογή της 

παρούσας οδηγίας να µην καταστρατηγούνται µέσω του τρόπου διατύπωσης των 

συµβάσεων, ιδίως µε την ενσωµάτωση αναλήψεων ή συµβάσεων πίστωσης, που εµπίπτουν 

στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, σε συµβάσεις πίστωσης των οποίων ο 

χαρακτήρας ή ο σκοπός θα επέτρεπε τη µη εφαρµογή της. 

4. Εάν η σύµβαση πίστωσης συνδέεται στενά µε το έδαφος ενός ή περισσοτέρων κρατών 

µελών, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου οι καταναλωτές να µην 

στερούνται της προστασίας που τους παρέχει η παρούσα οδηγία εξ αιτίας της επιλογής 

δικαίου τρίτης χώρας ως εφαρµοστέου δικαίου της σύµβασης πίστωσης. 
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Άρθρο 23 

Κυρώσεις 

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επισύρουν οι παραβάσεις των εθνικών 

διατάξεων που θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας οδηγίας και λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα 

µέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρµογή των διατάξεων αυτών. Οι κυρώσεις που προβλέπονται 

εν προκειµένω, πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. 

Άρθρο 24 

Εξωδικαστική επίλυση διαφορών 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν για τη θέσπιση κατάλληλων και αποτελεσµατικών διαδικασιών 

εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για τη ρύθµιση των καταναλωτικών διαφορών που 

αφορούν τις συµβάσεις πίστωσης, ζητώντας, ενδεχοµένως, βοήθεια από υφιστάµενα 

όργανα. 

2. Τα κράτη µέλη παροτρύνουν τα όργανα αυτά να συνεργάζονται µεταξύ τους και για την 

επίλυση διασυνοριακών διαφορών που αφορούν συµβάσεις πίστωσης. 

Άρθρο 25 

Επιτροπή 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 

2. Οσάκις γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται το άρθρο 5α, παράγραφοι 

1 έως 4, και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του 

άρθρου 8 αυτής. 

3. H επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό της. 
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Άρθρο 26 

Ενηµέρωση της Επιτροπής 

Εάν κράτος µέλος κάνει χρήση οιασδήποτε των ρυθµιστικών επιλογών του άρθρου 2, παράγραφοι 

5 και 6, του άρθρου 4, παράγραφος 1 και παράγραφος 2, στοιχείο γ), του άρθρου 6, παράγραφος 2, 

του άρθρου 10, παράγραφος 1 και παράγραφος 2, στοιχείο ζ), και του άρθρου 16, παράγραφος 4, 

ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή. Το ίδιο πράττει και για οιαδήποτε άλλη συνακόλουθη αλλαγή. 

Η Επιτροπή δηµοσιοποιεί αυτή την πληροφορία σε ιστοχώρο ή µε άλλον τρόπο στον οποίο να έχει 

εύκολη πρόσβαση το κοινό. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα ενδεδειγµένα µέτρα ώστε η πληροφορία 

αυτή να διοχετεύεται στους εθνικούς πιστωτικούς φορείς και στους καταναλωτές. 

Άρθρο 27 

Μεταφορά 

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν, πριν από τις …*, τις διατάξεις που 

απαιτούνται για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία. Ενηµερώνουν αµέσως την 

Επιτροπή σχετικά. 

Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από τις …∗. 

Οι παρούσες διατάξεις, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα 

οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο 

τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη µέλη. 

                                                 

∗ ∆ύο έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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2. Η Επιτροπή προβαίνει κάθε πέντε έτη, και για πρώτη φορά . ..∗, σε επανεξέταση των 
κατώτατων ορίων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και των ποσοστών που 
χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της µέγιστης αποζηµίωσης σε περίπτωση πρόωρης 
αποπληρωµής, προκειµένου να τα αξιολογήσει υπό το πρίσµα των οικονοµικών τάσεων 
στην Κοινότητα και της κατάστασης στη συγκεκριµένη αγορά. Η Επιτροπή παρακολουθεί 
επίσης τα αποτελέσµατα της ύπαρξης των ρυθµιστικών επιλογών του άρθρου 2, 
παράγραφοι 5 και 6, του άρθρου 4, παράγραφος 1 και παράγραφος 2, στοιχείο γ), του 
άρθρου 6, παράγραφος 2, του άρθρου 10, παράγραφος 1 και παράγραφος 2, στοιχείο ζ), 
και του άρθρου 16, παράγραφος 4, στην εσωτερική αγορά και στους καταναλωτές. Τα 
αποτελέσµατα γνωστοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, 
συνοδευόµενα, κατά περίπτωση, από πρόταση για τροποποίηση των κατώτατων ορίων και 
των ποσοστών, καθώς και των προαναφερθεισών ρυθµιστικών επιλογών. 

Άρθρο 28 
Μετατροπή σε εθνικό νόµισµα των εκπεφρασµένων σε ευρώ ποσών 

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη τα οποία πρόκειται να 
µετατρέψουν τα εκπεφρασµένα σε ευρώ ποσά στο εθνικό τους νόµισµα, χρησιµοποιούν 
αρχικά στη µετατροπή τη συναλλαγµατική ισοτιµία η οποία ισχύει κατά την ηµεροµηνία 
έκδοσης της παρούσας οδηγίας. 

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να στρογγυλοποιήσουν τα ποσά τα οποία λαµβάνονται από τη 
µετατροπή, υπό την προϋπόθεση ότι η στρογγυλοποίηση αυτή δεν υπερβαίνει τα 10 EUR. 

                                                 

∗ Πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Κεφάλαιο VIII 
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις 

Άρθρο 29 
Κατάργηση  

Η οδηγία 87/102/ΕΟΚ καταργείται µε ισχύ από την …∗. 

Άρθρο 30 

Μεταβατικά µέτρα 

1. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται σε συµβάσεις πίστωσης που ισχύουν κατά την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των εθνικών µέτρων µεταφοράς. 

2. Ωστόσο, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα άρθρα 11, 12, 13, 17, 18, παράγραφος 1, 

δεύτερη περίοδος, και παράγραφος 2, να ισχύουν επίσης για τις συµβάσεις πίστωσης 

αόριστης διάρκειας που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των εθνικών 

µέτρων µεταφοράς. 

Άρθρο 31 

Έναρξη ισχύος  

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

                                                 

∗ ΕΕ: ∆ύο έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Άρθρο 32 

Αποδέκτες 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

Βρυξέλλες,  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΠAΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

Ι. Βασική εξίσωση που εκφράζει την ισοδυναµία των αναλήψεων αφενός και των 

εξοφλητικών δόσεων και πληρωµών αφετέρου 

Η βασική εξίσωση, µε την οποία προσδιορίζεται το συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο (ΣΕΠΕ), 

εκφράζει σε ετήσια βάση την ισοδυναµία µεταξύ του αθροίσµατος της παρούσας αξίας των 

αναλήψεων αφενός και του αθροίσµατος της παρούσας αξίας των ποσών των εξοφλητικών δόσεων 

και των πληρωµών αφετέρου, ήτοι: 

( ) ( ) lk s
m

l
l

m

k

t
k XDXC −

==

− +=+ ∑∑ 11
'

11  

όπου: X είναι το ΣΕΠΕ 

– m είναι ο αύξων αριθµός της τελευταίας ανάληψης, 

– k είναι ο αύξων αριθµός µιας ανάληψης, µε 1 ≤ k ≤ m, 

 Ck είναι το ποσό της υπ’ αριθµόν k ανάληψης, 

 tk είναι το χρονικό διάστηµα, που εκφράζεται σε έτη και κλάσµατα έτους, µεταξύ της 

ηµεροµηνίας της πρώτης ανάληψης και της ηµεροµηνίας κάθε νέας ανάληψης, µε t1 

= 0, 

 m’ είναι ο αύξων αριθµός της τελευταίας εξοφλητικής δόσης ή πληρωµής, 

– l είναι ο αύξων αριθµός µιας εξοφλητικής δόσης ή πληρωµής, 

 Dl είναι το ποσό µιας εξοφλητικής δόσης ή πληρωµής, 

 sl είναι το χρονικό διάστηµα, που εκφράζεται σε έτη και κλάσµατα έτους, µεταξύ της 

ηµεροµηνίας της πρώτης ανάληψης και της ηµεροµηνίας κάθε εξοφλητικής δόσης ή 

πληρωµής. 
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Παρατηρήσεις: 

α) Τα ποσά που καταβάλλονται και από τις δύο πλευρές σε διαφορετικές χρονικές στιγµές 

δεν είναι κατ’ ανάγκη ίσα ούτε καταβάλλονται κατ’ ανάγκη ανά ίσα διαστήµατα. 

β) Εναρκτήρια ηµεροµηνία είναι η ηµεροµηνία της πρώτης ανάληψης. 

γ) Ο χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ των ηµεροµηνιών που λαµβάνονται υπόψη κατά τον 

υπολογισµό εκφράζεται σε έτη ή κλάσµατα έτους. Το έτος θεωρείται ότι έχει 365 ηµέρες 

(για τα δίσεκτα έτη 366 ηµέρες), 52 εβδοµάδες ή 12 ισόχρονους µήνες. Ο ισόχρονος µήνας 

έχει 30,41666 ηµέρες (δηλαδή 365/12), είτε ανήκει σε δίσεκτο έτος είτε όχι. 

δ) Το αποτέλεσµα του υπολογισµού εκφράζεται µε ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου. Εάν το 

επόµενο δεκαδικό ψηφίο είναι µεγαλύτερο ή ίσο του 5, το πρώτο δεκαδικό ψηφίο 

αυξάνεται κατά τη µονάδα. 

ε) Η εξίσωση µπορεί να ξαναγραφεί µε τη χρήση ενός µόνο αθροιστικού συµβόλου και µε 

την εισαγωγή της έννοιας των χρηµατικών ροών (Ak), που θα έχουν είτε θετικό είτε 

αρνητικό πρόσηµο, είτε δηλαδή θα καταβάλλονται είτε θα εισπράττονται κατά τις χρονικές 

περιόδους 1 έως k, αντίστοιχα, και εκφράζονται σε έτη, ήτοι: 

( ) kt
n

k
k XAS −

=

+= ∑ 1
1

,
 

όπου S είναι το υπόλοιπο της παρούσας αξίας των ροών. Η τιµή του πρέπει να είναι 

µηδενική, εάν ο σκοπός είναι να διατηρηθεί η ισοδυναµία των ροών. 
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ΙΙ. Πρόσθετα κριτήρια για τον υπολογισµό του συνολικού ετήσιου πραγµατικού επιτοκίου: 

α) Εάν η σύµβαση πίστωσης δίνει στον καταναλωτή τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής 

όσον αφορά τις αναλήψεις, θεωρείται ότι πραγµατοποιείται πλήρης και άµεση 

ανάληψη του συνολικού ποσού της πίστωσης, 

β) εάν η σύµβαση πίστωσης προβλέπει διαφορετικούς τρόπους ανάληψης µε 

διαφορετικές επιβαρύνσεις ή χρεωστικά επιτόκια, θεωρείται ότι το συνολικό ποσό 

της πίστωσης αναλαµβάνεται µε την υψηλότερη επιβάρυνση και χρεωστικό επιτόκιο, 

γ) εάν η σύµβαση πίστωσης παρέχει γενικά στον καταναλωτή τη δυνατότητα ελεύθερης 

επιλογής όσον αφορά τις αναλήψεις, αλλά επιβάλει, µεταξύ των διάφορων τρόπων 

ανάληψης, περιορισµό ως προς το ποσό και τη χρονική περίοδο, θεωρείται ότι το 

ποσό της πίστωσης αναλαµβάνεται κατά την πρώτη ηµεροµηνία που προβλέπεται 

στη σύµβαση και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα όρια ανάληψης, 

δ) εάν δεν καθορίζεται χρονοδιάγραµµα αποπληρωµής ούτε συνάγεται από τις ρήτρες 

της σύµβασης πίστωσης ή από τον τρόπο αποπληρωµής της χορηγούµενης 

πίστωσης, η διάρκεια της πίστωσης θεωρείται ενός έτους και το ποσό της πίστωσης 

τεκµαίρεται ότι αποπληρώνεται σε δώδεκα ίσες µηνιαίες δόσεις, 

ε) εάν καθορίζεται χρονοδιάγραµµα αποπληρωµής αλλά τα σχετικά ποσά είναι 

ελαστικά, το ποσό κάθε αποπληρωµής τεκµαίρεται ότι είναι το χαµηλότερο που 

προβλέπεται στη σύµβαση, 
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ζ) εάν δεν ορίζεται άλλως, όταν η σύµβαση πίστωσης προβλέπει πλείονες ηµεροµηνίες 

αποπληρωµής, η χορήγηση της πίστωσης και οι αποπληρωµές πραγµατοποιούνται 

κατά την πρώτη ηµεροµηνία που προβλέπεται στη σύµβαση, 

στ) το εφαρµοστέο ανώτατο όριο της πίστωσης, εάν δεν έχει συµφωνηθεί ήδη, 

τεκµαίρεται ότι ανέρχεται σε 1000 EUR, 

ζ) σε περίπτωση διευκόλυνσης υπερανάληψης, θεωρείται ότι πραγµατοποιείται πλήρης 

ανάληψη του συνολικού ποσού της πίστωσης για όλη τη διάρκεια της σύµβασης 

πίστωσης· εάν η διάρκεια της σύµβασης πίστωσης δεν είναι γνωστή, το συνολικό 

ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο υπολογίζεται βάσει του τεκµηρίου ότι η διάρκεια της 

σύµβασης είναι 3 µήνες, 

η) εάν προσφέρονται διαφορετικά επιτόκια και επιβαρύνσεις για περιορισµένο 

διάστηµα ή ποσό, ως επιτόκιο και επιβαρύνσεις θεωρούνται τα υψηλότερα για όλη 

τη διάρκεια της σύµβασης πίστωσης, 

θ) όσον αφορά τις συµβάσεις καταναλωτικής πίστης για τις οποίες συµφωνείται 

σταθερό χρεωστικό επιτόκιο σε σχέση µε την αρχική περίοδο, στο τέλος της οποίας 

καθορίζεται νέο χρεωστικό επιτόκιο το οποίο εν συνεχεία προσαρµόζεται περιοδικά 

βάσει συµφωνηθέντος δείκτη, ο υπολογισµός του συνολικού ετήσιου πραγµατικού 

επιτοκίου βασίζεται στο τεκµήριο ότι στο τέλος της περιόδου για την οποία έχει 

καθορισθεί σταθερό χρεωστικό επιτόκιο το χρεωστικό επιτόκιο είναι ίσο προς εκείνο 

που ισχύει κατά το χρόνο υπολογισµού του συνολικού ετήσιου πραγµατικού 

επιτοκίου, βάσει της αξίας του συµφωνηθέντος δείκτη κατά τη συγκεκριµένη 

χρονική στιγµή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Τυποποιηµένες ευρωπαϊκές πιστωτικές πληροφορίες 

1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επαφής του πιστωτικού φορέα/ µεσίτη 

πιστωτικού φορέα 

∆ιεύθυνση 

Αριθµός τηλεφώνου* 

Ηλεκτρονική διεύθυνση * 

Αριθµός Φαξ * 

∆ιεύθυνση ιστοτόπου * 

 

Στοιχεία ταυτότητας: 

[Γεωγραφική διεύθυνση που χρησιµοποιείται 

για την επαφή µε τον καταναλωτή] 

 

Ενδεχοµένως 

µεσίτη 

∆ιεύθυνση 

Αριθµός τηλεφώνου* 

Ηλεκτρονική διεύθυνση * 

Αριθµός Φαξ * 

∆ιεύθυνση ιστοτόπου * 

 

 

[Στοιχεία ταυτότητας ] 

[Γεωγραφική διεύθυνση που χρησιµοποιείται 

για την επαφή µε τον καταναλωτή] 

 

* Οι πληροφορίες αυτές είναι προαιρετικές για τον πιστωτικό φορέα 

Όπου σηµειώνεται «εφόσον συντρέχει περίπτωση», ο πιστωτικός φορέας πρέπει να συµπληρώνει 

το τετραγωνίδιο εάν οι πληροφορίες αφορούν το πιστωτικό προϊόν ή να διαγράφει τη σειρά οι 

πληροφορίες δεν αφορούν τον συγκεκριµένο τύπο πίστωσης. 

