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Αρικμόσ Απόφαςθσ        

2018/07 (ΚΡ) 

  

 Αρ. Φακ.  8.13.10.26.4.2.7 

 

Ο περί Καταχρθςτικών Ρθτρών ςε Καταναλωτικζσ υμβάςεισ Νόμοσ 

του 1996 (Ν.93(Ι)/1996) 

 

Ζρευνα του Διευκυντι τθσ Τπθρεςίασ Προςταςίασ Καταναλωτι αναφορικά με τθν φπαρξθ 

καταχρθςτικϊν ςυμβατικϊν ρθτρϊν ςε ςφμβαςθ ςτεγαςτικοφ δανείου τθσ εταιρείασ Alpha 

Bank Cyprus Ltd (πρϊθν Emporiki Bank - Cyprus Ltd). 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

 

Ο Διευκυντισ τθσ Τπθρεςίασ Προςταςίασ Καταναλωτι (εφεξισ «Διευκυντισ ΤΠΚ») βάςει των 

προνοιϊν του Περί Καταχρθςτικϊν Ρθτρϊν ςε Καταναλωτικζσ υμβάςεισ Νόμου του 1996  

(N. 93(I)/1996) (εφεξισ «Νόμοσ»), ζχει κακικον να εξετάηει κατόπιν υποβολισ παραπόνου ι 

και αυτεπάγγελτα κατά πόςο οποιαδιποτε ςυμβατικι ριτρα που προορίηεται για γενικι 

χριςθ είναι καταχρθςτικι. 

Σα κακικοντα, αρμοδιότθτεσ και εξουςίεσ του Διευκυντι ΤΠΚ κακορίηονται ςτο άρκρο 9 του 

Νόμου.  

Αντικείμενο εξζταςθσ τθσ παροφςασ υπόκεςθσ αποτελεί θ φπαρξθ καταχρθςτικϊν ρθτρϊν ςε  

ςε ςφμβαςθ ςτεγαςτικοφ δανείου τθσ Alpha Bank Cyprus Ltd (πρϊθν Emporiki Bank - Cyprus 
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Ltd)» (εφεξισ θ «τράπεηα») με κωδικό: «φμβαςθ τεγαςτικοφ Δανείου ςε Σοπικό Νόμιςμα 

εκτόσ ΠΚΠΝ», θ οποία ςυνάφκθκε το 2008. 

 

1. Τποβολι παραπόνου και διερεφνθςθ περιςτατικών 

Με αφορμι τθν υποβολι παραπόνου εναντίον τθσ τράπεηασ αναφορικά με φπαρξθ 

καταχρθςτικϊν ρθτρϊν ςε ςφμβαςθ ςτεγαςτικοφ δανείου προσ καταναλωτι, ο Διευκυντισ 

ΤΠΚ ζχει προβεί ςε εξζταςθ τθσ ςφμβαςθσ που ςυνάφκθκε το 2008 με κωδικό «φμβαςθ 

τεγαςτικοφ Δανείου ςε Σοπικό Νόμιςμα εκτόσ ΠΚΠΝ». 

 Αφοφ τα ζγγραφα του παραπόνου μελετικθκαν και κεωρικθκαν ικανοποιθτικά για τθν 

ζναρξθ ζρευνασ, ο Διευκυντισ ΤΠΚ απζςτειλε ςτισ 20/12/2017 επιςτολι (θμερομθνία 

παραλαβισ: 21/12/2017), όπου ζκεςε τα ςχετικά ςτοιχεία υπ’ όψιν τθσ τράπεηασ και ηιτθςε 

από αυτι να αποςτείλει τθν εν λόγω ςφμβαςθ, ςυνοδευόμενθ με παραρτιματα που 

ενδεχομζνωσ να υπιρχαν, τυχόν ζγγραφα προςυμβατικισ ενθμζρωςθσ, κακϊσ και 

παρατθριςεισ και κάκε άλλο ζγγραφο, που θ ίδια θ τράπεηα κεωροφςε αναγκαίο ι χριςιμο 

για τθ διεξαγωγι τθσ εξζταςθσ. 

Η τράπεηα με απαντθτικι επιςτολι τθσ ςτισ 3/01/2018 ανζφερε ότι θ ΤΠΚ [sic] διεξάγει 

προκαταρκτικι ζρευνα με αφορμι τθ λιψθ παραπόνου, χωρίσ να προςδιορίηεται θ 

ςυγκεκριμζνθ «ςυμβατικι ριτρα που προςδιορίηεται για γενικι χριςθ» που αποτελεί το 

αντικείμενο τθσ ζρευνασ τθσ ΤΠΚ [sic]. φμφωνα με τθν τράπεηα, ο προςδιοριςμόσ τθσ 

ςυμβατικισ ριτρασ/ ρθτρϊν αποτελεί αναγκαία προχπόκεςθ για ενεργοποίθςθ τθσ 

αρμοδιότθτασ που παρζχεται ςτθν ΤΠΚ [sic] από τθ ςχετικι νομοκεςία για ενάςκθςθ τθσ 

εξουςίασ που παρζχεται ςτθν αρμόδια αρχι δυνάμει του άρκρου 9 του Νόμου. Επιπλζον, 

ηιτθςε από τθν ΤΠΚ [sic] να κζςει υπόψθ τθσ τράπεηασ τθ ςυμβατικι ριτρα (ι ριτρεσ) που 

προορίηονται για γενικι χριςθ και που αποτελεί το αντικείμενο τθσ ζρευνασ τθσ ΤΠΚ [sic], 

προκειμζνου θ τράπεηα να είναι ςε κζςθ να τοποκετθκεί. 

Ο Διευκυντισ ΤΠΚ με επιςτολι θμερομθνίασ 09/01/2018 (θμερομθνία παραλαβισ: 

10/01/2018) ενθμζρωςε τθν τράπεηα ότι ςτο παρόν ςτάδιο διεξάγει προκαταρτικι ζρευνα με 

αφορμι τθ λιψθ παραπόνου και ηιτθςε όπωσ αποςταλοφν τα ςτοιχεία που ηθτικθκαν ςτθν 

προθγοφμενθ του επιςτολι. ε μεταγενζςτερο ςτάδιο, ςε περίπτωςθ που κα εντοπίηονταν 

όροι που δφναται να κεωρθκοφν καταχρθςτικοί με βάςθ τον Νόμο, κα κοινοποιοφνταν ςτθν 

τράπεηα για απόψεισ. 

Η τράπεηα με απαντθτικι επιςτολι τθσ ςτισ 12/01/2018 επανζλαβε τθ κζςθ τθσ ότι ο 

προςδιοριςμόσ τθσ ςυμβατικισ ριτρασ/ ρθτρϊν αποτελεί αναγκαία προχπόκεςθ για 

ενεργοποίθςθ τθσ αρμοδιότθτασ που παρζχεται ςτον Διευκυντι τθσ ΤΠΚ από τθ ςχετικι 

νομοκεςία για ενάςκθςθ τθσ εξουςίασ που του παρζχεται δυνάμει του άρκρου 9 του Νόμου. 

Περαιτζρω, ανζφερε ότι θ ΤΠΚ [sic] δεν ζχει οποιαδιποτε εξουςία δυνάμει του Νόμου να 

απαιτιςει τθν προςκόμιςθ εγγράφων και άλλων αποδεικτικϊν ςτοιχείων, κακϊσ και ότι 
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ελλείπει θ νομιμοποιθτικι και δικαιοδοτικι βάςθ για ενάςκθςθ τθσ εξουςίασ που παρζχεται 

ςτθν ΤΠΚ [sic] δυνάμει του Νόμου.  

Ο Διευκυντισ ΤΠΚ προχϊρθςε και ολοκλιρωςε τθν προκαταρτικι ζρευνα, ςφμφωνα με τισ 

πρόνοιεσ του Νόμου, και κατζλθξε, εκ πρϊτθσ όψεωσ, ςε ςυγκεκριμζνουσ όρουσ τθσ 

ςφμβαςθσ, οι οποίοι μπορεί να κεωρθκοφν ωσ αδιαφανείσ και/ι καταχρθςτικοί, καλϊντασ 

τθν τράπεηα με επιςτολι θμερομθνίασ 07/02/2018 (θμερομθνία παραλαβισ: 08/02/2018) να 

αποςτείλει τυχόν κζςεισ τθσ αναφορικά με τουσ όρουσ αυτοφσ, για ςκοποφσ ολοκλιρωςθσ 

τθσ διερεφνθςθσ.  

