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ΘΕΜΑ: «Aπαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που
έχουν κριθεί καταχρηστικοί µε αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/ Α’/2005) «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Του άρθρου 13 παρ. 21 του Ν. 3587/2007(ΦΕΚ 152/Α’/10-07-2007)
«Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των
Καταναλωτών», όπως ισχύει, -Ενσωµάτωση της οδηγίας 2005/29 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EE L149)».
3. Του άρθρου 2 του Ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191/A’/1994) «Προστασία των
Καταναλωτών», όπως ισχύει.
4. Του Π.∆. 397/1998 «Οργανισµός του Υπουργείου Εµπορίου», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του Π.∆. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού,
Βιοµηχανίας-Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο
Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α’/1.2.1996), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µετά
την έκδοση του Π.∆. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α’/17.3.2004).
6. Του Π.∆. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου στο
Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισµός των αρµοδιοτήτων της» (ΦΕΚ
51/Α’/18.3.1996).
7. Του Π.∆. 197/1997 «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή και
καθορισµός των αρµοδιοτήτων της» (ΦΕΚ 156/Α’/30.7.1997).
8. Του Π.∆. 206/2007 «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
232/Α’/19.9.2007).

9. Τις αποφάσεις υπ’ αριθ 430/05 και 1219/01 του Αρείου Πάγου, 5253/03,
και 6291/00 του Εφετείου Αθηνών καθώς και 1119/02 και 1208/98 του
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες έχουν καταστεί αµετάκλητες,
καθώς και την απόφαση υπ΄ αριθ 961/07 του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, στο µέρος που έχει καταστεί αµετάκλητη.
10. Το γεγονός ότι οι συνέπειες του δεδικασµένου των ανωτέρω αποφάσεων
έχουν ευρύτερο δηµόσιο ενδιαφέρον για την εύρυθµη λειτουργία της
αγοράς και την προστασία των καταναλωτών.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισµού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απαγόρευση αναγραφής των Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν
κριθεί ως καταχρηστικοί µε αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις επί αγωγών
ενώσεων καταναλωτών, σε συµβάσεις που συνάπτουν τα Πιστωτικά
Ιδρύµατα µε τους καταναλωτές, ως ακολούθως:

1) Σε συµβάσεις στεγαστικών δανείων κυµαινόµενου επιτοκίου:
α) όρος που προβλέπει την είσπραξη από το Πιστωτικό Ίδρυµα εξόδων
«χρηµατοδότησης», «προέγκρισης δανείου», ή «εξέτασης αιτήµατος
δανείου», κλιµακούµενων ανάλογα µε το ποσόν του δανείου.
β) όρος που προβλέπει την επιβολή ποσού «προµήθειας» ή «εξόδων
φακέλου».
γ) όρος που προβλέπει ότι σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής εκ
µέρους του καταναλωτή οποιασδήποτε δόσης, ή µέρους αυτής, ή των τόκων,
ή των εξόδων το Πιστωτικό Ίδρυµα δύναται να καταγγείλει την σύµβαση
δανείου και να ζητήσει το σύνολο του ανεξόφλητου ποσού µαζί µε τους
αναλογούντες τόκους υπερηµερίας.
δ) όρος που προβλέπει ως πρόσθετη ασφάλεια την εκχώρηση και µεταβίβαση
στο Πιστωτικό Ίδρυµα των µισθωµάτων επί εκµισθωµένου από τον
καταναλωτή ακινήτου, εφόσον το Πιστωτικό Ίδρυµα απαιτεί επιπλέον από τον
καταναλωτή να εγγράψει υπέρ αυτού προσηµείωση υποθήκης για ποσό που
υπερκαλύπτει το ύψος του δανείου, να διατηρεί το ακίνητο ασφαλισµένο µε
δικαιούχο του ασφαλίσµατος το ίδιο το Πιστωτικό ίδρυµα και να
συνυπογράψει τη σύµβαση δανείου ως εγγυητής τρίτο πρόσωπο.
ε) όρος που προβλέπει την παραίτηση του εγγυητή από τα ευεργετήµατα και
τις ενστάσεις που του αναγνωρίζουν τα άρθρα 862 - 868 Α.Κ., όπως εκάστοτε
ισχύουν.
στ) όρος που προβλέπει υπολογισµό των τόκων µε βάση έτος 360 ηµερών
αντί του ηµερολογιακού έτους.