Οι µεταξύ αγκυλών ενδείξεις παρέχουν εξηγήσεις στον πιστωτικό φορέα και πρέπει να 

αντικαθίστανται από τις αντίστοιχες πληροφορίες. 
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2. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του πιστωτικού προϊόντος 

Είδος πίστωσης  

Συνολικό ποσό της πίστωσης 

Ήτοι το ανώτατο όριο ή τα συνολικά ποσά που 

διατίθενται βάσει της σύµβασης πίστωσης 

 

Όροι που διέπουν την ανάληψη 

Ήτοι µε ποιον τρόπο και πότε παίρνει κανείς τα 

χρήµατα. 

 

∆ιάρκεια της σύµβασης πίστωσης  

Πληρωµές από τον καταναλωτή και, όπου 

συντρέχει περίπτωση, τάξη των πληρωµών 

Θα πρέπει να καταβάλετε τα εξής: 

[ποσό, αριθµός δόσεων και συχνότητα των 

πληρωµών που θα κάνει ο καταναλωτής] 

Οι τόκοι και/ ή τα τέλη θα καταβληθούν ως εξής: 
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Το συνολικό ποσό που θα πρέπει να πληρωθεί 

Ήτοι το ποσό του κεφαλαίου δανεισµού συν τους 

τόκους και τις ενδεχόµενες δαπάνες που 

σχετίζονται µε την πίστωση. 

[Άθροισµα του συνολικού ποσού της πίστωσης 

και του συνολικού κόστους της πίστωσης] 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση 

Πίστωση χορηγούµενη υπό µορφή προθεσµιακής 

πληρωµής για αγαθό ή υπηρεσία, σχετιζόµενη µε 

την παροχή συγκεκριµένου αγαθού ή µε την 

παροχή υπηρεσίας 

Όνοµα αγαθού/ υπηρεσίας 

Τιµή µετρητοίς 

 

 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση 

Απαιτούµενες εγγυήσεις 

Πρόκειται για περιγραφή της εγγύησης που θα 

παρασχεθεί σε σχέση µε την σύµβαση πίστωσης. 

[Είδος εγγυήσεων] 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση 

Οι αποπληρωµές δεν συνεπάγονται άµεση 
εξόφληση του κεφαλαίου 
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3. Κόστος της πίστωσης 

Το χρεωστικό επιτόκιο, ή ενδεχοµένως τα 
διάφορα χρεωστικά επιτόκια που εφαρµόζονται 
στη σύµβαση πίστωσης 

[% 

- Σταθερό, ή 

- Μεταβλητό (µε τον δείκτη ή το επιτόκιο 

αναφοράς που εφαρµόζεται στο αρχικό 

χρεωστικό επιτόκιο) 

- Περίοδοι 

Συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο 

Πρόκειται για το συνολικό κόστος εκφραζόµενο 

ως ετήσιο ποσοστό της συνολικής πίστωσης. 

Το συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο βοηθάει 

στη σύγκριση διαφόρων προσφορών. 

[% Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να παρατεθεί 
αντιπροσωπευτικό παράδειγµα που να αναφέρει 
όλα τα τεκµήρια για τον υπολογισµό του 
επιτοκίου.] 

Είναι υποχρεωτική, για την έγκριση της 

πίστωσης ή για τη χορήγησή της υπό τους όρους 

και τις προϋποθέσεις που διαφηµίζονται, η 

επιλογή 

- ασφάλισης που θα εξασφαλίζει την πίστωση , ή 

- άλλης συµπληρωµατικής σύµβασης υπηρεσίας; 

Εάν ο πιστωτικός φορέας δεν γνωρίζει εκ των 
προτέρων το κόστος αυτών των υπηρεσιών, δεν το 
περιλαµβάνει στο συνολικό ετήσιο πραγµατικό 
επιτόκιο. 

 

 

 

Ναι/όχι·εάν ναι, αναφέρατε το είδος ασφάλισης 

Ναι/όχι·εάν ναι, αναφέρατε το είδος 

συµπληρωµατικής υπηρεσίας 
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Συναφή έξοδα  

Εφόσον συντρέχει περίπτωση  

Απαιτείται η τήρηση λογαριασµού ή 
λογαριασµών στους οποίους να εγγράφονται 
τόσο οι πληρωµές όσο και οι αναλήψεις 

 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση 

Ποσό των εξόδων για τη χρήση συγκεκριµένου 
µέσου πληρωµής (λ.χ. πιστωτικής κάρτας) 

 

 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση 

Οποιαδήποτε άλλα έξοδα που προκύπτουν από 
τη σύµβαση πίστωσης 

 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση 

Προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατόν να 
τροποποιηθούν τα έξοδα αυτά 

 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση 

Υποχρέωση καταβολής συµβολαιογραφικής 
αµοιβής 
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Έξοδα σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής 

Η παράλειψη πληρωµής ενδέχεται να έχει 
σοβαρές συνέπειες (π.χ. αναγκαστική πώληση)και 
να καθιστά την χορήγηση πίστωσης δυσκολότερη 

 

 

Θα επιβαρυνθείτε µε [.... ( τα εφαρµοστέα 
επιτόκια και µέθοδος αναπροσαρµογής τους και 
ενδεχοµένως πρόστιµα µη πληρωµής) για τις 
ανεκτέλεστες πληρωµές. 
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4. Άλλες σηµαντικές νοµικές πτυχές 

∆ικαίωµα υπαναχώρησης 

Έχετε το δικαίωµα να υπαναχωρήσετε από την 

πιστωτική σύµβαση εντός 14 ηµερολογιακών 

ηµερών 

ναι/όχι 

Πρόωρη αποπληρωµή:  

Έχετε το δικαίωµα πρόωρης αποπληρωµής ανά 

πάσα στιγµή, εν όλω ή εν µέρει. 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση 

Ο πιστωτικός φορέας δικαιούται αποζηµίωση σε 

περίπτωση πρόωρης αποπληρωµής:  

 

 

 

 

 

[Προσδιορισµός της αποζηµίωσης (µέθοδος 

υπολογισµού) σύµφωνα µε τις διατάξεις για την 

εφαρµογή του άρθρου 16, παράγραφος 2 της 

οδηγίας ../..ΕΚ**] 

 

Έρευνα σε βάση δεδοµένων 

Ο πιστωτικός φορέας οφείλει να σας 

πληροφορήσει αµέσως και δωρεάν τα 

αποτελέσµατα έρευνας σε βάση δεδοµένων, 

εφόσον η αίτηση πίστωσης απορρίπτεται βάσει της 

εν λόγω έρευνας. Αυτό δεν ισχύει όταν η παροχή 

των σχετικών πληροφοριών απαγορεύεται από τη 

νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή 

αντιβαίνει σε στόχους δηµόσιας πολιτικής ή 

δηµόσιας ασφάλειας. 

 

 

                                                 

* ΕΕ: τίθενται τα στοιχεία της παρούσας οδηγίας 
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∆ικαίωµα σε αντίγραφο της σύµβασης πίστωσης 

Έχετε το δικαίωµα να λάβετε από τον πιστωτικό 

φορέα/µεσίτη πίστωσης, κατόπιν αιτήσεως, 

αντίγραφο του σχεδίου σύµβασης πίστωσης. Η 

παρούσα διάταξη δεν ισχύει εάν κατά τη στιγµή 

της αίτησης ο πιστωτής δεν επιθυµεί να συνάψει 

πιστωτική σύµβαση µε τον καταναλωτή. 

 

 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση: 

Χρονική περίοδος κατά την οποία ο πιστωτικός 

φορέας δεσµεύεται από τις πληροφορίες που 

παρέχει πριν από τη σύναψη της σύµβασης 

Οι πληροφορίες αυτές ισχύουν από ..... έως .... 
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Εφόσον συντρέχει περίπτωση 

5. Πρόσθετες πληροφορίες σε περίπτωση εµπορίας χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών εξ 

αποστάσεως 

α) όσον αφορά τον πιστωτικό φορέα  

Εφόσον συντρέχει περίπτωση 

εκπρόσωπος του πιστωτικού φορέα στο κράτος 
κατοικίας του καταναλωτή 

∆ιεύθυνση 

Αριθµός τηλεφώνου* 

Ηλεκτρονική διεύθυνση * 

Αριθµός Φαξ * 

∆ιεύθυνση ιστοτόπου * 

*Οι πληροφορίες αυτές είναι προαιρετικές για 
τον πιστωτικό φορέα 

 

[στοιχεία ταυτότητας]  

[γεωγραφική διεύθυνση που θα χρησιµοποιεί ο 
καταναλωτής] 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση 

Εγγραφή σε µητρώο 

 

[Εφόσον συντρέχει περίπτωση, εµπορικό µητρώο 
στο οποίο είναι εγγεγραµµένος ο πιστωτικός 
φορέας και αριθµός καταχώρισής του ή ανάλογο 
µέσο ταυτοποίησής του στο µητρώο αυτό] 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση,  

αρµόδια εποπτική αρχή 
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β) όσον αφορά τη σύµβαση πίστωσης  

 

. 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση 

Άσκηση του δικαιώµατος υπαναχώρησης 

[Πρακτικές οδηγίες για την άσκηση του 
δικαιώµατος υπαναχώρησης, µεταξύ άλλων 
περίοδος κατά την οποία ασκείται· διεύθυνση 
προς την οποία πρέπει να αποσταλεί η 
κοινοποίηση της άσκησης του δικαιώµατος 
αυτού· συνέπειες της µη άσκησης του 
δικαιώµατος] 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση,  

∆ίκαιο το οποίο εφήρµοσε ο πιστωτικός φορέας 
στις σχέσεις του µε τον καταναλωτή πριν από τη 
σύναψη της σύµβασης πίστωσης 

 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση 

Ρήτρα σχετικά µε το δίκαιο που διέπει τη 
σύµβαση πίστωσης και/ή το αρµόδιο δικαστήριο 

[παρατίθεται η σχετική ρήτρα] 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση, 

γλωσσικό καθεστώς 

Οι πληροφορίες και οι συµβατικοί όροι 
παρέχονται στα [συγκεκριµένη γλώσσα]. Με τη 
συγκατάθεσή σας, σκοπεύουµε να 
επικοινωνούµε στα [συγκεκριµένη 
γλώσσα/ γλώσσες] κατά τη διάρκεια της 
σύµβασης πίστωσης. 
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γ) όσον αφορά την επανόρθωση  

Ύπαρξη εξωδικαστικών διαδικασιών 
υποβολής ενστάσεων και προσφυγών 

[Κατά πόσον υφίστανται εξωδικαστικές 
διαδικασίες υποβολής ενστάσεων και προσφυγών 
για τον καταναλωτή ο οποίος συµµετέχει στη 
σύµβαση εξ αποστάσεως και, εάν ναι, τρόπος 
πρόσβασης σε αυτές ] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

(1) Υπεραναλήψεις  

(2) Καταναλωτική πίστη προσφερόµενη από ορισµένους πιστωτικούς οργανισµούς( άρθρο 2 παρ 5 

της οδηγίας......./ΕΚ..*) 

(3) Μετατροπή χρεών 

1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επαφής του πιστωτικού φορέα/ µεσίτη 

πιστωτικού φορέα 

∆ιεύθυνση 

Αριθµός τηλεφώνου* 
Ηλεκτρονική διεύθυνση * 
Αριθµός Φαξ * 
∆ιεύθυνση ιστοτόπου * 

 

Στοιχεία ταυτότητας: 

[Γεωγραφική διεύθυνση που χρησιµοποιείται 
για την επαφή µε τον καταναλωτή] 
 

 

Ενδεχοµένως 

µεσίτη 

∆ιεύθυνση 

Αριθµός τηλεφώνου* 
Ηλεκτρονική διεύθυνση * 
Αριθµός Φαξ * 
∆ιεύθυνση ιστοτόπου * 

 

 

[Στοιχεία ταυτότητας ] 

[Γεωγραφική διεύθυνση που χρησιµοποιείται 
για την επαφή µε τον καταναλωτή] 
 

* Οι πληροφορίες αυτές είναι προαιρετικές για τον πιστωτικό φορέα 

Όπου σηµειώνεται «εφόσον συντρέχει περίπτωση», ο πιστωτικός φορέας πρέπει να συµπληρώνει 

το τετραγωνίδιο εάν οι πληροφορίες αφορούν το πιστωτικό προϊόν ή να διαγράφει τη σειρά οι 

πληροφορίες δεν αφορούν τον συγκεκριµένο τύπο πίστωσης. *ΕΕ: στοιχεία παρούσας οδηγίας 

Οι µεταξύ αγκυλών ενδείξεις παρέχουν εξηγήσεις στον πιστωτικό φορέα και πρέπει να 

αντικαθίστανται από τις αντίστοιχες πληροφορίες. 

                                                 

* ΕΕ: τίθενται τα στοιχεία της παρούσας οδηγίας  
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2. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του πιστωτικού προϊόντος 

Είδος πίστωσης  

Συνολικό ποσό της πίστωσης 

Ήτοι το ανώτατο όριο ή τα συνολικά ποσά που 

διατίθενται βάσει της σύµβασης πίστωσης 

 

∆ιάρκεια της σύµβασης πίστωσης  

Με ποιόν τρόπο και πότε πρέπει να αποπληρωθεί 

η πίστωση; 

 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση  

Πιθανό να ζητηθεί από τον καταναλωτή να 

αποπληρώσει το ποσό της πίστωσης στο ακέραιο 

και ανά πάσα στιγµή µόλις του ζητηθεί. 

 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση 

Πίστωση χορηγούµενη υπό µορφή προθεσµιακής 

πληρωµής για αγαθό ή υπηρεσία,  

Όνοµα αγαθού / υπηρεσίας 

Τιµή µετρητοίς 
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3. Κόστος της πίστωσης  

Το χρεωστικό επιτόκιο, ή ενδεχοµένως τα 
διάφορα χρεωστικά επιτόκια που εφαρµόζονται 
στη σύµβαση πίστωσης 

[% 

- Σταθερό, ή  

- Μεταβλητό (µε τον δείκτη ή το επιτόκιο 

αναφοράς που εφαρµόζεται στο αρχικό 

χρεωστικό επιτόκιο) 

- Περίοδοι 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση 

Συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο* 

Πρόκειται για το συνολικό κόστος εκφραζόµενο 

ως ετήσιο ποσοστό της συνολικής πίστωσης. Το 

συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο βοηθάει στη 

σύγκριση διαφόρων προσφορών. 

[% Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να παρατεθεί 
αντιπροσωπευτικό παράδειγµα που να αναφέρει 
όλα τα τεκµήρια για τον υπολογισµό του 
επιτοκίου.] 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση 

Έξοδα 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση 

Προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατόν να 
τροποποιηθούν τα έξοδα αυτά 

 

[Το εφαρµοζόµενο κόστος από τη στιγµή που 
συνάπτεται η σύµβαση πίστωσης] 
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Έξοδα σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής 

 

Θα επιβαρυνθείτε µε [.... (εφαρµοστέα επιτόκια 
και µέθοδος αναπροσαρµογής τους και 
,ενδεχοµένως, πρόστιµα µη πληρωµής) [ για τις 
ανεκτέλεστες πληρωµές. 

* ∆εν ισχύει για τις Ευρωπαϊκές πιστωτικές πληροφορίες για τις υπεραναλήψεις, σε εκείνα 

τα κράτη µέλη που αποφασίζουν βάσει των διατάξεων του άρθρου 6, παράγραφος 2 της 

οδηγίας …/…ΕΚ * ότι για τις υπεραναλήψεις δεν προβλέπεται συνολικό ετήσιο 

πραγµατικό επιτόκιο. 

* ΕΕ: τίθενται τα στοιχεία της παρούσας οδηγίας 
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4. Άλλες σηµαντικές νοµικές πτυχές 

Καταγγελία της σύµβασης πίστωσης [Προϋποθέσεις και διαδικασία της καταγγελίας 

µιας σύµβασης πίστωσης] 

Έρευνα σε βάση δεδοµένων 

Ο πιστωτικός φορέας οφείλει να σας 

πληροφορήσει αµέσως και δωρεάν τα 

αποτελέσµατα έρευνας σε βάση δεδοµένων, 

εφόσον η αίτηση πίστωσης απορρίπτεται βάσει της 

εν λόγω έρευνας. Αυτό δεν ισχύει όταν η παροχή 

των σχετικών πληροφοριών απαγορεύεται από τη 

νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή 

αντιβαίνει σε στόχους δηµόσιας πολιτικής ή 

δηµόσιας ασφάλειας. 