Οι όροι που τζκθκαν υπόψθ τθσ τράπεηασ για τισ κζςεισ τθσ είναι οι ακόλουκοι:  

Όροσ 3 (παρ 1) (α) *ζτοσ 360 θμζρεσ+ 

…………………… Ο τόκοσ κα υπολογίηεται επί των αντίςτοιχων θμερϊν κάκε μινα 

αλλά το ζτοσ κα υπολογίηεται ςε 360 μζρεσ……………………………………………………………. 

 

Όροσ 3 (παρ 3) *Επιβαρφνςεισ δανειολιπτθ και μεταβολι αυτών+ 

Νοείται πάντοτε ότι θ Σράπεηα ζχει το δικαίωμα οποτεδιποτε το αποφαςίςει, μζςα 

ςτα επιτρεπόμενα από το νόμο πλαίςια, με γραπτι ειδοποίθςθ τθσ προσ τον 

Δανειηόμενο ι με ανακοίνωςθ ςτον θμεριςιο τφπο να μεταβάλει το Βαςικό 

Επιτόκιο τθσ Σράπεηασ και/ι οποιοδιποτε άλλο επιτόκιο, τα περικϊρια, το 

ποςοςτό τθσ προμικειασ και τραπεηικϊν δικαιωμάτων, τον τρόπο υπολογιςμοφ και 

τον χρόνο καταβολισ τόςο του Βαςικοφ Επιτοκίου τθσ Σράπεηασ και/ι 

οποιουδιποτε άλλου επιτοκίου και/ι των περικωρίων, όςο και τθσ προμικειασ και 

των τραπεηικϊν δικαιωμάτων και γενικά να προβαίνει ςε οποιαδιποτε άλλθ 

ςυναφι μεταβολι κατά τθν απόλυτθ διάκριςθ τθσ και κάκε τζτοια μεταβολι κα 

ιςχφει από τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ι ανακοίνωςθσ ςτον τφπο ι 

από τθν θμερομθνία που κα κακορίηει θ ειδοποίθςθ ι ανακοίνωςθ. 

 

Όροι 5 *Πρόωρθ αποπλθρωμι+ 

 Η Σράπεηα δφναται, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ, να ςυμφωνιςει και να επιτρζψει 

ςτον Δανειηόμενο να εξοφλιςει πρόωρα το Δάνειο νοουμζνου ότι ο Δανειηόμενοσ 

το ηθτιςει γραπτϊσ από τθν Σράπεηα δίνοντασ προειδοποίθςθ 5 εργάςιμων για τθν 

Σράπεηα θμερϊν. Νοείται ότι ςε τζτοια περίπτωςθ, θ ειδοποίθςθ κα είναι 

αμετάκλθτθ. τθν περίπτωςθ όπου θ Σράπεηα επιτρζψει ςτον Δανειηόμενο να 

εξοφλιςει πρόωρα το Δάνειο, θ αποπλθρωμι κα υπόκειται ςε τζτοιουσ όρουσ ωσ 

κα ηθτιςει θ Σράπεηα ςυμπεριλαμβανομζνθσ, χωρίσ περιοριςμό, τθν υποχρζωςθ 

αποηθμίωςθσ τθσ Σράπεηασ από τον Δανειηόμενο για οποιαδιποτε ζξοδα, δαπάνεσ, 
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ηθμιζσ, απϊλειεσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ απϊλειασ κζρδουσ) ι υποχρεϊςεισ που 

μπορεί να υποςτεί ι επιβαρυνκεί θ Σράπεηα ωσ αποτζλεςμα τθσ εξόφλθςθσ αυτισ. 

 

Όροσ 6 *Επιβάρυνςθ δανειολιπτθ με ζξοδα, δικαιώματα, χαρτόςθμα και άλλεσ 

πλθρωμζσ+ 

 Η Σράπεηα ζχει το δικαίωμα να χρεϊνει τον Δανειηόμενο με όλα τα ζξοδα, 

δικαιϊματα, χαρτόςθμα και άλλεσ πλθρωμζσ που ζγιναν ι κα γίνουν ςχετικά με το 

Δάνειο τα οποία κα φζρουν τόκο ςτο επιτόκιο που προβλζπεται ςτο Όρο 3 τθσ 

παροφςασ από τθσ θμζρασ που ζγινε θ ςχετικι πλθρωμι μζχρι τθσ εξόφλθςθσ και 

τα κονδφλια αυτά κα προςτίκενται και αποτελοφν μζρουσ του Δανείου. 

 

Συνδυαςμόσ όρων 2(6), 4, 8, 9 & 12: 

Όροσ 2 (6) *άμεςθ εξόφλθςθ+ 

Ανεξάρτθτα από οποιονδιποτε άλλο όρο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, νοείται πάντοτε 

ότι θ Σράπεηα κα ζχει το δικαίωμα οποτεδιποτε, χωρίσ επθρεαςμό οποιαςδιποτε 

άλλθσ κεραπείασ ι δικαιϊματοσ, να ηθτιςει άμεςθ εξόφλθςθ του Δανείου ι 

οποιουδιποτε υπολοίπου του μαηί με όλουσ τουσ τόκουσ, προμικειεσ, δικαιϊματα 

και ζξοδα που οφείλονται ςφμφωνα με τθν παροφςα ςφμβαςθ οπότε το Δάνειο 

μαηί με όλουσ τουσ τόκουσ, προμικειεσ, δικαιϊματα και ζξοδα κα κακίςτανται 

αμζςωσ λθξιπρόκεςμα και πλθρωτζα προσ τθν Σράπεηα. 

 

Όροσ 4 *Υπερθμερία+ 

ε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ πλθρωμισ οποιαςδιποτε δόςθσ ι μζρουσ αυτισ 

και/ι τόκου, προμικειασ, δικαιωμάτων ι εξόδων, ςυμφωνείται ότι ολόκλθρο το 

υπόλοιπο του Δανείου μαηί με όλουσ τουσ τόκουσ, προμικειεσ, δικαιϊματα και 

ζξοδα κα κακίςτανται λθξιπρόκεςμα και πλθρωτζα αμζςωσ και το κακυςτερθμζνο 

ποςό κα φζρει επιπλζον χρζωςθ επιτοκίου υπερθμερίασ 5,00% μεγαλφτερο από το 

ςυμβατικό επιτόκιο του λογαριαςμοφ Δανείου όπωσ κα ιςχφει κατά τθν χρονικι 

ςτιγμι τθσ υπερθμερίασ, από τθν θμζρα τθσ κακυςτζρθςθσ μζχρι τθν εξόφλθςθ 

του. Νοείται πάντοτε ότι θ Σράπεηα ζχει το δικαίωμα οποτεδιποτε το αποφαςίςει, 

μζςα ςτα επιτρεπόμενα από το νόμο πλαίςια, με γραπτι ειδοποίθςθ τθσ προσ τον 

Δανειηόμενο ι με ανακοίνωςθ ςτον θμεριςιο τφπο να μεταβάλλει το επιτόκιο 

υπερθμερίασ και κάκε τζτοια μεταβολι κα ιςχφει από τθν θμερομθνία που κα 

κακορίηει θ ειδοποίθςθ ι ανακοίνωςθ. 
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Όροσ 8 *Ζκταςθ υποχρεώςεων δανειολιπτθ+ 

Ευκφσ ωσ θ Σράπεηα ηθτιςει τθ μερικι ι ολικι εξόφλθςθ του Δανείου, τόκων, 

προμθκειϊν και εξόδων το ποςό το οποίο κα ηθτιςει κα κακίςταται αμζςωσ 

λθξιπρόκεςμο και πλθρωτζο και αν ο Δανειηόμενοσ παραλείψει να το εξοφλιςει 

αμζςωσ, κα χρεϊνεται με επιτόκιο υπερθμερίασ από τθν θμζρα ηιτθςθσ του μζχρι 

τθν πλιρθ και τζλεια εξόφλθςθ του και θ Σράπεηα κα ζχει το δικαίωμα να προβεί 

ςε δικαςτικά και άλλα νόμιμα διαβιματα για είςπραξθ του εν λόγω ποςοφ. 

 

Όροσ 9 *Γενικό Δικαίωμα Επιςχζςεωσ+ 

Για όλθ τθν περίοδο που εκκρεμεί οποιαδιποτε οφειλι του Δανειηόμενου και μζχρι 

τθν πλιρθ και τζλεια εξόφλθςθ όλων των ποςϊν που οφείλονται προσ τθν 

Σράπεηα, θ Σράπεηα κα ζχει εξαςφάλιςθ ι εγγφθςθ οποιωνδιποτε υποχρεϊςεων 

που οφείλονται ι δυνατό να οφείλονται ςτο μζλλον από τον Δανειηόμενο ςτθν 

Σράπεηα με οποιαδιποτε μορφι, είτε προςωπικά είτε μαηί με οποιοδιποτε άλλο 

πρόςωπο, με οποιαδιποτε άλλθ ονομαςία ι επωνυμία και με οποιαδιποτε 

ιδιότθτα και είτε υποχρεϊςεισ αυτζσ ζχουν καταςτεί ι δυνατό να καταςτοφν 

απαιτθτζσ, είτε είναι άμεςεσ ι ζμμεςεσ, γενικό δικαίωμα επίςχεςθσ κατά 

προτεραιότθτα (general preferential lien) πάνω ςε όλα και οποιαδιποτε ποςά 

χρθμάτων, διαπραγματεφςιμα ζγγραφα και ςε κάκε ςτοιχείο ενεργθτικοφ που 

ανικουν ςτο Δανειηόμενο και κα περιζλκουν ςτθν κατοχι, φφλαξθ ι ζλεγχο τθσ 

Σράπεηασ ςε οποιαδιποτε ςτιγμι. 