ζ) όρος που προβλέπει ότι σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης µερικώς ή
ολικώς του κεφαλαίου του δανείου, η οποία πραγµατοποιείται µετά τον πρώτο
χρόνο σύναψης της σύµβασης και εφόσον δεν υπάρχει καθυστέρηση οφειλής,
ο καταναλωτής θα καταβάλει ως αποζηµίωση στο Πιστωτικό Ίδρυµα ποσό ίσο
µε ποσοστό επί του κεφαλαίου που καταβάλλεται πρόωρα, ή τόκους
ορισµένων µηνών επί του κεφαλαίου αυτού.
Επίσης, κάθε όρος που εξαρτά την άσκηση του προαναφερόµενου
δικαιώµατος πρόωρης εξόφλησης από οποιοδήποτε αντάλλαγµα.
2) Σε συµβάσεις χορήγησης πιστωτικών καρτών:
α) όρος που προβλέπει στις περιπτώσεις ανάληψης µετρητών την καταβολή
προµήθειας στο Πιστωτικό Ίδρυµα.
β) όρος που προβλέπει ότι ο συµβατικός τόκος µε τον οποίο θα χρεώνεται ο
λογαριασµός του κατόχου πιστωτικής κάρτας στις περιπτώσεις τµηµατικών
εξοφλήσεων (καταβολών σε δόσεις) µπορεί να µεταβάλλεται από το
Πιστωτικό ίδρυµα, χωρίς να καθορίζονται κριτήρια ειδικά εκ των προτέρων,
ορισµένα και εύλογα για τον καταναλωτή.
γ) όρος που προβλέπει την αποκλειστική αρµοδιότητα δικαστηρίων
συγκεκριµένης πόλης για την επίλυση διαφορών που θα προκύπτουν από την
σύµβαση µεταξύ Πιστωτικού Ιδρύµατος και καταναλωτή.
δ) όρος που προβλέπει ότι αν, εντός συγκεκριµένης ταχθείσας από το
Πιστωτικό Ίδρυµα προθεσµίας από την λήψη του Μηνιαίου Λογαριασµού (ή
και άλλης ειδοποίησης οποτεδήποτε, για την πληρωµή οφειλής σχετικής µε
την κάρτα) ο κάτοχος ή ο συνοφειλέτης δεν αµφισβητήσει το σύνολο του
ποσού και δεν προτείνει τις βάσιµες αντιρρήσεις του, λογίζεται ότι αποδέχθηκε
όλες τις εγγραφές που έγιναν καθώς και το χρεωστικό του υπόλοιπο και δεν
έχει πλέον το δικαίωµα να το αµφισβητήσει.
ε) όρος που προβλέπει ότι το Πιστωτικό Ίδρυµα δύναται να καταγγείλει
οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολόγηση τη σύµβαση πίστωσης µε
τον κάτοχο (ή και να απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση της κάρτας) καθώς και
να τροποποιεί µονοµερώς οποιοδήποτε όρο της σύµβασης.
στ) όρος που προβλέπει την επιβάρυνση του καταναλωτή µε ποσό
προµήθειας ή εξόδων για την χορήγηση από το Πιστωτικό Ίδρυµα βεβαίωσης
οφειλών.
ζ) όρος που προβλέπει την αναπροσαρµογή του ύψους της ετήσιας
συνδροµής πιστωτικής κάρτας, χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση του κατόχου
της.

3) Σε συµβάσεις λογαριασµού καταθέσεως:
α) όρος που προβλέπει ότι το Πιστωτικό Ίδρυµα επιβάλλει κατά την κρίση του
οποτεδήποτε έξοδα κίνησης σε κάθε λογαριασµό κατάθεσης για την
περίπτωση που δεν παρουσιάζει υπόλοιπο ανώτερο από το κατώτατο όριο
που θα καθορίζει κάθε φορά το ίδιο για το αντίστοιχο είδος λογαριασµού.
Η απαγόρευση χρήσης των παραπάνω όρων περιλαµβάνει και
τροποποιηµένες διατυπώσεις ή συναφείς χαρακτηρισµούς που δεν αναιρούν
ωστόσο το στίγµα της καταχρηστικότητας.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός

Χρήστος Φώλιας