 

∆ικαίωµα σε αντίγραφο της σύµβασης πίστωσης 

Έχετε το δικαίωµα να λάβετε από τον πιστωτικό 

φορέα/µεσίτη πίστωσης, κατόπιν αιτήσεως, 

αντίγραφο του σχεδίου σύµβασης πίστωσης. Η 

παρούσα διάταξη δεν ισχύει εάν κατά τη στιγµή 

της αίτησης ο πιστωτής δεν επιθυµεί να συνάψει 

πιστωτική σύµβαση µε τον καταναλωτή. 

 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση: 

Χρονική περίοδος κατά την οποία ο πιστωτικός 

φορέας δεσµεύεται από τις π προσυµβατικές 

υποχρεώσεις 

Οι πληροφορίες αυτές ισχύουν από ..... έως .... 
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Εφόσον συντρέχει περίπτωση 

5. Πρόσθετες πληροφορίες που δίδονται εφόσον οι πληροφορίες πριν από τη σύναψη της 

σύµβασης παρέχονται από ορισµένους πιστωτικούς οργανισµούς ή αφορούν 

καταναλωτική πίστη για µετατροπή χρεών 

∆ιάρκεια της σύµβασης πίστωσης  

Πληρωµές και εφόσον συντρέχει περίπτωση 
σειρά κατά την οποία θα κατανεµηθούν οι 
πληρωµές 

Θα πρέπει να καταβάλετε τα εξής: 

[Αντιπροσωπευτικό παράδειγµα πίνακα 
πληρωµών που περιλαµβάνει το ποσό, τον αριθµό 
και τη συχνότητα των πληρωµών που θα 
πραγµατοποιήσει ο καταναλωτής] 

Συνολικό ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί  

Πρόωρη αποπληρωµή: 

Έχετε το δικαίωµα πρόωρης αποπληρωµής ανά 
πάσα στιγµή, εν όλω ή εν µέρει. 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση 

Ο πιστωτικός φορέας δικαιούται αποζηµίωση σε 
περίπτωση πρόωρης αποπληρωµής: 

 

 

 

 

 

[Προσδιορισµός της αποζηµίωσης (µέθοδος 
υπολογισµού) σύµφωνα µε τις διατάξεις για την 
εφαρµογή του άρθρου 16, παράγραφος 2 της 
οδηγίας …/…ΕΚ *] 

* ΕΕ: τίθενται τα στοιχεία της παρούσας οδηγίας 
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Εφόσον συντρέχει περίπτωση 

6. Πρόσθετες πληροφορίες που δίδονται σε περίπτωση εµπορίας χρηµατοοικονοµικών 

υπηρεσιών εξ αποστάσεως 

α) όσον αφορά τον πιστωτικό φορέα  

Εφόσον συντρέχει περίπτωση 

εκπρόσωπος του πιστωτικού φορέα στο κράτος 
κατοικίας του καταναλωτή 

∆ιεύθυνση 

Αριθµός τηλεφώνου* 

Ηλεκτρονική διεύθυνση * 

Αριθµός Φαξ * 

∆ιεύθυνση ιστοτόπου * 

*Οι πληροφορίες αυτές είναι προαιρετικές για 
τον πιστωτικό φορέα 

 

[στοιχεία ταυτότητας]  

 

[γεωγραφική διεύθυνση που θα χρησιµοποιεί ο 
καταναλωτής] 
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Εφόσον συντρέχει περίπτωση 

Εγγραφή σε µητρώο 

 

[Εφόσον συντρέχει περίπτωση, εµπορικό µητρώο 
στο οποίο είναι εγγεγραµµένος ο πιστωτικός 
φορέας και αριθµός καταχώρισής του ή ανάλογο 
µέσο ταυτοποίησής του στο µητρώο αυτό] 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση,  

αρµόδια εποπτική αρχή 
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β) όσον αφορά τη σύµβαση πίστωσης  

∆ικαίωµα υπαναχώρησης 

Έχετε το δικαίωµα να υπαναχωρήσετε από την 
πιστωτική σύµβαση εντός 14 ηµερολογιακών 
ηµερών 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση 

Άσκηση του δικαιώµατος υπαναχώρησης 

Ναι/ όχι 

 

 

[Πρακτικές οδηγίες για την άσκηση του 
δικαιώµατος υπαναχώρησης, µεταξύ άλλων 
περίοδος κατά την οποία ασκείται· διεύθυνση 
προς την οποία πρέπει να αποσταλεί η 
κοινοποίηση της άσκησης του δικαιώµατος 
αυτού· συνέπειες της µη άσκησης του 
δικαιώµατος] 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση,  

∆ίκαιο το οποίο εφήρµοσε ο πιστωτικός 
φορέας στις σχέσεις του µε τον καταναλωτή 
πριν από τη σύναψη της σύµβασης πίστωσης 

 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση, 

 

Ρήτρα σχετικά µε το δίκαιο που διέπει τη 
σύµβαση πίστωσης και/ή το αρµόδιο 
δικαστήριο 

[παρατίθεται η σχετική ρήτρα] 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση, 

γλωσσικό καθεστώς 

Οι πληροφορίες και οι συµβατικοί όροι 
παρέχονται στα [συγκεκριµένη γλώσσα]. Με 
τη συγκατάθεσή σας, σκοπεύουµε να 
επικοινωνούµε στα [συγκεκριµένη 
γλώσσα/γλώσσες] κατά τη διάρκεια της 
σύµβασης πίστωσης. 
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γ) όσον αφορά την επανόρθωση  

Εξωδικαστικές διαδικασίες και µηχανισµοί 
επανόρθωσης 

[Κατά πόσον υφίστανται εξωδικαστικές 
διαδικασίες και µηχανισµός επανόρθωσης 
για τον καταναλωτή ο οποίος συµµετέχει στη 
σύµβαση εξ αποστάσεως και, εάν ναι, τρόπος 
πρόσβασης σε αυτά] 
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. Στις 12 Σεπτεµβρίου 2002, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση οδηγίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εναρµόνιση των νοµοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που διέπουν τις πιστώσεις που χορηγούνται 

στους καταναλωτές1. 

 

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 17 Ιουλίου 20032. 

 

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε στις 20 Απριλίου 2004 (πρώτη ανάγνωση)3. 

 

4. Ύστερα από τη γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υπέβαλε 

τροποποιηµένη πρόταση στις 29 Οκτωβρίου 20044. 

 

5. Το Νοέµβριο του 2004, η Επιτροπή αποφάσισε να πραγµατοποιήσει και άλλες 

διαβουλεύσεις για το σχέδιο οδηγίας, στη συνέχεια δε υπέβαλε στο Συµβούλιο, στις 

10 Οκτωβρίου 2005, δεύτερη τροποποίηση της πρότασης, ως τροποποιηµένη5 πρόταση 

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις συµβάσεις 

πίστωσης που συνάπτονται µε τους καταναλωτές. 

 

6. Σε αυτήν την ενοποιηµένη τροποποιηµένη πρόταση, η οποία βασίζεται στο άρθρο 95 

της Συνθήκης, η Επιτροπή έλαβε δεόντως υπόψη την άποψη που εξέφρασε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη γνωµοδότησή του πρώτης ανάγνωσης και ενσωµάτωσε 

110 από τις 152 τροποποιήσεις που είχαν προταθεί µε τη γνωµοδότηση αυτήν. 

 

7. Στις 20 Σεπτεµβρίου 2007, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το 

άρθρο 251 παράγραφος 2 της Συνθήκης. 

                                                 
1  ΕΕ C 331Ε, 31.12.2002, σ. 200. 
2  ΕΕ C 234, 30.9.2003, σ. 1. 
3  ΕΕ C 104Ε, 30.4.2004, σ. 35, 233-260 και 8493/04. 
4  14246/04. 
5  13193/05. 
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ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ 

 

Η Επιτροπή έκρινε ότι, κατά τη µεταφορά της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ στο εθνικό δίκαιο, τα κράτη µέλη 

υπερέβησαν, κατά διαφόρους βαθµούς, τις διατάξεις της οδηγίας αυτής. Αυτές οι διαφορές της 

εθνικής νοµοθεσίας σε ορισµένες περιπτώσεις συνιστούν εµπόδια για την εσωτερική αγορά και 

αποθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να προσφέρουν τα προϊόντα τους σε άλλα κράτη µέλη. Η αγορά 

καταναλωτικής πίστης παραµένει σε µεγάλο βαθµό κατατετµηµένη στις εθνικές αγορές των 

27 κρατών µελών και, κατά συνέπεια, παρεµποδίζεται η υποβολή διασυνοριακών προσφορών και η 

σύναψη συµβάσεων από τους ευρωπαίους καταναλωτές και πιστωτές, στερώντας τους ως εκ τούτου 

τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήµατα της ενιαίας αγοράς. 

 
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της, η οποία τροποποιήθηκε ουσιαστικά τον 

Οκτώβριο του 2005 µετά τη γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση και η 

οποία επιδιώκει: 

• να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για µια γνήσια εσωτερική αγορά, 

• να εξασφαλίσει υψηλή στάθµη προστασίας των καταναλωτών, και 

• να βελτιώσει τη σαφήνεια της κοινοτικής νοµοθεσίας χάρη στην αναδιατύπωση των τριών 

ισχυουσών οδηγιών για την καταναλωτική πίστη (87/102/ΕΟΚ, 90/88/ΕΟΚ και 98/8/ΕΚ). 

 

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
1. Γενικά 

 
Οι συζητήσεις του Συµβουλίου βασίστηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή 

τον Οκτώβριο του 2005. Εν γένει, το Συµβούλιο υιοθέτησε τη γνώµη την οποία διατύπωσε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση και η οποία αντικατοπτρίζεται, σε µεγάλο βαθµό, στην 

εν λόγω πρόταση. 

 
Το Συµβούλιο συµµερίζεται επίσης την άποψη ότι η οδηγία θα πρέπει να εξασφαλίζει υψηλή στάθµη 

εναρµόνισης σε ουσιαστικούς τοµείς που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της και να αντιπροσωπεύει 

« Ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία » για την εσωτερική αγορά, τις επιλογές των καταναλωτών και την 

προστασία των καταναλωτών. Το Συµβούλιο εντόπισε πέντε κύριους τοµείς στους οποίους θα πρέπει 

να επιτευχθεί αυτή η « Ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία »: 

− την παροχή πληροφοριών πριν από τη σύναψη της σύµβασης (άρθρα 5 και 6), 

− τις σχετικές µε τη σύµβαση πληροφορίες (άρθρο 10), 

− το δικαίωµα υπαναχώρησης (άρθρο 14), 
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− την πρόωρη αποπληρωµή (άρθρο 16), και 

− τον υπολογισµό του συνολικού ετήσιου πραγµατικού επιτοκίου (ΣΕΠΕ) (άρθρο 19). 

 

Το Συµβούλιο εισήγαγε και ορισµένες άλλες τροποποιήσεις που αφορούν: 

− το πεδίο εφαρµογής του σχεδίου οδηγίας, αφενός µεν, µε την εξαίρεση ορισµένων περιστάσεων στα 

άρθρα 2 και 20, αφετέρου δε, µε την προσθήκη περισσότερων λεπτοµερειών για συγκεκριµένα 

ζητήµατα όπως η διαφήµιση (άρθρο 4), οι υπεραναλήψεις (άρθρα 6 και 12) ή οι υπερβάσεις 

(άρθρο 18). 

− το επίπεδο εναρµόνισης, ιδίως δε την πρόταση της Επιτροπής να συνδεθεί η πλήρης εναρµόνιση µε τη 

στοχοθετηµένη αµοιβαία αναγνώριση (άρθρο 22), 

− τη χρήση της επιτροπολογίας (άρθρο 25), 

− τη διαφάνεια όσον αφορά τις ρυθµιστικές επιλογές των κρατών µελών σε µη πλήρως 

εναρµονισµένους τοµείς (άρθρο 26) και τη σχετική ρήτρα αναθεώρησης (άρθρο 27 παράγραφος 2). 

 
Η Επιτροπή δέχθηκε την κοινή θέση που συµφώνησε το Συµβούλιο. 

 
2. Κυριότερες µεταβολές που επέφερε το Συµβούλιο στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής 

 
Το Συµβούλιο εισήγαγε στην κοινή του θέση ορισµένες τροποποιήσεις που αφορούν τα εξής ζητήµατα: 

 

Α. Πεδίο εφαρµογής (άρθρο 2) 

Το Συµβούλιο απλούστευσε το πεδίο εφαρµογής του σχεδίου οδηγίας (το οποίο είχε ήδη περιοριστεί ύστερα 

από την εξαίρεση των συµβάσεων ενυπόθηκης πίστωσης, των συµβάσεων εγγύησης και των εγγυητών και 

την εισαγωγή ενός απλουστευµένου καθεστώτος για τις υπεραναλήψεις). 

 
Εν προκειµένω, το Συµβούλιο συµφώνησε για τις εξής µεταβολές του πεδίου εφαρµογής του σχεδίου 

οδηγίας: 

− γενική εξαίρεση των συµβάσεων πίστωσης που σχετίζονται µε ακίνητα περιουσιακά στοιχεία 

(παράγραφος 2 στοιχεία α) και β)) και των συµβάσεων εγγυήσεων, λόγω των σχέσεών τους µε το 

ζήτηµα της ενυπόθηκης πίστης, 
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− εξαίρεση των µικροπιστώσεων (κάτω των 200 ευρώ) και ευρύτερη κάλυψη των µεγαλύτερων 

πιστώσεων µε αύξηση του ανώτερου ορίου από 50.000 σε 100.000 ευρώ (παράγραφος 2 στοιχείο γ)), 

− εξαίρεση των βραχυπρόθεσµων υπεραναλήψεων που πρέπει να αποπληρωθούν εντός ενός µηνός 

(παράγραφος 2 στοιχείο ε)), 

− εξαίρεση των πιστώσεων οι οποίες είναι άτοκες και χωρίς άλλες επιβαρύνσεις καθώς και εξαίρεση 

των βραχυπρόθεσµων πιστώσεων για τις οποίες η καταβλητέα επιβάρυνση είναι ασήµαντη 

(παράγραφος 2 στοιχείο στ)). 

 

Το Συµβούλιο συµφώνησε επίσης για ειδικά « απλουστευµένα » καθεστώτα για συγκεκριµένους τύπους 

πίστωσης, ήτοι τις δυνατότητες υπερανάληψης (παράγραφος 3), τις υπερβάσεις (παράγραφος 4), τις 

πιστώσεις που προσφέρονται από οργανισµούς στους οποίους η συµµετοχή υπόκειται σε ορισµένα κριτήρια 

και οι οποίοι ιδρύονται προς αµοιβαίο όφελος των µελών τους (παράγραφος 5) και τις πιστώσεις για 

προθεσµιακή πληρωµή (παράγραφος 6). 

 

Συµφωνώντας για τις προαναφερόµενες αλλαγές, το Συµβούλιο, στην κοινή του θέση: 

(i) ∆έχθηκε, εν όλω ή εν µέρει, 24 τροπολογίες (2, 4, 5, 8, 10, 34, 38, 39, 47, 48 και178, 49, 50, 51, 53, 

54, 55, 56, 59, 61, 121, 145, 184, 185), συµπεριλαµβανοµένων των τροπολογιών 184 και 185 που δεν είχε 

δεχθεί η Επιτροπή, ως εξής: 

Τροπολογία 184: το Συµβούλιο επιβεβαίωσε τη διαγραφή στο νέο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ε), 

Τροπολογία 185: το Συµβούλιο δέχθηκε το όριο των 100.000 ευρώ στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ), 

όχι όµως την υπόλοιπη τροπολογία. 

 
(ii) ∆εν δέχθηκε 4 τροπολογίες (11, 57, 60, 123). 