 

Όροσ 12 *Δθλώςεισ τθσ τράπεηασ προσ δανειολιπτθ+ 

Κάκε ειδοποίθςθ με βάςθ τθν παροφςα δφναται να δοκεί ςτον Δανειηόμενο 

ταχυδρομικϊσ ι με ιδιόχειρθ παράδοςθ ςτθν τελευταία γνωςτι προσ τθν Σράπεηα 

διεφκυνςθ του Δανειηόμενου. Επίςθσ δφναται οποιαδιποτε ειδοποίθςθ να δοκεί 

ςτον Δανειηόμενο με τθλεομοιότυπο ι με τθλζτυπο ςτουσ αρικμοφσ που ο 

Δανειηόμενοσ κα κοινοποιιςει εγγράφωσ προσ τθν Σράπεηα και θ διαβίβαςθ με 

αυτόν τον τρόπο κα αποτελεί ζγκυρθ παράδοςθ. 

 

 Όροσ 10 *Χρζωςθ οποιουδιποτε λογαριαςμοφ κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ 

τράπεηασ+ 

Η Σράπεηα δικαιοφται οποτεδιποτε και χωρίσ προειδοποίθςθ προσ τον 

Δανειηόμενο να ενϊνει ι ςυγχωνεφει όλουσ ι οποιουςδιποτε λογαριαςμοφσ του 

Δανειηόμενου ι να διαχωρίηει οποιοδιποτε λογαριαςμό ςε περιςςότερουσ, ι να 
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ςυμψθφίηει ι μεταφζρει οποιοδιποτε ποςό ι ποςά τα οποία βρίςκονται ςε πίςτθ 

του ςε οποιοδιποτε λογαριαςμό ι λογαριαςμοφσ για τθν πλθρωμι μζρουσ ι όλων 

των υποχρεϊςεων του Δανειηόμενου προσ τθν Σράπεηα άςχετα αν αυτζσ 

κατζςτθςαν λθξιπρόκεςμεσ και πλθρωτζεσ ι αν ενδζχεται να καταςτοφν απαιτθτζσ 

και πλθρωτζεσ, είτε είναι άμεςεσ ι ζμμεςεσ είτε είναι προςωπικζσ ι αλλθλζγγυεσ ι 

κοινζσ με άλλο πρόςωπο ι πρόςωπα. 

 

Όροσ 11 *Τρίτα δικαιώματα+ 

Οι όροι τθσ παροφςασ είναι πρόςκετοι και δεν επθρεάηουν κακόλου οποιαδιποτε 

άλλα ι επιπρόςκετα δικαιϊματα που ζχει θ Σράπεηα με βάςθ το νόμο ι ζκιμο και 

κα ςυνεχίςουν να ιςχφουν εφόςον εκκρεμεί θ πλθρωμι οποιαςδιποτε οφειλισ 

από τον Δανειηόμενο προσ τθν Σράπεηα και κα ζχουν εφαρμογι ςε νζα δάνεια 

και/ι πιςτϊςεισ και/ι άλλεσ τραπεηικζσ διευκολφνςεισ προσ τον Δανειηόμενο ζςτω 

και αν ςτο μεταξφ μεςολάβθςε διευκζτθςθ ι εξόφλθςθ των οφειλϊν του 

Δανειηόμενου που απορρζουν από τθν παροφςα ςφμβαςθ. 

 

Όροσ 14 *Δικαίωμα Επιςχζςεωσ+ 

Αν θ παροφςα ςφμβαςθ υπογραφεί από πζραν του ενόσ προςϊπου ωσ 

Δανειηόμενου, θ ευκφνθ τουσ κα είναι αλλθλζγγυθ και κεχωριςμζνθ (Joint and 

Several) και ο κακζνασ από αυτοφσ κα ευκφνεται για ολόκλθρο το ποςό που 

οφείλεται προσ τθν Σράπεηα με βάςθ τθν παροφςα ςφμβαςθ και ςε περίπτωςθ που 

ζνασ ι περιςςότεροι από αυτοφσ τελοφν υπό νομικι ανικανότθτα ι αδυναμία λόγω 

πτϊχευςθσ ι άλλθσ αιτίασ, θ ευκφνθ των υπολοίπων δεν κα επθρεάηεται και το 

δικαίωμα επίςχεςθσ, του ςυμψθφιςμοφ και άλλα δικαιϊματα τθσ Σράπεηασ κα 

επεκτείνονται και εφαρμόηονται ζναντι κακενόσ των υπόλοιπων Δανειηόμενων. 

 

Όροσ 16 *Εφαρμοςτζο Δίκαιο και Αρμόδια Δικαςτιρια+ 

Η παροφςα ςφμβαςθ διζπεται από τουσ Νόμουσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ και τα 

Δικαςτιρια τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ κα ζχουν δικαιοδοςία αναφορικά με 

οποιοδιποτε κζμα, διαφορά ι απαίτθςθ που προζρχεται ι ςχετίηεται με τθν 

παροφςα χωρίσ να επθρεάηεται το δικαίωμα τθσ Σράπεηασ να προςφφγει ςε 

οποιοδιποτε αρμόδιο Δικαςτιριο άλλθσ χϊρασ. 
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Όροσ 20 *Γνώςθ του περιεχομζνου τθσ ςφμβαςθσ από τον καταναλωτι+ 

Ο Δανειηόμενοσ δθλϊνει ότι κατανοεί πλιρωσ το δικαίωμα του να εξετάςει όλεσ τισ 

πρόνοιεσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ με δικθγόρο τθσ επιλογισ του, ότι είχε τθν 

ευκαιρία να ςυμβουλευτεί δικθγόρο τθσ επιλογισ του, ότι ζχει προςεκτικά 

αναγνϊςει και πλιρωσ κατανοιςει όλεσ τισ πρόνοιεσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και 

ότι ελεφκερα, εγνωςμζνα και εκελοφςια ςυμβάλλεται και υπογράφει τθν παροφςα 

ςφμβαςθ. 

 

1.1 Θζςεισ τράπεηασ 

Η τράπεηα ζδωςε γενικά τισ απόψεισ τθσ αλλά και ςυγκεκριμζνα για τουσ όρουσ που τζκθκαν 

υπόψθ τθσ με επιςτολι τθσ θμερομθνίασ 15/02/2018. 

Η τράπεηα αναφζρει ςτθν επιςτολι τθσ ότι θ παροφςα ζρευνα ςτθν οποία προβαίνει θ ΤΠΚ 

[sic] και θ υπό εξζταςθ φμβαςθ Δανείου θμερομθνίασ 5/09/2008 είχε ςυνομολογθκεί 

μεταξφ του παραπονοφμενου και τθσ Emporiki Bank-Cyprus Ltd. Δυνάμει Διατάγματοσ 

Δικαςτθρίου θμερομθνίασ 13/03/2015, θ τράπεηα κατζςτθ κακολικι διάδοχοσ τθσ Emporiki 

Bank-Cyprus Ltd λόγω ςυγχωνεφςεωσ των δφο και απορρόφθςθσ τθσ Emporiki Bank-Cyprus 

Ltd από τθν τράπεηα. Οι υμβάςεισ Δανείου επομζνωσ που τφγχαναν χριςθσ από τθν 

Emporiki Bank-Cyprus Ltd δεν υφίςταται και δεν χρθςιμοποιοφνται πλζον για χορθγιςεισ 

νζων πιςτωτικϊν διευκολφνςεων. 

Επιπλζον, θ τράπεηα αναφζρει ότι θ ΤΠΚ [sic] δεν δφναται να εκδϊςει τελεςίδικθ ετυμθγορία 

ςε ςχζςθ με τθ δεςμευτικότθτα ι όχι ςυμβατικϊν ρθτρϊν διότι αρμοδιότθτα για το κζμα 

ζχουν αποκλειςτικά τα Δικαςτιρια. Οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ ΤΠΚ [sic] βάςει του Νόμου ςε 

ςχζςθ με τθ χριςθ καταχρθςτικϊν ρθτρϊν δεν είναι εκτελεςτι διοικθτικι πράξθ αλλά 

αποτελεί ζκφραςθ γνϊμθσ (Alpha Bank Cyprus Ltd v. Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, Τποκ. 