 
Β. Παροχή πληροφοριών πριν από τη σύναψη της σύµβασης (άρθρα 5 και 6) 

Το Συµβούλιο έκρινε ότι θα πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές επαρκείς πληροφορίες για να 

µπορούν να λαµβάνουν τεκµηριωµένες και υπεύθυνες αποφάσεις πριν υπογράψουν τη σύµβαση. Προς 

τούτο, το Συµβούλιο προέβη στις εξής αλλαγές: 

− διαγραφή της αρχής του « υπεύθυνου δανεισµού » στο άρθρο 5, διότι κρίθηκε ότι η έννοια αυτή 

δηµιουργούσε κάποια νοµική αβεβαιότητα. Αντ’ αυτής, προστέθηκε, στο νέο άρθρο 8, υποχρέωση 

των πιστωτών να αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του καταναλωτή, 

− διεύρυνση του καταλόγου των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή, δυνάµει 

του άρθρου 5 παράγραφος 2 και του άρθρου 6 παράγραφος 1, πριν από τη σύναψη της σύµβασης, 
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− δηµιουργία εντύπου « Τυποποιηµένων ευρωπαϊκών πιστωτικών πληροφοριών » (νέο Παράρτηµα ΙΙ) 

και εντύπου « Ευρωπαϊκών πιστωτικών πληροφοριών για τις υπεραναλήψεις » (νέο Παράρτηµα ΙΙΙ) 

για την παροχή πληροφοριών πριν από τη σύναψη της σύµβασης. Τα τυποποιηµένα αυτά έντυπα, στα 

οποία περιλαµβάνονται οι πληροφορίες που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6, θα παρέχουν στους 

καταναλωτές τη δυνατότητα να συγκρίνουν ευκολότερα τις διάφορες προσφορές, µεταξύ άλλων και 

σε διασυνοριακή βάση, 

− διευκρίνιση σχετικά µε τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται πριν από τη σύναψη της σύµβασης 

στις περιπτώσεις επικοινωνιών φωνητικής τηλεφωνίας κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 3, 

παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/65/ΕΚ (Eξ αποστάσεως πώληση χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών) 

και όταν ο καταναλωτής ζητά να είναι αµέσως διαθέσιµη η δυνατότητα υπερανάληψης (άρθρο 6, 

παράγραφος 4), 

− παροχής ευελιξίας στα κράτη µέλη όσον αφορά την ένδειξη του ΣΕΠΕ για τις υπεραναλήψεις 

(άρθρο 6 παράγραφος 2), 

− θέσπιση υποχρέωσης (άρθρο 5 παράγραφος 4 και άρθρο 6 παράγραφος 6) να παρέχεται στον 

καταναλωτή αντίγραφο της σύµβασης πίστωσης εφόσον το ζητεί (σε συνδυασµό µε τις πληροφορίες 

για το δικαίωµα αυτό οι οποίες παρέχονται µε το προαναφερόµενο ευρωπαϊκό τυποποιηµένο έντυπο). 

 

Συµφωνώντας για τις προαναφερόµενες αλλαγές, το Συµβούλιο, στην κοινή του θέση: 

(i) ∆έχθηκε, εν όλω ή εν µέρει, 6 τροπολογίες (16, 17, 18, 65 και 188, 179). 

 

(ii) ∆εν δέχθηκε 2 τροπολογίες (19, 28). 

 

Γ. Πληροφορίες που πρέπει να αναφέρονται στη σύµβαση (άρθρο 10) 

Σε συνδυασµό µε τις µεταβολές που επέφερε στον κατάλογο των πληροφοριών που παρέχονται πριν από τη 

σύναψη της σύµβασης, το Συµβούλιο διεύρυνε και τον κατάλογο των πληροφοριών που πρέπει να 

παρέχονται στον καταναλωτή κατά τη σύναψη της σύµβασης πίστωσης (κατά µέγα µέρος, παράλληλα µε τις 

προσθήκες στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και στο άρθρο 6 παράγραφος 1). Σύµφωνα µε το άρθρο 10 

παράγραφος 2, οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή: 

− ο τύπος πίστωσης : στοιχείο α), 

− περιγραφή του προϊόντος και της υπηρεσίας και τιµή τους τοις µετρητοίς σε περίπτωση προθεσµιακής 

πληρωµής: στοιχείο ε), 

− πίνακας χρεωλυσίων, και στην περίπτωση που εφαρµόζεται µεταβλητό επιτόκιο: στοιχείο θ), 

− πληρέστερες πληροφορίες σχετικά µε τις επιβαρύνσεις που σχετίζονται µε τη σύµβαση πίστωσης και 

προϋποθέσεις επιβολής τους: στοιχείο ια), 

− προειδοποίηση για τις συνέπειες της παράλειψης πληρωµής: στοιχείο ιγ), 
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− πληρέστερες πληροφορίες σχετικά µε το δικαίωµα υπαναχώρησης: στοιχείο ιζ), 

− πληροφορίες σχετικά µε την ύπαρξη εναλλακτικών µηχανισµών επανόρθωσης: στοιχείο ιθ), 

− αναφορά άλλων συµβατικών όρων και προϋποθέσεων: στοιχείο κ), και 

− ονοµασία και διεύθυνση της αρµόδιας εποπτικής αρχής: στοιχείο κα). 

 

Συµφωνώντας για τις προαναφερόµενες αλλαγές, το Συµβούλιο, στην κοινή του θέση: 

(i) ∆έχθηκε, εν όλω ή εν µέρει, 10 τροπολογίες (77, 78, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89). 

 

(ii) ∆εν δέχθηκε 3 τροπολογίες (76, 79, 84), συµπεριλαµβανοµένης της τροπολογίας 84 που είχε 

αποδεχθεί η Επιτροπή. 

 

∆. ∆ικαίωµα υπαναχώρησης (άρθρο 14) 

Το Συµβούλιο συµφώνησε να προβλέψει ενιαίο δικαίωµα υπαναχώρησης 14 ηµερολογιακών 

ηµερών. Το Συµβούλιο διευκρίνισε τις υποχρεώσεις που υπέχουν οι καταναλωτές κατά την άσκηση 

του δικαιώµατος υπαναχώρησης, καθώς και τη σχέση µε τις διατάξεις περί δικαιώµατος 

υπαναχώρησης των οδηγιών 85/577/ΕΟΚ (Κατ’ οίκον πωλήσεις) και 2002/65/ΕΚ (Eξ αποστάσεως 

πώληση χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών). Οι διευκρινίσεις αυτές είναι οι εξής: 

− προσθήκη της υποχρέωσης του καταναλωτή να καταβάλλει στον πιστωτικό φορέα, εντός 

30 ηµερών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της υπαναχώρησης, το ποσό του 

αναληφθέντος κεφαλαίου και τους δεδουλευµένους τόκους (παράγραφος 2 στοιχείο β)), 

− προσθήκη διάταξης για την ακύρωση συµπληρωµατικής υπηρεσίας σχετικής µε τη σύµβαση 

πίστωσης σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύµβαση πίστωσης (παράγραφος 3), 

− σε περίπτωση εξ αποστάσεως ή κατ' οίκον πώλησης καταναλωτικής πίστης, το δικαίωµα 

υπαναχώρησης θα ρυθµίζεται από τις διατάξεις της οδηγίας καταναλωτικής πίστης και όχι 

σύµφωνα µε τις οδηγίες 85/577/ΕΟΚ και 2002/65/ΕΚ, 

− τα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν ότι το δικαίωµα υπαναχώρησης δεν ισχύει 

εάν η σύµβαση πίστωσης έχει συναφθεί µέσω συµβολαιογράφου. 
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Συµφωνώντας για τις προαναφερόµενες αλλαγές, το Συµβούλιο, στην κοινή του θέση: 

(i) ∆έχθηκε, εν όλω ή εν µέρει, 3 τροπολογίες (20, 192, 193), συµπεριλαµβανοµένης της 

τροπολογίας 193 την οποία δεν είχε αποδεχθεί η Επιτροπή και την οποία το Συµβούλιο 

πρόσθεσε στη νέα διατύπωση του άρθρου 14 παράγραφος 4, τροποποιώντας τη διατύπωσή 

της. 

 

(ii) ∆εν δέχθηκε µία τροπολογία (107). 

 

Ε. Πρόωρη αποπληρωµή (άρθρο 16) 

Μολονότι αναγνώρισε το δικαίωµα του καταναλωτή για πρόωρη αποπληρωµή, το Συµβούλιο 

συµφώνησε να παράσχει στους πιστωτικούς φορείς περιορισµένο δικαίωµα αποζηµίωσης για τα 

ενδεχόµενα έξοδα που συνδέονται µε την πρόωρη αποπληρωµή (παράγραφος 2). 

Η αποζηµίωση οφείλεται µόνον εάν: 

− σχετίζεται άµεσα µε συµβάσεις πίστωσης µε καθορισµένο χρεωστικό επιτόκιο, και 

− το εφαρµοστέο επιτόκιο αναφοράς µειώνεται µεταξύ της στιγµής της σύναψης της σύµβασης 

πίστωσης και της πρόωρης αποπληρωµής. 

 

Εξάλλου, η αποζηµίωση περιορίζεται στο 1% του ποσού της πίστωσης που αποπληρώνεται πρόωρα 

(ή 0,5% εάν η αποπληρωµή πραγµατοποιείται εντός του τελευταίου έτους της σύµβασης πίστωσης) 

και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των τόκων που θα κατέβαλε ο καταναλωτής εάν δεν είχε 

πραγµατοποιηθεί πρόωρη αποπληρωµή. 

 

Επιπλέον, παρέχεται στα κράτη µέλη η ευχέρεια να ορίζουν, στην εθνική τους νοµοθεσία, το όριο 

κάτω του οποίου δεν καταβάλλεται αποζηµίωση. Το όριο αυτό είναι δυνατόν να καθορίζεται σε 

επίπεδο µεταξύ 0 και 10.000 ευρώ για πρόωρη αποπληρωµή εντός 12 µηνών (παράγραφος 4). 

 

Όσον αφορά την πρόωρη αποπληρωµή, το Συµβούλιο, στην κοινή του θέση: 

(i) ∆έχθηκε µία τροπολογία (201). 

 

(ii) ∆εν δέχθηκε µία τροπολογία (25) την οποία είχε αποδεχθεί η Επιτροπή, διότι το Συµβούλιο 

επιθυµούσε να αυξήσει το επίπεδο εναρµόνισης για τον καθορισµό της αποζηµίωσης που 

πρέπει να καταβάλλεται στον πιστωτικό φορέα σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωµής της 

πίστωσης. 
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ΣΤ. Υπολογισµός του ΣΕΠΕ (άρθρο 19) 

Το Συµβούλιο προέβλεψε ενιαίο τρόπο υπολογισµού του ΣΕΠΕ καθώς και τυποποιηµένο σύνολο 

τεκµηρίων που πρέπει να χρησιµοποιούν οι πιστωτικοί φορείς για τον υπολογισµό του ΣΕΠΕ σε 

διάφορες περιστάσεις (βλ. Παράρτηµα Ι, παράγραφος ΙΙ). Για να ληφθούν υπόψη τα νέα προϊόντα 

και η ανάγκη υπολογισµού του ΣΕΠΕ για τυχόν µελλοντικούς νέους τύπους πίστωσης, το 

Συµβούλιο εισήγαγε µια διάταξη επιτροπολογίας µε κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο για τον 

καθορισµό πρόσθετων τεκµηρίων εφόσον απαιτείται (νέα παράγραφος 5). Κατά συνέπεια, το 

Συµβούλιο συνέστησε κατάλληλη επιτροπή µε το άρθρο 25. 

 

Όσον αφορά το συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο, το Συµβούλιο, στην κοινή του θέση: 

(i) Περιέλαβε, εν όλω ή εν µέρει, 10 τροπολογίες (23, 24, 40, 42, 43, 151, 152, 195, 198, 199). 

 

(ii) ∆εν περιέλαβε 7 τροπολογίες (148, 149, 150, 183, 194, 196, 197) στην κοινή θέση. 

 

Ζ. Ρήτρα αµοιβαίας αναγνώρισης (άρθρο 22) 

Το Συµβούλιο έκρινε ότι η εφαρµογή ρήτρας αµοιβαίας αναγνώρισης, όπως είχε προταθεί από την 

Επιτροπή, δηλαδή ρήτρα η οποία θα συµπλήρωνε τη στοιχειώδη εναρµόνιση σε ορισµένα ειδικά 

ζητήµατα, δεν θα πληρούσε τους στόχους της πρότασης οδηγίας. Θα ήταν υπερβολικά δύσκολο για 

τους καταναλωτές να την κατανοήσουν και θα δηµιουργούσε ενδεχοµένως νοµική ασάφεια λόγω 

της εφαρµογής του δικαίου των διαφόρων κρατών µελών. Κατά συνέπεια, το Συµβούλιο διέγραψε 

τη ρήτρα αυτήν (από το παλαιό άρθρο 21 παράγραφος 2). 

 

Προς τούτο, το Συµβούλιο, στην κοινή του θέση: 

(i) Εισήγαγε µία τροπολογία (6). 

 

(ii) ∆εν εισήγαγε 3 τροπολογίες (30, 140, 204). 

 

Ως συµπληρωµατικό µέτρο, το Συµβούλιο πρόσθεσε νέο άρθρο 26 για να εξασφαλιστεί διαφάνεια 

σχετικά µε τις ρυθµιστικές επιλογές που παρέχονται στα κράτη µέλη όσον αφορά τα ζητήµατα για 

τα οποία δεν έχει επιτευχθεί πλήρης εναρµόνιση και για τα οποία παρέχεται ευελιξία στα κράτη 

µέλη (άρθρο 2 παράγραφοι 5 και 6, άρθρο 4 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 στοιχείο γ), 

άρθρο 6 παράγραφος 2, άρθρο 10 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 στοιχείο ζ) και 

άρθρο 16 παράγραφος 4). 
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Η. Επανεξέταση από την Επιτροπή (άρθρο 27 παράγραφος 2) 

Το Συµβούλιο συµφώνησε ότι η τακτική ανά πενταετία επανεξέταση από την Επιτροπή θα πρέπει να 

περιλαµβάνει και τα εξής: 

− επανεξέταση των ποσοστών που χρησιµοποιούνται για τον περιορισµό της µέγιστης αποζηµίωσης σε 

περίπτωση πρόωρης αποπληρωµής, και 

− παρακολούθηση των επιπτώσεων που έχουν, για την εσωτερική αγορά και τους καταναλωτές, οι 

ρυθµιστικές επιλογές που αναφέρουν τα κράτη µέλη δυνάµει του άρθρου 26. 

 
Θ. Άλλα ζητήµατα 

Επιπλέον των µεταβολών του άρθρου 2 της πρότασης οδηγίας οι οποίες αναφέρονται στο ανωτέρω µέρος Α, 

το Συµβούλιο δέχθηκε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, του Οκτωβρίου του 2005, περιορίζοντας 

το πεδίο εφαρµογής άλλων διατάξεων, κυρίως µε την απλούστευση της διατύπωσης για την πρόσβαση σε 

βάσεις δεδοµένων (άρθρο 9) και για την εκχώρηση δικαιωµάτων (άρθρο 17) και µε τη διαγραφή ορισµένων 

άρθρων (και συγκεκριµένα για την από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη, γεγονός που κατέστησε αναγκαία 

την προσθήκη ενός νέου άρθρου για τις συνδεδεµένες συµβάσεις πίστωσης). 

Εξάλλου, το Συµβούλιο έκρινε ότι η κάλυψη ορισµένων άλλων ζητηµάτων πρέπει να είναι λιγότερο 

επιτακτική και, ιδίως, διέγραψε ορισµένες διατάξεις του άρθρου 20 σχετικά µε την εποπτεία ή τη ρύθµιση 

των µεσιτών πιστώσεων. 