1549/2015, 30.06.2016) 

Αναφζρεται επίςθσ ότι όλοι ςχεδόν οι όροι, τουσ οποίουσ θ ΤΠΚ [sic] ζκεςε υπόψθ τθσ 

τράπεηασ, είναι παρόμοιοι με τουσ όρουσ ςε ςυμβάςεισ τθσ τράπεηασ για τουσ οποίουσ θ ΤΠΚ 

[sic] ζχει ιδθ εκφράςει τισ απόψεισ τθσ με τθν Απόφαςθ με αρ. 56/2015 θμερομθνίασ 

23/11/2015. Εντοφτοισ, θ ΤΠΚ [sic]  καλεί τθν τράπεηα να παρακζςει τισ κζςεισ τθσ επί των 

όρων για τουσ οποίουσ θ ΤΠΚ [sic]  ζχει ιδθ καταλιξει ότι είναι καταχρθςτικοί. Η τράπεηα 

προζβθ ςε τροποποίθςθ των όρων των ςυμβάςεων τισ οποίεσ χρθςιμοποιεί. Οι 

τροποποιιςεισ κοινοποιικθκαν ςτθν ΤΠΚ [sic] με επιςτολι θμερομθνίασ 30/11/2016. 

Για τουσ πιο πάνω λόγουσ, θ τράπεηα αναφζρει ότι θ κζςθ τθσ είναι ότι θ ΤΠΚ [sic] δεν πρζπει 

να προχωριςει με τθν εν λόγω ζρευνα.  

Η τράπεηα όςον αφορά τουσ ςυγκεκριμζνουσ όρουσ, οι οποίοι τζκθκαν υπόψθ τθσ αναφζρει 

τα ακόλουκα: 
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Όροσ 3(1)(α): Ο υπό κρίςθ όροσ δεν τυγχάνει πλζον εφαρμογισ. Η διαίρεςθ του ετιςιου 

επιτοκίου γίνεται από τθν τράπεηα με διαιρζτθ τισ 365 (ι) 366 θμζρεσ του θμερολογιακοφ 

βάςει του άρκρου 5(5) του Νόμου. 

Όροσ 3 (3): Ο υπό κρίςθ όροσ, ςτθν ζκταςθ που αφορά το περικϊριο επιτοκίου, δεν τυγχάνει 

πλζον εφαρμογισ διότι θ τράπεηα βάςει των διατάξεων του περί Ελευκεροποίθςθσ του 

Επιτοκίου και υναφϊν Θεμάτων Νόμου (Ν. 160(Ι)/1999) δεν δφναται να μεταβάλλει 

μονομερϊσ τα περικϊριο επιτοκίου. Όςον αφορά τθν μεταβολι του επιτοκίου, ο όροσ ζχει 

αφαιρεκεί από τισ ςυμβάςεισ που χρθςιμοποιεί θ τράπεηα για χοριγθςθ δανείων ςε φυςικά 

πρόςωπα/καταναλωτζσ. 

Όροσ 5: Ο όροσ αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ όπου, κατά παρζκκλιςθ από τθ ρθτι ςυμφωνία 

των μερϊν αναφορικά με τθ διάρκεια του δανείου, ο ίδιοσ ο δανειολιπτθσ επικυμεί να 

προβεί ςε προπλθρωμι του δανείου. Προβλζπεται ότι ο δανειολιπτθσ ζχει αυτό το δικαίωμα 

υπό κάποιεσ προχποκζςεισ και με κάποια χρζωςθ. Η επιβολι χρζωςθσ ςε τζτοια περίπτωςθ 

αποτελεί μζροσ τθσ τιμισ/ανταλλάγματοσ για τθν παροχι τθσ ευχζρειασ αυτισ ςτον 

καταναλωτι ωσ μζροσ των υπθρεςιϊν που θ τράπεηα είναι διατεκειμζνθ να παρζχει ςε 

αυτόν. Με βάςθ το άρκρο 3(2) (β) του Νόμου καμία αμφιςβιτθςθ δεν επιτρζπεται 

αναφορικά με το κεμιτό χαρακτιρα ριτρασ θ οποία αφορά «αντιπροςωπευτικότθτα τιμισ ι 

του ανταλλάγματοσ για τισ υπθρεςίεσ που παραςχζκθκαν». Αναφζρεται επίςθσ, ότι θ 

επιβολι χρζωςθσ προπλθρωμισ είναι διεκνϊσ αποδεκτι τραπεηικι πρακτικι και αντανακλά 

το κόςτοσ και τα ζξοδα που υφίςταται θ τράπεηα από το γεγονόσ τθσ προπλθρωμισ και τθν 

ανατροπι ςτον προγραμματιςμό τθσ αναφορικά με τθ διάκεςθ και τθ χριςθ των πόρων που 

ζχει για πιςτοδοτιςεισ. 

Όροσ 6: Ο όροσ αφορά τα πραγματικά ζξοδα, τα οποία θ ίδια θ τράπεηα υφίςταται ςε ςχζςθ 

με τθ δανειακι ςφμβαςθ/παροχι του δανείου ςτον καταναλωτι, το φψοσ των οποίων δεν 

είναι δυνατό να κακοριςτεί εκ των προτζρων και δεν τίκεται οποιοδιποτε κζμα μονομεροφσ 

τροποποίθςθσ ι αοριςτίασ. Σα ζξοδα και οι χρεϊςεισ ςτισ οποίεσ γίνεται αναφορά ςτον υπό 

κρίςθ όρο αποτελοφν μζροσ τθσ τιμισ/ανταλλάγματοσ για τισ υπθρεςίεσ που θ τράπεηα είναι 

διατεκειμζνθ να παρζχει ςε αυτόν. Με βάςθ το άρκρο 3(2)(β) του Νόμου καμία 

αμφιςβιτθςθ δεν επιτρζπεται αναφορικά με το κεμιτό χαρακτιρα ριτρασ θ οποία αφορά 

«αντιπροςωπευτικότθτα τιμισ ι του ανταλλάγματοσ για τισ υπθρεςίεσ που παραςχζκθκαν.» 

τθν επιςτολι τθσ τράπεηασ θμερομθνίασ 30/11/2016 γίνεται αναφορά ότι ςτισ 

ανακεωρθμζνεσ ςυμβάςεισ τθσ τράπεηασ γίνεται ανάλυςθ των εξόδων. 

Όροι 4, 2 (6), 8, 9, 12: Η τράπεηα αναφζρει ότι θ ΤΠΚ [sic] δεν επεξιγθςε ςε ποια βάςθ 

εντοπίηεται καταχρθςτικότθτα ϊςτε να τοποκετθκεί. Η τράπεηα αναφζρει ότι το δικαίωμα 

καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ αποτελεί ζνα από τα κφρια αντικείμενα τθσ ςφμβαςθσ παροχισ 

του δανείου και επομζνωσ δεν χωρεί αμφιςβιτθςθ ωσ προσ το κεμιτό του χαρακτιρα βάςει 

του άρκρου 3(2)(α) του Νόμου. 
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Όροσ 10: Ο υπό κρίςθ όροσ αναφζρεται ςτο γενικό δικαίωμα ςυμψθφιςμοφ και επίςχεςθσ το 

οποίο ζχει θ τράπεηα. Η τράπεηα αναφζρει επίςθσ ότι, το εν λόγω δικαίωμα είναι 

κακιερωμζνο δυνάμει του κοινοδικαίου και ςχετικισ νομολογίασ (banker’s set-off/lien). 

Όροσ 11: Ο νόμοσ είναι υπεράνω οποιαςδιποτε ιδιωτικισ ςυμφωνίασ. Για ςκοποφσ 

διαφάνειασ, ο υπό κρίςθ όροσ διαςαφθνίηει ότι θ τράπεηα διατθρεί  και/ι δεν απεμπολεί 

οποιαδιποτε δικαιϊματα τθσ που προκφπτουν από το νόμο. 

Όροσ 14: Ο υπό κρίςθ όροσ δεν αναφζρεται ςε δικαίωμα επιςχζςεωσ αλλά ςτθν ζκταςθ τθσ 

ευκφνθσ των ςυνοφειλετϊν ςε περίπτωςθ που θ Δανειακι φμβαςθ υπογράφεται από 

περιςςότερουσ από ζνα δανειολιπτεσ. Η κζςθ τθσ τράπεηασ είναι ότι ο όροσ υπάρχει για 

ςκοποφσ διαφάνειασ ϊςτε να κακίςταται ξεκάκαρο ότι θ ευκφνθ των ςυνοφειλετϊν είναι 

αλλθλζγγυθ και κεχωριςμζνθ για ολόκλθρο το ποςό που οφείλεται ςτθν τράπεηα και όχι 

μερικϊσ. 

Όροσ 16: Με τον υπό κρίςθ όρο τα μζρθ ζχουν ςυμφωνιςει και ζχουν κακορίςει τα Κυπριακά 

Δικαςτιρια ωσ αρμόδια για επίλυςθ οποιονδιποτε διαφορϊν προκφψουν ςε ςχζςθ με τθν 

δανειακι ςφμβαςθ. ε περίπτωςθ που το Δικαςτιριο κρίνει ότι κα πρζπει να εφαρμοςτεί 

άλλθ ριτρα δικαιοδοςίασ, τότε υπεριςχφει θ απόφαςθ του Δικαςτθρίου. ε περίπτωςθ που 

ςυγκροφεται κάποια ριτρα τθσ ςφμβαςθσ με επιτακτικοφσ κανόνεσ δικαίου, υπεριςχφουν οι 

δεφτεροι. Η τράπεηα αναφζρει ότι δεν υπάρχει τίποτε το μεμπτό ςε προςπάκεια των μερϊν 

να κακορίςουν οι ίδιοι ηθτιματα δικαιοδοςίασ και εφαρμοςτζου δικαίου. 

Όροσ 20: Η τράπεηα υποςτθρίηει ότι ο ρόλοσ τθσ ΤΠΚ [sic], ωσ αυτόσ κακορίηεται από το 

Νόμο, δεν είναι θ ςυλλογι μαρτυρίασ αλλά θ εξζταςθ κατά πόςο οποιαδιποτε ςυμβατικι 

ριτρα θ οποία προορίηεται για γενικι χριςθ είναι καταχρθςτικι. Η τράπεηα κεωρεί ότι θ ΤΠΚ 

[sic] ενεργεί εκτόσ του πλαιςίου του Νόμου και πζραν των αρμοδιοτιτων τθσ εκτελϊντασ 

ζργο Δικαςτθρίου. Επίςθσ, θ τράπεηα αναφζρει ότι τα όςα αναφζρονται δεν ιςχφουν, κακϊσ 

ο παραπονοφμενοσ υπζγραψε ςτισ 28/08/2008 τθν αποδοχι τθσ ζγκριςθσ του δανείου ςτθν 

οποία καταγράφονταν οι βαςικοί όροι τθσ φμβαςθσ Δανείου. 

Αφοφ λιφκθκαν υπόψθ όλα τα τεκμιρια και οι κζςεισ, ο Διευκυντισ ΤΠΚ, προχϊρθςε ςτθν 

ολοκλιρωςθ τθσ εξζταςθσ και τθν ζκδοςθ τθσ παροφςασ.  

 

2. Αρμοδιότθτα του Διευκυντι και νομικι εξζταςθ των παραπόνων 

Ζργο του Διευκυντι ΤΠΚ είναι, μεταξφ άλλων, ο ζλεγχοσ νομιμότθτασ των ςυμβάςεων 

«προμθκευτϊν» με «καταναλωτζσ» ςτθ βάςθ του Νόμου, με αφορμι παράπονα πολιτϊν. Ο 

Νόμοσ μετεγγράφει ςτο κυπριακό δίκαιο τθν Οδθγία 93/13/ΕΟΚ («θ Οδθγία»). Σο άρκρο 9 

εδάφια (1) – (3) του Νόμου ορίηει ότι: 
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« (1) Ο Διευκυντισ ζχει κακικον να εξετάηει κατόπιν υποβολισ παραπόνου ι και 

αυτεπάγγελτα κατά πόςο οποιαδιποτε ςυμβατικι ριτρα που προορίηεται για γενικι 

χριςθ είναι καταχρθςτικι. 

(2) Όταν, φςτερα από εξζταςθ που διενεργείται ςφμφωνα με το εδάφιο (1) ςχετικά με 

οποιαδιποτε ςυμβατικι ριτρα, ο Διευκυντισ κεωριςει ότι αυτι είναι καταχρθςτικι, 

δφναται, αν το κεωριςει ςκόπιμο, να ηθτιςει με αίτθςθ του προσ το Δικαςτιριο τθν 

ζκδοςθ απαγορευτικοφ διατάγματοσ, περιλαμβανομζνου και προςωρινοφ 

διατάγματοσ, εναντίον οποιουδιποτε προςϊπου το οποίο, κατά τθν κρίςθ του, 

χρθςιμοποιεί ι ειςθγείται τθ χριςθ τζτοιων ρθτρϊν ςε ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται 

με Καταναλωτζσ. 

(3) Ο Διευκυντισ δφναται, αν το κεωριςει ςκόπιμο, να λάβει υπόψθ του οποιαδιποτε 

ανάλθψθ δζςμευςθσ που δόκθκε προσ αυτόν από πρόςωπο ι εκ μζρουσ 

οποιουδιποτε προςϊπου, αναφορικά με τθ ςυνεχιηόμενθ χριςθ τζτοιων ρθτρϊν ςε 

ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται με Καταναλωτζσ.» 

Επομζνωσ, ο ζλεγχοσ που πραγματοποιεί ο Διευκυντισ ΤΠΚ δεν περιορίηεται μόνο ςτο 

παράπονο ςυγκεκριμζνου καταναλωτι, αλλά αφορά και τθν παροχι γενικισ προςταςίασ ςτο 

καταναλωτικό κοινό, πάντοτε ςτο πλαίςιο που ορίηει ο Νόμοσ. Ωσ εκ τοφτου, θ ζκταςθ του 

ελζγχου που πραγματοποιεί ο Διευκυντισ ΤΠΚ δεν αφορά μόνο τα υποβαλλόμενα 

παράπονα, αλλά μπορεί να επεκτακεί αυτεπαγγζλτωσ ςε οποιαδιποτε ςφμβαςθ που 

απευκφνεται ςε καταναλωτζσ. 

Κατά ςυνζπεια, ο Διευκυντισ ΤΠΚ εξετάηει τθν υπόκεςθ ενϊπιόν του υπό το πρίςμα τθσ 

ςυλλογικισ προςταςίασ των ςυμφερόντων των καταναλωτϊν, ενϊ ςε καμία περίπτωςθ δεν 

υποκακιςτά το δικαςτι τθσ ατομικισ διαφοράσ. Ωσ εκ τοφτου, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν οι 

λεπτομζρειεσ των ατομικϊν περιςτάςεων, εφόςον δεν είναι γενικεφςιμεσ και άρα χριςιμεσ 

για τθ ςυλλογικι προςταςία των καταναλωτϊν. 

Παράλλθλα, κρίςιμο ςτοιχείο για τθν απόφαςθ του Διευκυντι ΤΠΚ είναι αν οι εξεταηόμενοι 

όροι εξακολουκοφν να χρθςιμοποιοφνται ςε ςυμβάςεισ με καταναλωτζσ. υνεπϊσ, δεν αςκεί 

ζννομθ επιρροι κατά τον ζλεγχο των όρων αυτϊν από τον Διευκυντι ΤΠΚ το αν 

ςυγκεκριμζνοι ςυμβατικοί όροι χρθςιμοποιικθκαν ςε βάροσ του παραπονοφμενου 

καταναλωτι ι αν οι εν λόγω όροι δεν χρθςιμοποιοφνται πλζον ςε νζεσ ςυμβάςεισ του 

προμθκευτι με άλλουσ καταναλωτζσ, εφόςον οι όροι εξακολουκοφν να χρθςιμοποιοφνται 

ςτισ παλαιότερεσ ςυμβάςεισ (πρβλ. CMA, Unfair Contract Terms Guidance, 2015, παρ. 2.19, 

που διευκρινίηει ότι θ κρίςθ περί καταχρθςτικότθτασ των όρων αφορά τα δικαιϊματα και 

υποχρεϊςεισ των μερϊν και εςτιάηει ςε δυνθτικά όχι ςε πραγματικά αποτελζςματα). 

Όςα αναφζρονται ανωτζρω ςυνάδουν πλιρωσ με το λεκτικό του άρκρου 9(1) του Νόμου, 

από το οποίο προκφπτει ότι ο Διευκυντισ ΤΠΚ είναι υποχρεωμζνοσ («ζχει κακικον») να 

εξετάηει ςε κάκε περίπτωςθ τα υποβαλλόμενα ςε αυτόν παράπονα ςχετικά με τθν φπαρξθ 
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καταχρθςτικϊν ρθτρϊν ςε ςυμβάςεισ. Η εξακολουκοφμενθ χριςθ των όρων που ο 

Διευκυντισ ΤΠΚ κεωρεί καταχρθςτικοφσ λαμβάνεται υπ’ όψιν ςτθν απόφαςθ του Διευκυντι 

ΤΠΚ να αιτθκεί τθν ζκδοςθ απαγορευτικοφ διατάγματοσ, όπωσ προκφπτει από το άρκρο 9(2) 

του Νόμου. 