 
Κατά συνέπεια, το Συµβούλιο, στην κοινή του θέση: 

(i) Εισήγαγε, εν όλω ή εν µέρει, 45 τροπολογίες (1, 3, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 21, 27, 29, 37, 46, 64, 67, 68, 

69, 70, 71, 72, 74, 75, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 124, 125, 132, 133, 134, 135, 136 και 162, 138, 139, 

143, 144, 146, 147, 176, 180, 182) ως εξής: 

Τροπολογία 1 : ελήφθη µερικώς υπόψη, µε φραστικές αλλαγές, στη νέα διατύπωση της αιτιολογικής 

παραγράφου 3, 

Τροπολογία 3: ελήφθη µερικώς υπόψη, µε φραστικές αλλαγές, στη νέα διατύπωση της αιτιολογικής 

παραγράφου 4, 

Τροπολογία 7 : ελήφθη µερικώς υπόψη, µε φραστικές αλλαγές, στη νέα διατύπωση της αιτιολογικής 

παραγράφου 7, 

Τροπολογία 9 : ελήφθη µερικώς υπόψη, µε φραστικές αλλαγές, στη νέα διατύπωση της αιτιολογικής 

παραγράφου 6, 

Τροπολογία 12 : αποδεκτή πλήρως (διαγραφή της αιτιολογικής παραγράφου), 

Τροπολογία 13 : αποδεκτή πλήρως (διαγραφή της αιτιολογικής παραγράφου), 

Τροπολογία 14 : ελήφθη µερικώς υπόψη, µε φραστικές αλλαγές, στη νέα διατύπωση της αιτιολογικής 

παραγράφου 27, 
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Τροπολογία 15 : αποδεκτή πλήρως (διαγραφή της αιτιολογικής παραγράφου), 

Τροπολογία 27 : ελήφθη µερικώς υπόψη, µε φραστικές αλλαγές, στη νέα διατύπωση της 

αιτιολογικής παραγράφου 39, 

Τροπολογία 29 : ελήφθη µερικώς υπόψη, µε φραστικές αλλαγές (µερική διαγραφή), στη νέα 

διατύπωση της αιτιολογικής παραγράφου 42, 

Τροπολογία 37 : ελήφθη υπόψη, µε φραστικές αλλαγές, στη νέα διατύπωση του άρθρου 3 

στοιχείο στ), 

Τροπολογία 46 : αποδεκτή πλήρως (διαγραφή του σχετικού σηµείου του άρθρου 3), 

Τροπολογία 64 : αποδεκτή πλήρως (διαγραφή του σχετικού άρθρου), 

Τροπολογία 67 : αποδεκτή πλήρως (νέα επικεφαλίδα του Κεφαλαίου ΙΙΙ), 

Τροπολογία 68 : αποδεκτή πλήρως (διαγραφή του σχετικού άρθρου), 

Τροπολογία 69 : ελήφθη υπόψη, µε φραστικές αλλαγές, στη νέα επικεφαλίδα του άρθρου 9, 

Τροπολογία 70 : αποδεκτή πλήρως (διαγραφή του σχετικού εδαφίου), 

Τροπολογία 71 : αποδεκτή πλήρως (διαγραφή του σχετικού εδαφίου), 

Τροπολογία 72 : ελήφθη υπόψη, µε φραστικές αλλαγές, στο άρθρο 9 παράγραφος 1, 

Τροπολογία 74 : αποδεκτή πλήρως (διαγραφή του σχετικού εδαφίου), 

Τροπολογία 75 : αποδεκτή πλήρως (διαγραφή του σχετικού εδαφίου), 

Τροπολογία 102 : ελήφθη πλήρως υπόψη, µε φραστικές αλλαγές, στη νέα διατύπωση του 

άρθρου 17, 

Τροπολογία 104 : αποδεκτή πλήρως (νέα επικεφαλίδα του άρθρου 15), 

Τροπολογία 105 : ελήφθη µερικώς υπόψη, µε φραστικές αλλαγές, στη νέα διατύπωση του 

άρθρου 15 παράγραφος 1, 

Τροπολογία 106 : ελήφθη µερικώς υπόψη στη νέα διατύπωση του άρθρου 15 παράγραφος 1, 

Τροπολογία 108 : ελήφθη µερικώς υπόψη στη νέα διατύπωση του άρθρου 15 παράγραφος 2, 

Τροπολογία 109 : αποδεκτή πλήρως (διαγραφή του σχετικού άρθρου), 

Τροπολογία 124 : αποδεκτή πλήρως (διαγραφή της σχετικής παραγράφου), 

Τροπολογία 125 : αποδεκτή πλήρως (διαγραφή του σχετικού άρθρου), 

Τροπολογία 132 : αποδεκτή πλήρως (διαγραφή του σχετικής επικεφαλίδας), 

Τροπολογία 133 : αποδεκτή πλήρως (διαγραφή της σχετικής παραγράφου), 

Τροπολογία 134 : αποδεκτή πλήρως (διαγραφή της σχετικής παραγράφου), 

Τροπολογία 135 : αποδεκτή πλήρως (διαγραφή του σχετικού άρθρου), 
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Τροπολογίες 136 και 162 : ελήφθησαν µερικώς υπόψη, µε φραστικές αλλαγές, στη νέα διατύπωση 

του άρθρου 20, 

Τροπολογία 138 : αποδεκτή πλήρως (διαγραφή του σχετικού άρθρου), 

Τροπολογία 139 : ελήφθη υπόψη, µε φραστικές αλλαγές, στη νέα διατύπωση του άρθρου 21, 

Τροπολογία 143 : ελήφθη πλήρως υπόψη, µε φραστικές αλλαγές, στη νέα διατύπωση του 

άρθρου 24, 

Τροπολογία 144 : αποδεκτή πλήρως (διαγραφή του σχετικού άρθρου), 

Τροπολογία 146 : αποδεκτή πλήρως (διαγραφή της σχετικής παραγράφου), 

Τροπολογία 147 : αποδεκτή πλήρως (διαγραφή της σχετικής παραγράφου), 

Τροπολογία 176 : ελήφθη µερικώς υπόψη, µε φραστικές αλλαγές, στη νέα διατύπωση του 

άρθρου 3, στοιχείο ιδ), 

Τροπολογία 180 : ελήφθη µερικώς υπόψη, µε φραστικές αλλαγές, στη νέα διατύπωση του άρθρου 9 

παράγραφος 2, 

Περιλαµβάνονται επίσης οι ακόλουθες δύο τροπολογίες που δεν είχε αποδεχθεί η Επιτροπή: 

Τροπολογία 21: επιβεβαιώθηκε η διαγραφή του κειµένου που αναφέρεται στην τροπολογία αυτήν, 

Τροπολογία 182 : επιβεβαιώθηκε η διαγραφή του κειµένου που αναφέρεται στην τροπολογία 

αυτήν. 

 

(ii) ∆εν περιέλαβε 13 τροπολογίες (26, 31, 33, 44, 45, 95, 126, 137, 141, 142, 161, 165, 181). 

 

Το Συµβούλιο συµφώνησε επίσης µε την άποψη που διατυπώνει η Επιτροπή στην τροποποιηµένη 

της πρόταση του Οκτωβρίου του 2005 ότι ορισµένα συγκεκριµένα ζητήµατα θα πρέπει να 

καλύπτονται µε µεγαλύτερη σαφήνεια. Κατά συνέπεια, το Συµβούλιο συµφώνησε: 

− να περιλάβει τις συνδεδεµένες συναλλαγές (νέο άρθρο 15) στην οδηγία, 

− να θεσπίσει επιτακτικότερο καθεστώς για τη διαφήµιση όσον αφορά τις τυποποιηµένες 

πληροφορίες (άρθρο 4 παράγραφος 2), παρέχοντας παράλληλα ευελιξία στα κράτη µέλη όσον 

αφορά ορισµένες συµβάσεις πίστωσης και την αναφορά του ΣΕΠΕ (βλ. άρθρο 4 

παράγραφος 2 στοιχείο γ) και διαγραφή των παλαιών παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 4), 

− να θεσπίσει ειδικές διατάξεις για τη δυνατότητα υπερανάληψης σε περίπτωση αύξησης του 

χρεωστικού επιτοκίου (άρθρο 12), 
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− να υπαγάγει τις υπερβάσεις σε καθεστώς παρόµοιο µε το καθεστώς των συµβάσεων πίστωσης και των 

υπεραναλήψεων (ιδίως όσον αφορά τις πληροφορίες που παρέχονται πριν από τη σύναψη της 

σύµβασης), ώστε να υπάρχει νοµική ασφάλεια· το Συµβούλιο διέγραψε επίσης ορισµένες διατάξεις 

που αφορούν την επανόρθωση της κατάστασης µέσω νέας σύµβασης πίστωσης σε περιπτώσεις 

σηµαντικών υπερβάσεων που υπερβαίνουν τους τρεις µήνες, και εισήγαγε διατάξεις που παρέχουν 

µεγαλύτερη ευελιξία (άρθρο 18 παράγραφος 3) αναθέτοντας τη ρύθµιση της κατάστασης στην εθνική 

νοµοθεσία. 

− να διατυπώσει ακριβέστερα τις διατάξεις για το χρεωστικό επιτόκιο (άρθρο 11) και τις συµβάσεις 

πίστωσης υπό µορφή δυνατότητας υπερανάληψης (άρθρο 12), ώστε να προστατευθούν καλύτερα οι 

καταναλωτές. 

 
Σε σχέση µε τα ανωτέρω, το Συµβούλιο, στην κοινή του θέση: 

(i) Εισήγαγε, εν όλω ή εν µέρει, 9 τροπολογίες (62, 94, 111, 113, 115, 116, 117, 129, 130) ως εξής: 

Τροπολογία 62 : ελήφθη µερικώς υπόψη, µε φραστικές αλλαγές, στη νέα διατύπωση του άρθρου 4, 

Τροπολογία 94 : αποδεκτή πλήρως (διαγραφή του σχετικού εδαφίου), 

Τροπολογία 111 : αποδεκτή πλήρως (διαγραφή του σχετικού σηµείου του άρθρου 12), 

Τροπολογία 113 : αποδεκτή πλήρως (διαγραφή του σχετικού σηµείου του άρθρου 12), 

Τροπολογία 115 : αποδεκτή πλήρως (διαγραφή του σχετικού σηµείου του άρθρου 12), 

Τροπολογία 116 : αποδεκτή πλήρως (διαγραφή του σχετικού σηµείου του άρθρου 12), 

Τροπολογία 117 : ελήφθη µερικώς υπόψη, µε φραστικές αλλαγές, στη νέα διατύπωση του άρθρου 12 

παράγραφος 2, 

Τροπολογία 129 : αποδεκτή πλήρως (διαγραφή της σχετικής παραγράφου), 

Τροπολογία 130 : αποδεκτή πλήρως (διαγραφή της σχετικής παραγράφου). 

 
(ii) ∆εν περιέλαβε 9 τροπολογίες (92, 93, 110, 112, 114, 120, 131, 175, 187). 

Όσον αφορά τις τρεις τροπολογίες τις οποίες είχε αποδεχθεί η Επιτροπή αλλά οι οποίες δεν περιελήφθησαν 

στην κοινή θέση: 

Τροπολογία 120 : το Συµβούλιο δεν δέχθηκε την τροπολογία αυτήν λόγω της φύσης των συµβάσεων 

πίστωσης υπό µορφή δυνατότητας υπερανάληψης και του επαρκούς επιπέδου προστασίας του καταναλωτή 

που παρέχει το άρθρο 13, 

Τροπολογία 131 : το Συµβούλιο επιβεβαίωσε τη διαγραφή του κειµένου που αναφέρεται στην τροπολογία, 

Τροπολογία 187 : το Συµβούλιο διέγραψε το παλαιό άρθρο 4 παράγραφος 4 αλλά ενίσχυσε τις πληροφορίες 

σχετικά µε το χρεωστικό επιτόκιο στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α). 
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3. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 

Κατά την ψηφοφορία του στην ολοµέλεια της 20ης Απριλίου 2004, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ενέκρινε 152 τροπολογίες της αρχικής πρότασης της Επιτροπής. Η Επιτροπή ενσωµάτωσε 

110 τροπολογίες στην τροποποιηµένη της πρόταση. 

 

Το Συµβούλιο εισήγαγε, στην κοινή του θέση, 104 τροπολογίες που είχε αποδεχθεί η Επιτροπή και 

5 τροπολογίες που δεν είχε αποδεχθεί η Επιτροπή. 

 

Το Συµβούλιο δεν περιέλαβε, στην κοινή θέση, 6 τροπολογίες που είχε αποδεχθεί η Επιτροπή και 

37 τροπολογίες που δεν είχε αποδεχθεί η Επιτροπή. 

 

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Το Συµβούλιο θεωρεί ότι στην κοινή του θέση, στην οποία έχουν ενσωµατωθεί 109 τροπολογίες 

που αναφέρονται αναλυτικά στο Μέρος ΙΙΙ, λαµβάνεται δεόντως υπόψη η γνώµη που διατύπωσε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη και τις άλλες καινοτοµίες που συµφώνησε το Συµβούλιο, η κοινή θέση 

αντιπροσωπεύει ισορροπία ανησυχιών και συµφερόντων, εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας 

των καταναλωτών και εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, σύµφωνα µε τη γνώµη που 

διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση και µε την τροποποιηµένη πρόταση 

της Επιτροπής. 

 
 

===================== 
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πίστωσης που συνάπτονται µε τους καταναλωτές και την κατάργηση της οδηγίας 
87/102/ΕΟΚ [πρώτη ανάγνωση] (2002/0222 (COD)) 
- Λήξη της γραπτής διαδικασίας ( πρβλ. CM 2935/07) 

 
 
Έχω την τιµή να σας πληροφορήσω ότι η γραπτή διαδικασία για την έγκριση της τροποποιηµένης 

πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις συµβάσεις 

πίστωσης που συνάπτονται µε τους καταναλωτές και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ) 

(2002/0222 (COD)) ολοκληρώθηκε στις 20 Σεπτεµβρίου 2007. Οι αντιπροσωπείες της Ελλάδας και 

των Κάτω Χωρών καταψήφισαν την πρόταση και οι αντιπροσωπείες του Βελγίου και του 

Λουξεµβούργου απέσχον. Οι υπόλοιπες αντιπροσωπείες συµφώνησαν. 

 

Οι αντιπροσωπείες του Βελγίου, της Ελλάδας και του Ηνωµένου Βασιλείου προέβησαν σε 

δηλώσεις( βλ. Παράρτηµα). 

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ 
 
«Το Βέλγιο υποστηρίζει ανέκαθεν µια εναρµόνιση που να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών και τη δηµιουργία µιας πραγµατικής εσωτερικής αγοράς για τις πιστώσεις. Η 
πρόταση που υποβλήθηκε στο Συµβούλιο δεν πληροί κανέναν από αυτούς τους δύο στόχους, αφού 
το επίπεδο εναρµόνισης παραµένει χαµηλό. 
 
Κατά συνέπεια, το Βέλγιο έχει επιφυλάξεις ως προς την προστιθέµενη αξία του κειµένου. 
 
Εξάλλου, κατά την άποψη του Βελγίου, µια ισορροπηµένη πολιτική για τις πιστώσεις προς τους 
καταναλωτές πρέπει να στηρίζεται µεταξύ άλλων στην αρχή του υπεύθυνου δανεισµού, η οποία 
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πίστωσης που χαρακτηρίζεται από ποιότητα. 
 
Το Βέλγιο θα εξακολουθήσει και στο µέλλον να υποστηρίζει όποια πρωτοβουλία αποσκοπεί στην 
προαγωγή της πίστωσης που χαρακτηρίζεται από ποιότητα. 
 
Βάσει των ανωτέρω, το Βέλγιο αποφάσισε να απόσχει». 
 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 
«Η Ελλάδα αναγνωρίζει το ουσιαστικό έργο που έχει συντελεστεί µέχρι στιγµής µε σκοπό να 
επιτευχθεί συµφωνία επί µιας οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά 
µε τις συµβάσεις πίστωσης για τους καταναλωτές. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ένα κείµενο µε 
συγκεκριµένο περιεχόµενο και σωστή διατύπωση αποτελεί εγγύηση για ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας του ευρωπαίου καταναλωτή. 
 
Στη συνάρτηση αυτή, η Ελλάδα εκφράζει τη σθεναρή υποστήριξή της προς το δικαίωµα του 
καταναλωτή να ανακαλεί ανά πάσα στιγµή, εν όλω ή εν µέρει, τις συµβατικές υποχρεώσεις που έχει 
αναλάβει βάσει µιας σύµβασης πίστωσης. 
 