θμειωτζον επίςθσ ότι το άρκ. 9(1) αφορά τθν υπό ευρεία ζννοια καταχρθςτικότθτα των 

όρων, δθλαδι τόςο τθν υπό ςτενι ζννοια καταχρθςτικότθτα όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 5 

του Νόμου, όςο και τθ διαφάνεια των όρων ςφμφωνα με το άρκρο 7 του Νόμου. 

Η ςυμπερίλθψθ του ελζγχου τθσ διαφάνειασ ςτα πλαίςια του ελζγχου τθσ καταχρθςτικότθτασ 

ζχει επιβεβαιωκεί από τθ νομολογία του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΔΕΕ), το 

οποίο ρθτά ζχει δεχκεί ότι ο ζλεγχοσ τθσ διαφάνειασ των όρων αποτελεί μζροσ τθσ εξζταςθσ 

τυχόν καταχρθςτικότθτάσ τουσ ςφμφωνα με τθν Οδθγία (απόφαςθ  τθσ 30.4.2014, υπόκεςθ 

C-25/13 Kásler, EU:C:2014:282, ςκζψεισ 67 επ., απόφαςθ τθσ 36.4.2012, υπόκεςθ C-472/10 

Invitel, EU:C:2012:242, ςκζψεισ 27-28). Σθν ίδια άποψθ ζχει υιοκετιςει κατ’ αποτζλεςμα και 

θ Βουλι των Λόρδων ςτθν υπόκεςθ Director General of Fair Trading v First National Bank Plc 

*2001+ UKHL 52, ςκζψθ 17, όπου ο Λόρδοσ Bingham, ςτθν ανάλυςθ του άρκρου 4(1) των 

Κανονιςμϊν του ΗΒ για τισ καταχρθςτικζσ ριτρεσ, που αντιςτοιχεί ςτο άρκρο 5(1) του 

κυπριακοφ Νόμου, αναφζρει ότι  

«The requirement of good faith in this context is one of fair and open dealing. 

Openness requires that the terms should be expressed fully, clearly and legibly, 

containing no concealed pitfalls or traps. Appropriate prominence should be given to 

terms which might operate disadvantageously to the customer». 

Άλλωςτε, το άρκρο 7 πρϊτθ παράγραφοσ τθσ Οδθγίασ ορίηει ότι «τα κράτθ μζλθ μεριμνοφν 

ϊςτε, προσ το ςυμφζρον των καταναλωτϊν, κακϊσ και των ανταγωνιηόμενων 

επαγγελματιϊν, να υπάρχουν τα κατάλλθλα και αποτελεςματικά μζςα, προκειμζνου να 

πάψει θ χρθςιμοποίθςθ των καταχρθςτικϊν ρθτρϊν ςτισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται από 

ζναν επαγγελματία με καταναλωτζσ». Παράλλθλα, το άρκρο 9 του Νόμου ζχει κεςπιςτεί και 

ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία 2009/22/ΕΚ που αντικατζςτθςε τθν Οδθγία 98/27/ΕΚ περί 

των αγωγϊν παραλείψεωσ ςτον τομζα τθσ προςταςίασ των ςυμφερόντων των καταναλωτϊν, 

θ οποία επιβάλλει ςτα κράτθ μζλθ να μεριμνοφν για τθν παφςθ παραβάςεων ςυγκεκριμζνων 

ενωςιακϊν νομοκετθμάτων προςταςίασ καταναλωτϊν, ςτα οποία ρθτά ςυμπεριλαμβάνεται 

και θ Οδθγία. Από τα ανωτζρω και βάςει τθσ αρχισ τθσ ςφμφωνθσ με το ενωςιακό δίκαιο 

ερμθνείασ και τθσ διαφφλαξθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ Οδθγίασ (effet utile), προκφπτει 

ότι οι αρμοδιότθτεσ του Διευκυντι ΤΠΚ ςυμπεριλαμβάνουν τον ζλεγχο τθσ ςαφοφσ και 

κατανοθτισ διατφπωςθσ των όρων, δθλαδι τθσ διαφάνειασ αυτϊν (βλ. ςυναφϊσ The Law 

Commission and The Scottish Law Commission, Unfair terms in consumer contracts: Advice to 

the Department for Business, Innovation and Skills, March 2013, αρ. 6.53-6.55, που κεωρεί 

ότι θ αρμοδιότθτα των Διοικθτικϊν Αρχϊν Προςταςίασ Καταναλωτι να ελζγχουν τθ 

διαφάνεια ςυμβατικϊν όρων απορρζει από τθν Οδθγία 2009/22/ΕΚ ςε ςυνδυαςμό με τθν 
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αιτιολογικι ςκζψθ 20 τθσ Οδθγίασ, βάςει τθσ οποίασ οι ςυμβάςεισ πρζπει να ςυντάςςονται 

με ςαφι και κατανοθτό τρόπο, ϊςτε καταναλωτζσ πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα να λάβουν 

γνϊςθ όλων των ςυμβατικϊν ρθτρϊν).  

Σοφτο ςυνάδει και με τθ νομολογία του ΔΕΕ, το οποίο ζχει δεχκεί ότι θ διαφφλαξθ τθσ 

πρακτικισ αποτελεςματικότθτασ τθσ Οδθγίασ ενίοτε επιβάλλει τθ διαςταλτικι ερμθνεία των 

ςχετικϊν εκνικϊν διατάξεων ι τθν αναλογικι εφαρμογι τουσ (βλ. απόφαςθ  τθσ 14.3.2013, 

υπόκεςθ C-415/11 Aziz, EU:C:2013:164, ςκζψεισ 57 επ., όπου το ΔΕΕ δζχτθκε ότι θ αναςτολι 

εκτζλεςθσ διαταγισ πλθρωμισ που ζχει εκδοκεί ςτθ βάςθ δανειακισ ςφμβαςθσ που 

ενδζχεται να περιζχει καταχρθςτικοφσ όρουσ δφναται να διαταχκεί από το εκνικό 

δικαςτιριο, ακόμθ κι αν το εκνικό δίκαιο δεν παρζχει τζτοια δυνατότθτα, κακϊσ και 

απόφαςθ τθσ 14.6.2012, υπόκ. C-618/10, Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, ςκζψεισ 

53 επ., όπου το ΔΕΕ δζχτθκε ότι το εκνικό δικαςτιριο ζχει αρμοδιότθτα αυτεπάγγελτθσ 

εξζταςθσ τθσ καταχρθςτικότθτασ ςυμβατικϊν όρων, ακόμθ κι αν δεν προβλζπεται τζτοια 

εξουςία από το εκνικό δίκαιο). 

Κατά τα λοιπά, θ αρμοδιότθτα του Διευκυντι ΤΠΚ να εξετάςει το υποβαλλόμενο παράπονο 

δεν επθρεάηεται από τυχόν παράλλθλεσ διαδικαςίεσ ενϊπιον των πολιτικϊν ι/και ποινικϊν 

δικαςτθρίων μεταξφ των εμπλεκομζνων μερϊν για τθν ίδια υπόκεςθ. Η διοικθτικι 

διαδικαςία ενϊπιον του Διευκυντι είναι ανεξάρτθτθ από τυχόν εκκρεμείσ ι/και μελλοντικζσ 

δίκεσ. 

 

3. Νομικι ανάλυςθ των εφαρμοςτζων διατάξεων 

Η νομικι εξζταςθ των ςυμβατικϊν ρθτρϊν με βάςθ το Νόμο γίνεται ωσ εξισ: Πρϊτον, 

εξετάηεται αν θ υπόκεςθ εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ του Νόμου ςφμφωνα με τα άρκρα 2 

και 3 αυτοφ, ιδίωσ αν οι όροι απευκφνονται ςε «καταναλωτζσ» και αν θ τράπεηα εμπίπτει 

ςτθν ζννοια του «προμθκευτι». Δεφτερον, εξετάηεται αν οι όροι αποτζλεςαν αντικείμενο 

ατομικισ διαπραγμάτευςθσ, τρίτον εξετάηεται θ διαφάνεια των ςυμβατικϊν όρων ςφμφωνα 

με το άρκρο 7 του Νόμου και τζταρτον εξετάηεται τυχόν καταχρθςτικότθτα τουσ υπό ςτενι 

ζννοια βάςει του άρκ. 5 του Νόμου. 

 

3.1 Πεδίο εφαρμογισ 

Σο πεδίο εφαρμογισ του Νόμου ορίηεται ςτο άρκρο 3: 

«(1) Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 4, ο παρϊν Νόμοσ τυγχάνει 

εφαρμογισ ςε κάκε ριτρα ςφμβαςθσ που ςυνάπτεται μεταξφ πωλθτι ι 

προμθκευτι και καταναλωτι και θ οποία δεν αποτζλεςε αντικείμενο ατομικισ 

διαπραγμάτευςθσ. 
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(2) Όταν ριτρα ςφμβαςθσ είναι διατυπωμζνθ κατά τρόπο ςαφι και κατανοθτό, 

καμιά αμφιςβιτθςθ του κεμιτοφ χαρακτιρα τθσ δεν επιτρζπεται, εφόςον αυτι 

αφορά- 

(α) Σον κακοριςμό του κφριου αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ι 

(β) τθν αντιπροςωπευτικότθτα τθσ τιμισ ι του ανταλλάγματοσ για τα αγακά ι τισ 

υπθρεςίεσ που πωλικθκαν ι παραςχζκθκαν. 

(3) Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ Νόμου, ριτρα κεωρείται ότι δεν αποτζλεςε 

αντικείμενο ατομικισ διαπραγμάτευςθσ, όταν ζχει ςυνταχκεί εκ των προτζρων 

και ο καταναλωτισ εκ των πραγμάτων δεν ιταν δυνατό να επθρεάςει το 

περιεχόμενο τθσ, ανεξάρτθτα από οποιαδιποτε προςπάκεια του για το ςκοπό 

αυτό. 

(4) Σο γεγονόσ ότι για οριςμζνα ςτοιχεία κάποιασ ριτρασ ι για μια μεμονωμζνθ 

ριτρα υπιρξε ατομικι διαπραγμάτευςθ, δεν αποκλείει τθν εφαρμογι του 

παρόντοσ Νόμου ςτο υπόλοιπο μζροσ μιασ ςφμβαςθσ, εφόςον θ ςυνολικι 

αξιολόγθςθ οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι, παρ’ όλα αυτά, πρόκειται για ςυνικθ 

προκακοριςμζνθ ςφμβαςθ. 

(5) Εναπόκειται ςτον πωλθτι ι ςτον προμθκευτι που ιςχυρίηεται ότι μια ριτρα 

υπιρξε αντικείμενο ατομικισ διαπραγμάτευςθσ να το αποδείξει. 

(6) Οι διατάξεισ του παρόντοσ Νόμου εφαρμόηονται με τισ ανάλογεσ φραςτικζσ 

αναπροςαρμογζσ και ςτισ ριτρεσ ςυμβάςεων για πϊλθςθ, μίςκωςθ ι 

οποιαδιποτε άλλθ διάκεςθ ακίνθτθσ ιδιοκτθςίασ.» 

Σο άρκρο 2 του Νόμου ορίηει ωσ «καταναλωτι» κάκε φυςικό πρόςωπο το οποίο, κατά τθν 

κατάρτιςθ ςφμβαςθσ ςτθν οποία εφαρμόηεται ο Νόμοσ ενεργεί για ςκοποφσ οι οποίοι είναι 

άςχετοι με τθν άςκθςθ τθσ επιχείρθςθσ του· ενϊ «προμθκευτισ» ςθμαίνει κάκε φυςικό ι 

νομικό πρόςωπο το οποίο προμθκεφει αγακά ι υπθρεςίεσ και το οποίο, κατά τθν κατάρτιςθ 

ςφμβαςθσ ςτθν οποία εφαρμόηεται ο Νόμοσ, ενεργεί για ςκοποφσ ςχετικοφσ με τθν άςκθςθ 

τθσ επιχείρθςθσ του. 

 

3.2 Απαιτιςεισ διαφάνειασ 

Η απαίτθςθ περί διαφάνειασ βρίςκεται ςτο άρκρο 7 του Νόμου, που μεταφζρει ςτο κυπριακό 

δίκαιο το άρκρο 5 τθσ Οδθγίασ και ορίηει ότι: Ο πωλθτισ ι ο προμθκευτισ οφείλει να 

διαςφαλίηει ότι ςε περίπτωςθ γραπτϊν ςυμβάςεων, οι ριτρεσ διατυπϊνονται με ςαφι και 

κατανοθτό τρόπο. 
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Σο ΔΕΕ ζχει διευκρινίςει ότι θ απαίτθςθ περί διαφάνειασ των ςυμβατικϊν ρθτρϊν δεν μπορεί 

να περιοριςκεί αποκλειςτικϊσ ςτον κατανοθτό χαρακτιρα τουσ από άποψθ τφπου και από 

γραμματικι άποψθ. Αντικζτωσ, δεδομζνου ότι το ςφςτθμα προςταςίασ που τίκεται ςε 

εφαρμογι με τθν Οδθγία ςτθρίηεται ςτθν παραδοχι ότι ο καταναλωτισ βρίςκεται ςε 

υποδεζςτερθ κζςθ ζναντι του προμθκευτι, όςον αφορά, μεταξφ άλλων, το επίπεδο 

πλθροφοριςεωσ, θ απαίτθςθ αυτι πρζπει να ερμθνεφεται διαςταλτικϊσ (βλ., απόφαςθ τθσ 

30.4.2014, υπόκ. C-26/13 Kásler, EU:C:2014:282, ςκζψεισ 71 και 72, και απόφαςθ τθσ 

26.2.2015, υπόκ. C-143/13 Matei, EU:C:2015:127, ςκζψθ 73, απόφαςθ τθσ 23.4.2015, υπόκ. 

C-96/14 CNP Assurances, ςκζψθ 40). 

Ουςιϊδουσ ςθμαςίασ για τουσ καταναλωτζσ είναι θ πλθροφόρθςθ, πριν τθ ςφναψθ τθσ 

ςυμβάςεωσ, ςχετικά με τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ και τισ ςυνζπειεσ τθσ εν λόγω ςυνάψεωσ. 

Βάςει ιδίωσ τθσ πλθροφοριςεωσ αυτισ ο καταναλωτισ αποφαςίηει αν επικυμεί να 

δεςμεφεται από τουσ όρουσ που ζχει προδιατυπϊςει ο προμθκευτισ (ΔΕΕ απόφαςθ τθσ 

21.3.2013, υπόκ. C-92/11, RWE Vetrieb AG, EU:C:2013:180, ςκζψθ 44). 

Γενικά, θ αρχι τθσ διαφάνειασ επιτάςςει οι ςυμβατικοί όροι να είναι διατυπωμζνοι με τρόπο 

ςαφι και κατανοθτό, ϊςτε ο καταναλωτισ να μπορεί να διαγνϊςει εκ των προτζρων κρίςιμα 

ςτοιχεία ι μεγζκθ τθσ ςφμβαςθσ που περικλείονται ςτθ βαςικι ςχζςθ παροχισ και 

αντιπαροχισ. Η ςχζςθ αυτι παροχισ και αντιπαροχισ, ενϊ καταρχιν δε λαμβάνεται υπόψθ 

για τθν εκτίμθςθ του καταχρθςτικοφ χαρακτιρα κάποιου όρου, εντοφτοισ, ςφμφωνα και με 

το άρκρο 4 παρ. 2 τθσ Οδθγίασ, ελζγχεται εάν ο ςχετικόσ όροσ δεν είναι διατυπωμζνοσ κατά 

τρόπο ςαφι και κατανοθτό, εάν δθλαδι ζχει παραβιαςκεί θ αρχι τθσ διαφάνειασ (ομοίωσ 

Ολομζλεια Αρείου Πάγου απόφαςθ υπ’ αρικμ. 15/2007, ΕλλΔνθ 2007, 987). 

Ειδικι περίπτωςθ αδιαφανϊν ρθτρϊν αποτελοφν και οι «αιφνιδιαςτικζσ ι απροςδόκθτεσ» 

ριτρεσ, οι οποίεσ είτε προβλζπουν ρυκμίςεισ που αντιτίκενται ςτισ εφλογεσ προςδοκίεσ του 

μζςου επαρκϊσ πλθροφορθμζνου και προςεκτικοφ καταναλωτι ςχετικά με τθν ζννομθ κζςθ 

του ςτθ ςφμβαςθ, δθλαδι τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του, είτε περιζχονται ςε μθ 

εμφανι μορφι μζςα ςε άλλεσ ριτρεσ που αφοροφν άςχετα ηθτιματα με αυτό που οι ίδιεσ 

ρυκμίηουν (βλ. και απόφαςθ Αρείου Πάγου υπ’ αρικμ. 1219/2001, ΕλλΔνθ 2001, 1609, κακϊσ 

και Δζλλιο Γιϊργο, Γενικοί Όροι υναλλαγϊν, 2θ ζκδ., εκδόςεισ άκκουλα, Ακινα-

Θεςςαλονίκθ 2013, αρ. 265-266, 270-273 και 290-295). 