Εντούτοις, παρά την εκπεφρασµένη προθυµία της για την επίτευξη ισορροπηµένου συµβιβασµού, η 
Ελλάδα διαφωνεί µε την προσθήκη στο κείµενο της οδηγίας (ειδικότερα στο άρθρο 15) διάταξης 
που προβλέπει αντισταθµιστικό ποσό σε περίπτωση πρώιµης εξόφλησης. Κατά την άποψη της 
Ελλάδας, η διάταξη αυτή δεν συνάδει µε το σκοπό της οδηγίας». 
 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
 
«Το Ηνωµένο Βασίλειο σηµειώνει µε ιδιαίτερη λύπη ότι η πρόταση οδηγίας για τις πιστώσεις προς 
τους καταναλωτές δεν συνοδεύτηκε από αξιολόγηση του αντίκτυπου σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις 
που έχουν αναλάβει τα θεσµικά όργανα βάσει του σχεδίου για τη βελτίωση της νοµοθεσίας. Το 
Ηνωµένο Βασίλειο παροτρύνει έντονα την Επιτροπή να εξετάζει στο εξής ενδελεχώς ολόκληρο το 
φάσµα των µέσων για τη διεύρυνση της πρόσβασης στις ευρωπαϊκές αγορές, εξασφαλίζοντας, 
προτού υποβάλει νοµοθετικές προτάσεις, την ενδελεχή αξιολόγηση των µη νοµοθετικών λύσεων 
και του κόστους των επιµέρους µέτρων σε σχέση µε τα πλεονεκτήµατά τους. Επιπλέον, το 
Ηνωµένο Βασίλειο δεν θεωρεί ότι οι διατάξεις που συµφωνήθηκαν στην οδηγία για τις πιστώσεις 
στους καταναλωτές αποτελούν προηγούµενο για τις µελλοντικές εργασίες σχετικά µε τις 
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες». 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 21.9.2007 
COM(2007) 546 τελικό 

2002/0222 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 
 

σχετικά µε την 
 

κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο για την έκδοση της οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης που 

συνάπτονται µε τους καταναλωτές 



 

EL 2   EL 

2002/0222 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 
 

σχετικά µε την 
 

κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο για την έκδοση της οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης που 

συνάπτονται µε τους καταναλωτές 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συµβούλιο 
(έγγραφο COM(2002) 443 τελικό 2002/0222 COD): 

12 Σεπτεµβρίου 
2002 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής: 

17 Ιουλίου 2003 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώτη 
ανάγνωση 

20 Απριλίου 2004 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρώτης τροποποιηµένης πρότασης 29 Οκτωβρίου 2004 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της δεύτερης τροποποιηµένης πρότασης 7 Οκτωβρίου 2005 

Ηµεροµηνία της πολιτικής συµφωνίας στο Συµβούλιο 
Ανταγωνιστικότητας: 

21 Μαΐου 2007 

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης: 20.9.2007 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η πρόταση νέας οδηγίας για την καταναλωτική πίστη έχει διττό στόχο: να 
διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και να δροµολογήσει µια 
διαδικασία για τη διαµόρφωση των συνθηκών που θα επιτρέψουν να επιτευχθεί µια 
πραγµατική εσωτερική αγορά στον τοµέα της καταναλωτικής πίστης. 

Η οδηγία του 1987 βασίστηκε στην ελάχιστη εναρµόνιση. Σχεδόν όλα τα κράτη 
µέλη έχουν προχωρήσει σε διαφορετικό βαθµό πέρα από τα πρότυπα αυτά, γεγονός 
που παρεµποδίζει τη διαµόρφωση µιας εσωτερικής αγοράς. Η πλήρης εναρµόνιση 
των πέντε ουσιαστικών ενοτήτων της οδηγίας (παροχή πληροφοριών κατά τη 
σύναψη της σύµβασης και πριν απ' αυτήν), συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο, 
δικαίωµα υπαναχώρησης και δικαίωµα πρόωρης εξόφλησης) αποσκοπεί να συµβάλει 
στη δηµιουργία µιας ενιαίας αγοράς καταναλωτικής πίστης, διότι οι πιστωτές δεν θα 
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χρειάζεται να προσαρµόζουν τα προϊόντα τους στις διαφορετικές εθνικές νοµοθεσίες 
των κρατών µελών.  

Η ισχύουσα οδηγία για την καταναλωτική πίστη (87/102/ΕΚ) εκδόθηκε το 1987 και 
προβλέπει µόνο βασικά µέτρα για την προστασία των καταναλωτών. Οι πρόσφατες 
εξελίξεις της αγοράς κατέστησαν αναγκαία την προσαρµογή των εν λόγω κανόνων. 

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ  

3.1 Γενικές παρατηρήσεις 

 Για την Επιτροπή τα βασικά στοιχεία ήταν η εναρµόνιση των εξής: της 
παροχής πληροφοριών κατά τη σύναψη της σύµβασης και πριν από αυτή, του 
υπολογισµού του συνολικού ετήσιου πραγµατικού επιτοκίου, του δικαιώµατος 
πρόωρης εξόφλησης και του δικαιώµατος υπαναχώρησης. 

 Η Επιτροπή υποστηρίζει την εισαγωγή ενός τυποποιηµένου εντύπου για την 
εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των πιστωτών όσον αφορά 
την παροχή πληροφοριών πριν από τη σύναψη της σύµβασης.  

3.2 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε πρώτη ανάγνωση  

 Τροπολογίες που ενσωµατώνονται στην κοινή θέση 

 Όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πρότεινε ορισµένες εξαιρέσεις που είτε έγιναν δεκτές ως είχαν είτε κατόπιν 
τροποποιήσεων.  

 Η εξαίρεση των συµβάσεων εγγύησης από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 
ελήφθη υπόψη στην τροποποιηµένη πρόταση και συµπεριλήφθηκε στην κοινή 
θέση [άρθρο 2 παράγραφος1]. 

 Η πρόταση να εξαιρεθούν όχι µόνον οι συµβάσεις πίστωσης που 
εξασφαλίζονται µε υποθήκη, αλλά και αυτές που εξασφαλίζονται και µε άλλη 
παρόµοια εγγύηση, έχει επίσης συµπεριληφθεί στην κοινή θέση [άρθρο 2 
παράγραφος 2] και το Συµβούλιο πρόσθεσε (στον τοµέα των πιστώσεων) νέες 
εξαιρέσεις σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της αγοράς ακίνητης περιουσίας (βλ. 
3.3 κατωτέρω).  

 Σχετικά µε τις εξαιρέσεις, το Κοινοβούλιο πρότεινε την εξαίρεση των 
συµβάσεων πίστωσης για ποσά έως 500 ευρώ και άνω των 100.000 ευρώ. Η 
τροποποιηµένη πρόταση προέβλεψε ένα απλουστευµένο καθεστώς για 
πιστώσεις έως 300 ευρώ. Το Συµβούλιο συµφώνησε να εξαιρούνται πλήρως οι 
πιστώσεις κάτω των 200 ευρώ και, σε συµφωνία µε το Κοινοβούλιο, να 
καθοριστεί ανώτατο όριο 100.000 ευρώ [άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ)]. 
Η λύση αυτή είναι αποδεκτή διότι, για µικρές πιστώσεις, οι καταναλωτές σε 
όλη την ΕΕ µπορούν να προστατεύονται από το κράτος µέλος καταγωγής τους 
εάν αυτό θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη για κανόνες προστασίας. Επιπλέον, αυτές 
οι µικρές πιστώσεις σπάνια συνάπτονται σε διασυνοριακό επίπεδο. Οι 
πιστώσεις άνω των 100.000 ευρώ δεν αποτελούν συνήθη καταναλωτική πίστη 
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και, συνεπώς, δεν απαιτούν τους µηχανισµούς προστασίας που παρέχει η 
οδηγία.  

 Στον τοµέα των υπεραναλήψεων και της υπέρβασης του συνολικού ποσού της 
πίστωσης, η Επιτροπή και το Συµβούλιο συµφώνησε µε την πρόταση του 
Κοινοβουλίου για απλουστευµένα καθεστώτα (δηλ., µικρότερος κατάλογος 
υποχρεώσεων) ώστε να διατηρηθεί η ευελιξία των εν λόγω προϊόντων. 
Ωστόσο, οι διαπραγµατεύσεις στο Συµβούλιο κατέληξαν σε µεγαλύτερο 
κατάλογο από αυτόν που πρότεινε το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή. 

 Το Συµβούλιο, µε βάση την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, 
καθιέρωσε απλουστευµένα καθεστώτα για άλλες ειδικές πιστωτικές συµβάσεις 
(πιστώσεις που χορηγούνται από πιστωτικούς οργανισµούς [άρθρο 2 
παράγραφος 5] και για συµφωνίες µεταξύ πιστωτών και καταναλωτών για 
προθεσµιακή πληρωµή στην περίπτωση που ο καταναλωτής έχει ήδη 
καθυστερήσει τις πληρωµές [άρθρο 2 παράγραφος 6]. Το Κοινοβούλιο, µε τις 
τροπολογίες του, είχε προτείνει να εξαιρούνται πλήρως αυτές οι περιπτώσεις. 

 Όσον αφορά τους ορισµούς, η αρχική πρόταση της Επιτροπής περιείχε έναν 
ευρύ ορισµό του συνολικού κόστους της πίστωσης (όλα τα έξοδα που πρέπει 
να καταβάλει ο καταναλωτής για την πίστωση). Το Κοινοβούλιο πρότεινε έναν 
πιο περιορισµένο ορισµό, ο οποίος θα περιελάµβανε µόνο τα έξοδα που είναι 
γνωστά στον πιστωτικό φορέα σε σχέση µε τη διαχείριση της σύµβασης 
πίστωσης, εξαιρουµένων των εξόδων που πρέπει να καταβληθούν σε τρίτους 
(συµβολαιογράφους, φορολογικές αρχές). Η Επιτροπή αποδέχτηκε την 
τροπολογία, συµπεριλαµβάνοντας τα έξοδα που συνδέονται µε τη σύµβαση 
πίστωσης τα οποία γνωρίζει ο πιστωτικός φορέας µε εξαίρεση των εξόδων που 
καταβάλλονται σε τρίτους. Ωστόσο, πρότεινε να συµπεριληφθούν τα έξοδα 
που αφορούν συµπληρωµατικές υπηρεσίες σχετικές µε τη σύµβαση πίστωσης, 
(ιδίως τα ασφάλιστρα), εάν η υπηρεσία είναι υποχρεωτική για να ληφθεί η 
πίστωση ή το διαφηµιζόµενο επιτόκιο, και η σύµβαση συνάπτεται µε 
πιστωτικό φορέα ή, υπό ορισµένες συνθήκες, µε τρίτο µέρος. Η κοινή θέση 
ευθυγραµµίζεται µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, εκτός από ό,τι 
αφορά τους φόρους, οι οποίοι δεν εξαιρέθηκαν [άρθρο 3 στοιχείο ζ)]. Αν και 
θα ήταν προτιµότερο να εξαιρούνται οι φόροι, η Επιτροπή µπορεί να αποδεχτεί 
συµβιβαστικά τη λύση αυτή. 

 Όσον αφορά τις συνδεδεµένες συµβάσεις πίστωσης, το Συµβούλιο 
χρησιµοποίησε τον ορισµό από το Κοινοβούλιο, ο οποίος τροποποιήθηκε 
ελαφρώς [άρθρο 3 στοιχείο ιδ)].  

 Όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά µε τις πληροφορίες που πρέπει να 
παρέχονται στη διαφήµιση, η κοινή θέση έλαβε υπόψη την τροποποιηµένη 
πρόταση της Επιτροπής η οποία πρότεινε έναν κατάλογο σηµαντικών 
πληροφοριών (συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο, διάρκεια της πίστωσης, 
αριθµός και ποσό των µηνιαίων δόσεων και συνολικό ποσό της πίστωσης), που 
πρέπει να παρέχονται εκτός εάν η διαφήµιση δεν περιέχει συγκεκριµένη 
προσφορά πίστωσης (άρθρο 4). Ωστόσο, στην κοινή θέση ο κατάλογος των 
υποχρεωτικών πληροφοριών εξαρτάται από το εάν αναφέρεται στη διαφήµιση 
ένα επιτόκιο ή άλλο αριθµητικό στοιχείο. Έτσι λαµβάνεται υπόψη το γεγονός 
ότι οι καταναλωτές χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες (όπως το ΣΕΠΕ, 
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εάν αναφέρεται στη διαφήµιση αριθµητικό στοιχείο ώστε να αποτρέπεται η 
παραπλάνηση των καταναλωτών από έναν και µόνο αριθµητικό στοιχείο.) Το 
Συµβούλιο διαπίστωσε ότι η διάταξη αυτή δεν χρειάζεται να εφαρµόζεται σε 
ορισµένες περιπτώσεις στα κράτη µέλη όπου η εθνική νοµοθεσία απαιτεί να 
αναφέρεται το ΣΕΠΕ στη διαφήµιση η οποία δεν περιέχει κανένα αριθµητικό 
στοιχείο [άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερη πρόταση)]. Η Επιτροπή συµφωνεί (η 
εξαίρεση αυτή αφορά µόνο περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την οδηγία 
και διαβεβαιώνει τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη ότι µπορούν να διατηρήσουν 
τη νοµοθεσία τους).  

 Ο κατάλογος των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται τροποποιήθηκε και 
το Συµβούλιο εισήγαγε τη δυνατότητα των κρατών µελών να µην επιβάλουν 
να αναφέρεται το ΣΕΠΕ στην περίπτωση υπεραναλήψεων [άρθρο 4 
παράγραφος 2 στοιχείο γ)]. Αυτή η δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη µέλη 
είναι αποδεκτή καθώς οι υπεραναλήψεις δεν έχουν προς το παρόν σχεδόν 
καµία διασυνοριακή επίπτωση.  

 Σχετικά µε τις απαιτήσεις για παροχή πληροφοριών πριν από τη σύναψη της 
σύµβασης, η Επιτροπή, αφού υιοθέτησε πλήρως ή εν µέρει τις τροπολογίες του 
ΕΚ, πρότεινε, µε την τροποποιηµένη πρότασή της, απαιτήσεις οι οποίες 
εγκρίθηκαν πλήρως ή εν µέρει από το Συµβούλιο. Το Συµβούλιο εισήγαγε νέα 
στοιχεία (όπως το τυποποιηµένο έντυπο για παροχή πληροφοριών πριν από τη 
σύναψη της σύµβασης, βλ. 3.3 κατωτέρω). 

 Κατά τον καθορισµό των γενικών υποχρεώσεων του πιστωτικού φορέα πριν 
από τη σύναψη της σύµβασης πίστωσης, το Συµβούλιο ακολούθησε την 
υπόδειξη της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής να απαιτείται η 
αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των καταναλωτών. Ο πιστωτικός 
φορέας θα πρέπει να αξιολογήσει τη πιστοληπτική ικανότητα του καταναλωτή 
βάσει επαρκών στοιχείων που λαµβάνονται, όπου συντρέχει περίπτωση, που 
λαµβάνονται από τον καταναλωτή και, εν ανάγκη, κατόπιν έρευνας στην 
κατάλληλη βάση δεδοµένων [άρθρο 8 παράγραφος 1]. Ωστόσο, το Συµβούλιο 
εγκατέλειψε την αρχή του υπεύθυνου χορήγησης πίστωσης. Αυτό µπορεί να 
γίνει δεκτό διότι το Συµβούλιο αποδέχτηκε την υποχρέωση των κρατών µελών 
να εξασφαλίζουν ότι οι πιστωτές παρέχουν επαρκείς εξηγήσεις ώστε να 
επιτρέπουν στους καταναλωτές να εκτιµήσουν εάν η προτεινόµενη πίστωση 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και στην οικονοµική τους κατάσταση 
[άρθρο 5 παράγραφος 6].  

 Το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο πρόσθεσαν άλλες πληροφορίες στον αρχικό 
σύντοµο κατάλογο υποχρεωτικών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται 
πριν από τη σύναψη της σύµβασης. Μεταξύ των στοιχείων που προστέθηκαν 
από το Κοινοβούλιο (επιπλέον έξοδα υπό την προϋπόθεση ότι τα γνωρίζει ο 
πιστωτικός φορέας, έξοδα που συνδέονται µε την τήρηση λογαριασµού που 
ανοίγεται ειδικά για τη λήψη του εν λόγω δανείου, επιβαρύνσεις για τη χρήση 
ενός µέσου πληρωµής, έξοδα για τις συναλλαγές πληρωµής, συνολικό κόστος 
της καταναλωτικής πίστης, διαδικασίες που συνδέονται µε το δικαίωµα 
υπαναχώρησης, µέθοδος εξόφλησης στην περίπτωση καθυστέρησης 
πληρωµών, τόκοι και έξοδα, λεπτοµέρειες για την αναπροσαρµογή τους και 
έξοδα σε περίπτωση µη εκτέλεσης), το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τα έξοδα 
τήρησης ενός ή περισσότερων λογαριασµών [άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο 
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θ)], τα έξοδα για τη χρήση µέσου πληρωµής και τυχόν άλλα έξοδα [άρθρο 5 
παράγραφος 1 στοιχείο θ)] και τις πληροφορίες που παρέχονται σε περίπτωση 
καθυστέρησης πληρωµών [άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ)]. Βάσει της 
τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής, το Συµβούλιο πρόσθεσε στον 
κατάλογο την αναφορά στα έξοδα που καταβάλλονται σε συµβολαιογράφο 
[άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο ι)], την υποχρέωση επιλογής 
συµπληρωµατικής υπηρεσίας σχετικής µε τη σύµβαση πίστωσης [άρθρο 5 
παράγραφος 1 στοιχείο ια], την ύπαρξη ή την απουσία δικαιώµατος 
υπαναχώρησης [άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο ιε)], το δικαίωµα πρόωρης 
αποπληρωµής [άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο ιστ)], το δικαίωµα 
πληροφόρησης για το αποτέλεσµα της προσφυγής σε βάση δεδοµένων [άρθρο 
5 παράγραφος 1 στοιχείο ιζ)] και τις πληρωµές που καταβάλλονται από τον 
καταναλωτή οι οποίες δεν οδηγούν σε άµεση αντίστοιχη απόσβεση του 
συνολικού ποσού της πίστωσης [άρθρο 5 παράγραφος 5]. Επιπλέον, το 
Συµβούλιο πρόσθεσε, µε δική του πρωτοβουλία, την πληροφορία σχετικά µε 
τον τύπο της πίστωσης [άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α)], τα στοιχεία 
ταυτότητας και τη γεωγραφική διεύθυνση του πιστωτικού φορέα [άρθρο 5 
παράγραφος 1 στοιχείο β)], µια προειδοποίηση για συνέπειες της παράλειψης 
πληρωµής [άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ)], το δικαίωµα λήψης δωρεάν 
αντιγράφου του σχεδίου σύµβασης πίστωσης, κατόπιν αίτησης [άρθρο 5 
παράγραφος 1 στοιχείο ιη)] και, όπου συντρέχει περίπτωση, το χρονικό 
διάστηµα κατά το οποίο δεσµεύεται ο πιστωτικός φορέας από τις πληροφορίες 
που έχει παράσχει πριν από τη σύναψη της σύµβασης [άρθρο 5 παράγραφος 1 
στοιχείο ιθ)].  

 Ενώ η Επιτροπή ισχυρίστηκε ότι ο κατάλογος που περιλαµβάνει τις απαιτήσεις 
για παροχή πληροφοριών πριν από τη σύναψη της σύµβασης δεν πρέπει να 
επεκταθεί πέρα από τον κατάλογο που περιλαµβάνει η τροποποιηµένη 
πρότασή της για να αποφευχθεί η παροχή υπερβολικά πολλών πληροφοριών, 
συµφώνησε µε τον κατάλογο πληροφοριών στη σηµερινή του µορφή, 
λαµβάνοντας υπόψη ότι ορισµένες από τις πληροφορίες που προστέθηκαν 
αφορούν µόνο συγκεκριµένες περιπτώσεις και ότι, µόνο υπό τις συνθήκες 
αυτές, θα καταχωρίζονται στο υποχρεωτικό έντυπο (βλ. 3.3).  

 Όσον αφορά τις πληροφορίες που παρέχονται πριν από τη σύναψη της 
σύµβασης σε συγκεκριµένες περιπτώσεις όπως οι υπεραναλήψεις, 
ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση το απλουστευµένο καθεστώς που προτάθηκε 
από το Κοινοβούλιο, αλλά ο κατάλογος των πληροφοριών επεκτάθηκε [άρθρο 
6 παράγραφοι 1, 2 και 3]. Καθώς αυτές οι συγκεκριµένες περιπτώσεις δεν 
έχουν σηµαντικό διασυνοριακό αντίκτυπο, η Επιτροπή δεν προέβαλε 
αντιρρήσεις για τον εν λόγω κατάλογο. Η πρόταση αυτή ισχύει επίσης στη 
δυνατότητα επιλογής που παρέχεται στα κράτη µέλη σχετικά µε την αναφορά 
του ΣΕΠΕ σε περιπτώσεις υπεραναλήψεων [άρθρο 6 παράγραφος 2].  

 Όσον αφορά την πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων, το Κοινοβούλιο πρότεινε να 
εγκαταλειφθεί η υποχρέωση των κρατών µελών να εξασφαλίσουν τη 
λειτουργία κεντρικής βάσης δεδοµένων. Η Επιτροπή και το Συµβούλιο 
συµφώνησαν στην εν λόγω τροπολογία [άρθρο 9]. Το Κοινοβούλιο πρότεινε 
να διατηρηθεί η απαίτηση οι πιστωτικοί φορείς άλλων κρατών µελών να έχουν 
πρόσβαση στις υπάρχουσες βάσεις δεδοµένων υπό τους ίδιους όρους όπως οι 
πιστωτικοί φορείς του κράτους µέλους. Η Επιτροπή πρόσθεσε ότι η πρόσβαση 
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πρέπει να παρέχεται χωρίς διακρίσεις, κάτι που αποδέχτηκε το Συµβούλιο 
[άρθρο 9 παράγραφος 1]. Η δεύτερη διάταξη της οποίας τη διατήρηση 
πρότεινε το Κοινοβούλιο αφορά την άµεση και δωρεάν ενηµέρωση του 
καταναλωτή σχετικά µε το αποτέλεσµα της προσφυγής σε βάση δεδοµένων. Η 
τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής ενσωµατώνει την εν λόγω τροπολογία 
αλλά την περιορίζει σε περιπτώσεις όπου ο καταναλωτής ζητά την παροχή της 
πληροφορίας. Το Συµβούλιο περιόρισε περαιτέρω την υποχρέωση ενηµέρωσης 
του καταναλωτή στις περιπτώσεις όπου η απόρριψη της αίτησης χορήγησης 
πίστωσης βασίζεται στην προσφυγή στη βάση δεδοµένων [άρθρο 9 
παράγραφος 2]. Αυτό µπορεί να γίνει δεκτό διότι καλύπτει την περίπτωση 
στην οποία είναι πλέον σηµαντικό για τους καταναλωτές να γνωρίζουν σχετικά 
µε την προσφυγή στη βάση δεδοµένων. 

 Όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να αναφέρονται στη σύµβαση, έγινε 
δεκτή η πρόταση του Κοινοβουλίου να προστεθούν οι πληροφορίες σχετικά µε 
τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την άσκηση του δικαιώµατος 
καταγγελίας της σύµβασης πίστωσης [άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο ιη)]. 

 Όσον αφορά το ΣΕΠΕ το Κοινοβούλιο είχε προτείνει να λαµβάνονται υπόψη 
στο ΣΕΠΕ τα έξοδα ασφάλισης µόνο εάν είναι υποχρεωτικά για τη σύναψη της 
πίστωσης. Η πρόταση αυτή έγινε από την Επιτροπή και το Συµβούλιο, αλλά 
για λόγους σαφήνειας, συµπεριλήφθη στον ορισµό του συνολικού κόστους της 
πίστωσης (άρθρο 3 στοιχείο ζ). Το Κοινοβούλιο είχε επίσης προτείνει να 
χρησιµοποιούνται δύο τεκµήρια στις περιπτώσεις όπου το χρεωστικό επιτόκιο 
µπορεί να παρουσιάζει διακύµανση κατά τη διάρκεια της σύµβασης ή όπου 
προτείνεται ένα προνοµιακό επιτόκιο µόνο για την αρχή της πίστωσης. Η 
πρόταση αυτή έγινε πλήρως αποδεκτή από την Επιτροπή και το Συµβούλιο και 
περιέχεται τώρα στο Παράρτηµα Ι µέρος (ΙΙ) στοιχεία η) και θ). 

 Όσον αφορά το χρεωστικό επιτόκιο, το Κοινοβούλιο είχε προτείνει επιπλέον 
όρους για τα µεταβλητά χρεωστικά επιτόκια. Οι προσθήκες αυτές ελήφθησαν 
υπόψη και τώρα περιλαµβάνονται στον ορισµό του «σταθερού χρεωστικού 
επιτοκίου» (δηλ, µη µεταβλητού) στο άρθρο 3 στοιχείο η).  

 Όσον αφορά την πρόωρη αποπληρωµή, το Κοινοβούλιο είχε προτείνει αλλαγές 
στη διατύπωση οι οποίες ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση. Ο καταναλωτής 
µπορεί δικαιούται να εκπληρώσει πρόωρα ανά πάσα στιγµή τις υποχρεώσεις 
του [άρθρο 16]. 

 Όσον αφορά την εκχώρηση δικαιωµάτων, το Κοινοβούλιο είχε προτείνει ότι ο 
καταναλωτής πρέπει να πληροφορείται για την εκχώρηση της σύµβασης σε 
τρίτο. Η πρόταση αυτή ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση· ωστόσο, δεν 
εφαρµόζεται όταν ο αρχικός πιστωτικός φορέας, σε συµφωνία µε τον εκδοχέα, 
εξακολουθεί να καταβάλλει την πίστωση έναντι του καταναλωτή [άρθρο 17].  

 Όσον αφορά τις συνδεδεµένες συµβάσεις πίστωσης, και το αποτέλεσµα του 
δικαιώµατος υπαναχώρησης από τέτοιες συναλλαγές, η Επιτροπή και το 
Συµβούλιο επιβεβαίωσε ότι εάν ο καταναλωτής υπαναχωρήσει από συµβάσεις 
παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, βάσει του κοινοτικού δικαίου, δεν δεσµεύεται 
πλέον από τυχόν συνδεδεµένη σύµβαση πίστωσης (άρθρο 15). Το Κοινοβούλιο 
πρότεινε επιπλέον τα κράτη µέλη να µπορούν να διατηρήσουν ή να εισαγάγουν 
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συστήµατα αλληλέγγυας ευθύνης. Η πρόταση αυτή αντικατοπτρίζεται στην 
κοινή θέση (άρθρο 15 παράγραφος 2). 

 Το Συµβούλιο και η Επιτροπή ακολούθησαν την πρόταση του Κοινοβουλίου 
σύµφωνα µε την οποία καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη έχει το δικαίωµα 
να καταγγείλει σύµβαση πίστωσης αόριστης διάρκειας παρέχοντας απλώς 
προειδοποίηση. Επιπλέον, ως µέτρο για την προστασία των καταναλωτών, η 
κοινή θέση προτείνει οι πιστωτικοί φορείς να υποχρεώνονται να παρέχουν 
τουλάχιστον δίµηνη προειδοποίηση (άρθρο 13). 

 Όσον αφορά την υπέρβαση, το µέρος της τροπολογίας του Κοινοβουλίου που 
αφορά την ενηµέρωση του καταναλωτή (κυρώσεις και τόκοι υπερηµερίας) 
έγινε δεκτό και ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση (άρθρο 18). 

 Όσον αφορά τη ρύθµιση των δραστηριοτήτων των πιστωτικών φορέων και των 
µεσιτών πιστώσεων, η τροπολογία του Κοινοβουλίου η οποία πρότεινε να 
ρυθµίζονται ή να εποπτεύονται από ανεξάρτητο φορέα ή αρχή ελήφθη υπόψη 
στην κοινή θέση (άρθρο 20). Εντούτοις, το εν λόγω άρθρο δεν κάνει πλέον 
αναφορά στους µεσίτες πιστώσεων. 

 Τροπολογίες που δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση, και, ωστόσο, έγιναν 
δεκτές από την Επιτροπή.  

 Το Κοινοβούλιο πρότεινε να µπορεί ο πιστωτικός φορέας να εκπληρώνει τις 
απαιτήσεις του για παροχή πληροφοριών πριν από τη σύναψη της σύµβασης 
παρέχοντας ένα σχέδιο σύµβασης πίστωσης το οποίο να περιλαµβάνει όλες τις 
ανάγκες συµβατικές πληροφορίες. Το Συµβούλιο δεν δέχτηκε την πρόταση 
αυτή. ∆εδοµένου ότι είναι πολύ δύσκολο για το µέσο καταναλωτή να 
κατανοήσει τους όρους µιας σύµβασης πίστωσης και ότι το υποχρεωτικό 
έντυπο (βλ. 3.3) αποτελεί καλή λύση για την παροχή κατανοητών 
πληροφοριών στον καταναλωτή πριν από τη σύναψη της σύµβασης, η 
Επιτροπή συµφωνεί ότι οι πιστωτικοί φορείς πρέπει να υποχρεώνονται να 
χρησιµοποιούν πάντα το έντυπο αυτό.  

 Με τη διάταξη για τις συνδεδεµένες συµβάσεις πιστώσεων, το Κοινοβούλιο 
είχε προτείνει η ύπαρξη προϋπάρχουσας σύµβασης µεταξύ του πιστωτικού 
φορέα και του προµηθευτή να αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση 
εκ µέρους του καταναλωτή ένδικων µέσων κατά του πιστωτικού φορέα στην 
περίπτωση µη παροχής ή µερικής παροχής ή µη συµµόρφωσης. Αυτό έγινε 
δεκτό από την Επιτροπή, όµως το Συµβούλιο δεν αποδέχτηκε την πρόταση 
αυτή. Ωστόσο, η κοινή θέση αφήνει το περιθώριο στα κράτη µέλη, όπως 
πρότεινε το Κοινοβούλιο, να καθορίζουν σε ποιο βαθµό και υπό ποιες 
συνθήκες µπορούν να ασκούνται τα εν λόγω ένδικα µέσα. 

 Όσον αφορά τις συµβάσεις πίστωσης αορίστου διάρκειας, η Επιτροπή δεν 
διαφώνησε µε την υποχρέωση ρητής προηγούµενης έγκρισης από τον 
δανειολήπτη πριν από την ανανέωση της σύµβασης, αλλά αυτό δεν ελήφθη 
υπόψη στην κοινή θέση. 

 Η τροπολογία που πρότεινε το Κοινοβούλιο σχετικά µε το άρθρο για την 
εκτέλεση της σύµβασης εγγύησης δεν µπορούσε να εφαρµοστεί καθώς το όλο 
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θέµα των ασφαλειών αποκλείστηκε από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. Το 
ίδιο ισχύει για το άρθρο σχετικά µε την όχληση και την απαίτηση οφειλών. 

 Τροπολογίες που δεν έγιναν δεκτές 

 Η πρόταση του Κοινοβουλίου να προβλέπεται ότι οι συµβάσεις πίστωσης 
πρέπει να συντάσσονται γραπτώς δεν ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση διότι η 
Επιτροπή και το Συµβούλιο πιστεύουν ότι οι τυπικές απαιτήσεις πρέπει να 
ευθυγραµµίζονται µε όλα τα χαρακτηριστικά της εµπορίας εξ αποστάσεως. 
Ωστόσο, το Συµβούλιο συµπεριέλαβε τη δυνατότητα των κρατών µελών να 
διατηρούν ή να εισάγουν εθνικούς κανόνες σχετικά µε την εγκυρότητα της 
σύναψης συµβάσεων [άρθρο 10 παράγραφος 1 τρίτη πρόταση]. 

 Σχετικά µε το ΣΕΠΕ (άρθρο 19), το Κοινοβούλιο είχε προτείνει να εξηγηθεί µε 
περισσότερες λεπτοµέρειες ο τύπος υπολογισµού στο αντίστοιχο άρθρο. Το 
Συµβούλιο και η Επιτροπή θεώρησαν ότι ήταν επαρκής η αναφορά του τύπου 
στο παράρτηµα, το οποίο δεν είναι απλώς ενδεικτικό αλλά αποτελεί µέρος του 
νοµοθετικού κειµένου. 

 Η χρήση σταθερού ισοζυγίου κεφαλαίου ως βάσης για τον υπολογισµό του 
ΣΕΠΕ στην περίπτωση συµβάσεων πίστωσης αορίστου διάρκειας, όπως είχε 
προτείνει το Κοινοβούλιο, δεν έγινε αποδεκτή διότι δεν αντανακλούσε την 
πραγµατικότητας της πίστωσης αορίστου διάρκειας. 

 Όσον αφορά τις συνδεδεµένες συµβάσεις πίστωσης, το Κοινοβούλιο είχε 
προτείνει στην περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύµβαση πίστωσης ο 
καταναλωτής να µη δεσµεύεται πλέον από τη συνδεδεµένη σύµβαση παροχής 
αγαθών ή υπηρεσιών. Αυτό δεν έγινε δεκτό από την Επιτροπή και το 
Συµβούλιο διότι η παρούσα οδηγία αφορά τις συµβάσεις πίστωσης και όχι τις 
συµβάσεις πώλησης. Επιπλέον, αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει τους 
προµηθευτές να καθυστερούν την παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών έως 
το τέλος της περιόδου υπαναχώρησης. Ωστόσο, τα κράτη µέλη εξακολουθούν 
να έχουν το δικαίωµα να εισάγουν ή να διατηρούν τέτοια συστήµατα σε εθνικό 
επίπεδο. 

 Όσον αφορά την υπέρβαση, η διατύπωση που πρότεινε το Κοινοβούλιο 
σχετικά µε τη «µη επιτρεπόµενη υπέρβαση» δεν ενσωµατώθηκε διότι 
αναφέρεται σε κάτι που δεν είναι αποδεκτό από τον πιστωτικό φορέα και, 
συνεπώς, από τη φύση του δεν «επιτρέπεται» [άρθρο 18]. 

 Όσον αφορά την προσέγγιση εναρµόνισης, το Κοινοβούλιο είχε προτείνει να 
εισαχθεί στην οδηγία µια ελάχιστη ρήτρα εναρµόνισης. Αυτό δεν 
ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η ελάχιστη ρήτρα 
που περιέχεται στην ισχύουσα οδηγία για την καταναλωτική πίστη έχει 
οδηγήσει σε πολύ διαφορετικές νοµοθεσίες στα κράτη µέλη, µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργούνται φραγµοί στην είσοδο στην αγορά και κατακερµατισµός της 
αγοράς. Με την δροµολόγηση της διαδικασίας για τη δηµιουργία µιας 
πραγµατικής εσωτερικής αγοράς για την καταναλωτική πίστη, η οποία 
αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της οδηγίας, η Επιτροπή πιστεύει 
ότι η πλήρης εναρµόνιση όπως προβλέπεται στην κοινή θέση (άρθρο 22) είναι 
απολύτως αναγκαία, όχι µόνο σε ό,τι αφορά το ΣΕΠΕ, όπως προτείνεται στις 
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τροπολογίες του Κοινοβουλίου, αλλά και για τα άλλα βασικά θέµατα που 
καλύπτει η οδηγία.  

3.3 Νέες διατάξεις τις οποίες εισήγαγε το Συµβούλιο 

 Το Συµβούλιο πρόσθεσε τις υπεραναλήψεις που πρέπει να εξοφλούνται σε ένα 
µήνα στον κατάλογο των εξαιρέσεων από το πεδίο της οδηγίας [άρθρο 2 
παράγραφος 2 στοιχείο ε)]. Ωστόσο, πρέπει να παρέχεται ένας σύντοµος 
κατάλογος πληροφοριών πριν από τη σύναψη της σύµβασης [άρθρο 6 
παράγραφος 5]. Καθώς αυτές οι πιστώσεις καλύπτουν µόνον έναν πολύ 
σύντοµο χρονικό διάστηµα και, συνεπώς, δεν συνεπάγονται εκτεταµένα έξοδα, 
η εξαίρεση αυτή είναι αποδεκτή.  

 Στον τοµέα των ενυπόθηκων πιστώσεων, το Συµβούλιο εισήγαγε δύο νέες 
εξαιρέσεις που καλύπτουν τις πιστώσεις που προορίζονται για τη 
χρηµατοδότηση της αγοράς ακίνητης περιουσίας µε παρόµοιο τρόπο όπως οι 
ενυπόθηκες πιστώσεις [άρθρο 2 παράγραφος 2 (α, δεύτερη εναλλακτική 
επιλογή)] και πιστώσεις από τράπεζες που βασίζονται στις αρχές της ισλαµικής 
πίστης στο Ηνωµένο Βασίλειο [άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β)]. Η 
Επιτροπή υποστηρίζει τις εξαιρέσεις αυτές διότι αποσκοπούν να καλύψουν 
συγκεκριµένες νοµικές λύσεις σε ορισµένες κράτη µέλη που είναι παρόµοιες 
για τις ενυπόθηκες πιστώσεις. 

 Σύµφωνα µε τα απλουστευµένα καθεστώτα που δηµιουργήθηκαν για τις 
υπεραναλήψεις και τις υπερβάσεις, το Συµβούλιο εισήγαγε ορισµούς για τα 
δύο τύπους συµφωνιών πίστωσης, στην περίπτωση υπερανάληψης βάσει της 
πρότασης της Επιτροπής [άρθρο 3 στοιχεία δ) και ε)]. 

 Σχετικά µε την παροχή πληροφοριών πριν από τη σύναψη της σύµβασης, το 
Συµβούλιο εισήγαγε υποχρεωτικό τυποποιηµένο έντυπο το οποίο είναι 
ακριβώς το ίδιο σε όλα τα κράτη µέλη και πρέπει να χρησιµοποιείται από τους 
πιστωτικούς φορείς για να παρέχουν στον καταναλωτή πληροφορίες πριν από 
τη σύναψη της σύµβασης [άρθρο 5 παράγραφος 1 δεύτερη πρόταση/ 
παράρτηµα ΙΙ]. Η Επιτροπή υποστηρίζει απόλυτα την πρόταση αυτή διότι το 
έντυπο θα διευκολύνει για τους καταναλωτές τη σύγκριση των προσφορών και 
θα είναι πιο κατανοητές για τους καταναλωτές οι πληροφορίες που παρέχονται 
πριν από τη σύναψη της σύµβασης.  

 Στις περιπτώσεις απλουστευµένων καθεστώτων, το Συµβούλιο συνέταξε ένα 
ειδικό τυποποιηµένο έντυπο (παράρτηµα ΙΙΙ), το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό, 
αλλά µπορεί να χρησιµοποιείται από πιστωτικούς φορείς για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων που έχουν για παροχή πληροφοριών πριν από τη σύναψη 
της σύµβασης [άρθρο 6 παράγραφος 1 τέταρτη και πέµπτη πρόταση)]. 

 Το Συµβούλιο εισήγαγε ορισµένες νέες διατάξεις σχετικά µε την ίδια τη 
σύµβαση πίστωσης. Στις απαιτήσεις για παροχή πληροφοριών πρόσθεσε 
πληροφορίες σχετικά µε άλλους συµβατικούς όρους και προϋποθέσεις [άρθρο 
10 παράγραφος 2 στοιχείο κ)], την εποπτική αρχή [άρθρο 10 παράγραφος 2 
στοιχείο κα)] και τη γενική προειδοποίηση για τις συνέπειες της παράλειψης 
πληρωµής [άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο ιγ)]. Στις περιπτώσεις 
υπεραναλήψεων, προβλέπεται η ίδια δυνατότητα επιλογής των κρατών µελών 
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σχετικά µε την αναφορά του ΣΕΠΕ [άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)]. Ενώ 
η Επιτροπή µπορεί να αποδεχτεί όλες αυτές τις προσθήκες, η τροπολογία του 
Συµβουλίου ότι το άρθρο 10 δεν πρέπει να θίγει τυχόν εθνικούς κανόνες για 
την εγκυρότητα της σύναψης σύµβασης πίστωσης δηµιουργεί περισσότερα 
προβλήµατα.. Το άρθρο 10 προορίζεται να αποτελέσει πλήρως εναρµονισµένη 
διάταξη, µε συνέπεια τα κράτη µέλη να µην πρέπει να έχουν την ελευθερία να 
επιβάλουν τυπικές απαιτήσεις (π.χ. γραπτή υπογραφή της σύµβασης) σε εθνικό 
επίπεδο. Τέτοιες επίσηµες απαιτήσεις, οι οποίες δεν είναι εναρµονισµένες, 
µπορούν να αποτελέσουν φραγµούς στην εσωτερική αγορά. 

 Σχετικά µε την παροχή πληροφοριών για το χρεωστικό επιτόκιο [άρθρο 11], το 
Συµβούλιο όριζε ότι η παροχή πληροφοριών στην περίπτωση αλλαγής του 
χρεωστικού επιτοκίου πρέπει να γίνεται µόνο περιοδικά εάν συνδέεται µε 
αλλαγή του επιτοκίου αναφοράς, ώστε να αποφεύγεται η περιττή 
γραφειοκρατία και η υπερφόρτωση του καταναλωτή µε πληροφορίες. 

 Το Συµβούλιο εισήγαγε λεπτοµερέστερη περιγραφή της διαδικασίας για την 
άσκηση του δικαιώµατος υπαναχώρησης. Πρόσθεσε επίσης µία παράγραφο 
(άρθρο 14 παράγραφος 6) σύµφωνα µε την οποία τα κράτη µέλη µπορούν να 
διατηρούν τυχόν εθνικές διατάξεις που ορίζουν προθεσµία κατά τη διάρκεια 
της οποίας δεν µπορεί να αρχίσει η εκτέλεση της σύµβασης. 

 Όσον αφορά την πρόωρη εξόφληση (άρθρο 16), το Συµβούλιο εισήγαγε τη 
δυνατότητα για τους πιστωτικούς φορείς να αξιώνουν αποζηµίωση στην 
περίπτωση που ο καταναλωτής προβεί σε πρόωρη εξόφληση, υπό ορισµένες 
προϋποθέσεις. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιβάλουν όριο που δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ για το ποσό που εξοφλείται πρόωρα, κάτω από το 
οποίο δεν µπορεί να ζητείται αποζηµίωση. Η ανώτατη αποζηµίωση ανέρχεται 
στο 1% του ποσού που αποπληρώθηκε εφόσον το επιτόκιο είναι σταθερό για 
περισσότερο από ένα έτος και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 0,5% της πίστωσης. 
Επιπλέον, ο πιστωτικός φορέας δεν δικαιούται αποζηµίωση εάν το επιτόκιο 
αναφοράς της ΕΚΤ έχει αυξηθεί µεταξύ της ηµεροµηνίας σύναψης της 
συµφωνίας και της ηµεροµηνίας πρόωρης εξόφλησης. Η Επιτροπή πιστεύει ότι 
η εναρµόνιση του υπολογισµού της αποζηµίωσης είναι χρήσιµη για την 
επίτευξη της εσωτερικής αγοράς και ότι οι όροι που συµφωνήθηκαν από το 
Συµβούλιο δεν θίγουν το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Ωστόσο, η 
Επιτροπή θα προτιµούσε υψηλότερο επίπεδο εναρµόνισης για το θέµα αυτό. 

 Το Συµβούλιο πρόσθεσε τη δυνατότητα προσφυγής σε επιτροπολογία 
(σύµφωνα µε το άρθρο 5α παράγραφο 1 έως 4 της οδηγίας 1999/468/ΕΚ, 
λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8) για τον καθορισµό των 
τεκµηρίων που πρέπει να χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του ΣΕΠΕ για 
ορισµένους τύπους πιστώσεων [άρθρο 19 παράγραφος 5]. Η πρόταση αυτή 
λαµβάνεται υπόψη στο άρθρο 25 της κοινής θέσης και υποστηρίζεται από την 
Επιτροπή. Η εξαιρετική τεχνική φύση του θέµατος αυτού δεν προσφερόταν για 
εις βάθος συζήτηση στο Συµβούλιο, το οποίο συνεπώς αποφάσισε να το 
εξετάσει µε µια πιο κατάλληλη για το σκοπό αυτό διαδικασία. Η οδηγία 
περιέχει ορισµένες ρυθµιστικές επιλογές για τα κράτη µέλη (πιθανότητα 
εφαρµογής απλουστευµένου καθεστώτος µόνο για ορισµένες συµβάσεις 
πιστώσεων [άρθρο 2 παράγραφοι 5 και 6], πρόβλεψη αναφοράς στη διαφήµιση 
µόνο του ΣΕΠΕ [άρθρο 4 παράγραφος 1], δικαίωµα να µην επιβάλουν την 
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αναφορά του ΣΕΠΕ για υπεραναλήψεις στη διαφήµιση, παροχή πληροφοριών 
κατά και πριν από τη σύναψη της σύµβασης [άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο 
γ), άρθρο 6 παράγραφος 2, άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)], πιθανότητα 
να προσαρµόζουν τη βοήθεια που παρέχεται στους καταναλωτές [άρθρο 5 
παράγραφος 6], µη πρόβλεψης του δικαιώµατος υπαναχώρησης στην 
περίπτωση συµβάσεων που συνάπτονται µέσω συµβολαιογράφου[άρθρο 14 
παράγραφος 5], δικαίωµα να καθορίζουν τα ένδικα µέσα για τις συνδεδεµένες 
συµβάσεις πίστωσης [άρθρο 15 παράγραφος 2], το δικαίωµα να διατηρούν ή 
να εισαγάγουν κανόνες σχετικά µε το κύρος της σύµβασης [άρθρο 10 
παράγραφος 1] και να καθορίζουν όριο κατ' ανώτερο 10.000 ευρώ κάτω από 
το οποίο δεν µπορεί να ζητηθεί αποζηµίωση για πρόωρη εξόφληση [άρθρο 16 
παράγραφος 4]. Το Συµβούλιο προσέθεσε την υποχρέωση των κρατών µελών 
να ενηµερώνουν την Επιτροπή όταν κάνουν χρήση αυτών των επιλογών, ώστε 
οι πληροφορίες αυτές να µπορούν να δηµοσιοποιούνται. Η πρόταση αυτή 
συµπληρώνεται από διάταξη η οποία προβλέπει την παρακολούθηση εκ 
µέρους της Επιτροπής των συνεπειών της χρήσης των εν λόγω ρυθµιστικών 
επιλογών για τους καταναλωτές και την εσωτερική αγορά [άρθρο 27 
παράγραφος 2]. Η Επιτροπή συµφωνεί µε τις προσθήκες αυτές. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η κοινή θέση είναι ικανοποιητική όσον αφορά τέσσερα από τα πέντε βασικά 
ζητήµατα της οδηγίας. Η παροχή πληροφοριών πριν από τη σύναψη της σύµβασης, 
παροχή πληροφοριών κατά τη σύναψη της σύµβασης, ΣΕΠΕ και το δικαίωµα 
υπαναχώρησης εναρµονίζονται πλήρως και εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο 
ενηµέρωσης και προστασίας του καταναλωτή, ενώ διαµορφώνονται οι όροι για τη 
δηµιουργία πραγµατικής εσωτερικής αγοράς στον τοµέα της καταναλωτικής πίστης. 
Το τυποποιηµένο έντυπο για την παροχή πληροφοριών πριν από τη σύναψη της 
σύµβασης, που εισήγαγε το Συµβούλιο, θα προσφέρει στους καταναλωτές µια καλή 
βάση για σύγκριση των προσφορών. 

Η Επιτροπή ήταν υπέρ της µεγαλύτερης εναρµόνισης στο θέµα της πρόωρης 
εξόφλησης. Η Επιτροπή δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη 
µέλη να διατηρήσουν ή να εισαγάγουν εθνική νοµοθεσία σχετικά µε το κύρος της 
σύναψης των συµβάσεων πίστωσης. Ωστόσο, θεωρεί ότι ο γενικός συµβιβασµός που 
επιτεύχθηκε από το Συµβούλιο µπορεί να γίνει δεκτός, λαµβάνοντας υπόψη την 
πρόοδο που σηµειώθηκε στους άλλους βασικούς τοµείς και τις δυσκολίες για την 
επίτευξη οποιαδήποτε συµφωνίας στον Συµβούλιο.  
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