Άλλωςτε, οι αδιαφανείσ ριτρεσ, αποκρφπτοντασ τθν πραγματικι, νομικι και οικονομικι 

κατάςταςθ δθμιουργοφν τον κίνδυνο ο καταναλωτισ, είτε να απόςχει από οριςμζνεσ 

ενζργειεσ (άςκθςθ δικαιωμάτων του), είτε να υποκφπτει ςε δικαιϊματα ι αξιϊςεισ, που κατά 

το φαινόμενο ζχει ο προμθκευτισ. Τπό το πρίςμα αυτό, αδιαφανείσ ριτρεσ οδθγοφν ακριβϊσ 

λόγω τθσ αδιαφάνειάσ τουσ, ςτθ διατάραξθ τθσ ςυμβατικισ ιςορροπίασ ςε βάροσ του 

καταναλωτι κατά παράβαςθ των αρχϊν τθσ καλισ πίςτθσ (ομοίωσ Άρειοσ Πάγοσ απόφαςθ 

υπ’ αρικμ. 430/2005, ΕλλΔνθ 2005, 802 επ.). 
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3.3 Εξζταςθ καταχρθςτικότθτασ υπό ςτενι ζννοια 

Η εξζταςθ τθσ καταχρθςτικότθτασ υπό ςτενι ζννοια γίνεται με βάςθ το άρκρο 5 του Νόμου, 

που ορίηει ότι: 

 «(1) Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ Νόμου και τθρουμζνων των εδαφίων (2) και 

(3) του παρόντοσ άρκρου, «καταχρθςτικι ριτρα» κεωρείται κάκε ριτρα θ οποία, 

παρά τθν απαίτθςθ καλισ πίςτθσ, δθμιουργεί ςε βάροσ του καταναλωτι ςθμαντικι 

ανιςότθτα ανάμεςα ςτα δικαιϊματα και ςτισ υποχρεϊςεισ των μερϊν που 

απορρζουν από τθ ςφμβαςθ. 

(2) Η εκτίμθςθ του καταχρθςτικοφ χαρακτιρα μιασ ριτρασ γίνεται, αφοφ λθφκοφν 

υπόψθ θ φφςθ των αγακϊν ι των υπθρεςιϊν που αποτελοφν το αντικείμενο τθσ 

ςφμβαςθσ, όλεσ οι κατά το χρόνο τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ περιςτάςεισ που 

περιβάλλουν τθν εν λόγω ςφμβαςθ, κακϊσ και όλεσ οι υπόλοιπεσ ριτρεσ τθσ 

ςφμβαςθσ ι άλλθσ ςφμβαςθσ από τθν οποία αυτι εξαρτάται. 

(3) Για να διαπιςτωκεί κατά πόςο μια ριτρα ικανοποιεί τθν απαίτθςθ καλισ 

πίςτθσ, λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψθ τα ακόλουκα- 

(α) Η διαπραγματευτικι δφναμθ των μερϊν· 

(β) αν ο καταναλωτισ δζχκθκε οποιεςδιποτε παροτρφνςεισ, για να 

ςυμφωνιςει ςτθ ριτρα· 

(γ) αν τα αγακά ι οι υπθρεςίεσ πωλικθκαν ι προμθκεφτθκαν κατόπιν 

ειδικισ παραγγελίασ του καταναλωτι· και 

(δ) ο βακμόσ ςτον οποίο ο πωλθτισ ι προμθκευτισ χειρίςτθκαν δίκαια τον 

καταναλωτι. 

(4) Σο Παράρτθμα του παρόντοσ Νόμου περιζχει ενδεικτικό και μθ εξαντλθτικό 

κατάλογο ρθτρϊν που δυνατό να κεωρθκοφν καταχρθςτικζσ.» 

 

Σo Παράρτθμα του Νόμου ζχει ωσ εξισ: 

«1. Ριτρεσ που ζχουν ςκοπό ι αποτζλεςμα- 

……………. 

(ια) να επιτρζπουν ςτουσ πωλθτζσ ι ςτουσ προμθκευτζσ να τροποποιοφν 

μονομερϊσ και χωρίσ ςοβαρό λόγο τα χαρακτθριςτικά του προσ παράδοςθ 

προϊόντοσ ι τθσ προσ παροχι υπθρεςίασ. 
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(ιβ) να προβλζπουν ότι θ τιμι των αγακϊν κακορίηεται κατά τθ ςτιγμι τθσ 

παράδοςθσ ι να παρζχουν ςτον πωλθτι αγακϊν ι ςτον παρζχοντα 

υπθρεςίεσ το δικαίωμα να αυξάνει τισ τιμζσ του, χωρίσ ο καταναλωτισ να 

ζχει, και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, αντίςτοιχο δικαίωμα που να του επιτρζπει 

να λφει τθ ςφμβαςθ ςτθν περίπτωςθ που θ τελικι τιμι είναι πολφ ψθλι ςε 

ςχζςθ με τθν τιμι που ςυμφωνικθκε κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ· 

…………» 

Σο ΔΕΕ ζχει υπογραμμίςει κατ’ επανάλθψθ ότι το ςφςτθμα προςταςίασ που κεςπίηει θ 

Οδθγία ςτθρίηεται ςτθν αντίλθψθ ότι ο καταναλωτισ βρίςκεται ςε αςκενζςτερθ κζςθ ζναντι 

του προμθκευτι, τόςο ωσ προσ τθ δυνατότθτα διαπραγματεφςεωσ όςο και ωσ προσ το 

επίπεδο τθσ πλθροφοριςεωσ (π.χ. απόφαςθ τθσ 14.3.2013, υπόκεςθ C-415/11 Aziz, 

EU:C:2013:164, ςκζψθ 44, απόφαςθ 14.6.2012, υπόκ. C-618/10, Banco Español de Crédito, 

EU:C:2012:349, ςκζψθ 39). 

Σο ΔΕΕ ζχει κρίνει ότι, προκειμζνου να κρικεί αν οριςμζνθ ριτρα δθμιουργεί εισ βάροσ του 

καταναλωτι «ςθμαντικι ανιςορροπία» μεταξφ των δικαιωμάτων και των υποχρεϊςεων των 

ςυμβαλλομζνων μερϊν, πρζπει να λθφκεί ιδίωσ υπόψθ το νομικό κακεςτϊσ το οποίο ιςχφει 

κατά το εκνικό δίκαιο, ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν υπάρχει ςχετικι ςυμφωνία των 

ςυμβαλλομζνων μερϊν. Μζςω τθσ ςυγκριτικισ αυτισ αναλφςεωσ κα μπορζςει ο εκνικόσ 

δικαςτισ να εκτιμιςει αν, και ενδεχομζνωσ ςε ποιο βακμό, θ ςφμβαςθ κζτει τον καταναλωτι 

ςε νομικι κατάςταςθ λιγότερο ευνοϊκι από εκείνθ που προβλζπει θ ιςχφουςα εκνικι 

νομοκεςία (απόφαςθ τθσ 14.3.2013, υπόκεςθ C-415/11 Aziz, EU:C:2013:164, ςκζψθ 68, 

απόφαςθ τθσ 16.1.2014, υπόκ. C-226/12, Constructora Principado, EU:C:2014:10, ςκζψθ 21). 

Ωσ εκ τοφτου, θ φπαρξθ τζτοιασ ςθμαντικισ ανιςορροπίασ δεν μπορεί να προκφπτει μόνο από 

οικονομικι εκτίμθςθ ποςοτικοφ χαρακτιρα, βαςιηόμενθ ςε ςφγκριςθ, αφενόσ, του ςυνολικοφ 

ποςοφ τθσ ςυναλλαγισ θ οποία αποτζλεςε αντικείμενο τθσ ςυμβάςεωσ και, αφετζρου, των 

δαπανϊν που βάςει τθσ ωσ άνω ριτρασ βαρφνουν τον καταναλωτι. Αντικζτωσ, θ ςθμαντικι 

ανιςορροπία μπορεί να προκφπτει από μόνθ τθν αρκοφντωσ ςοβαρι επιδείνωςθ τθσ νομικισ 

καταςτάςεωσ ςτθν οποία περιάγουν οι εφαρμοςτζεσ εκνικζσ διατάξεισ τον καταναλωτι, ωσ 

ςυμβαλλόμενο ςτθν επίμαχθ ςφμβαςθ, είτε αυτι λαμβάνει τθ μορφι περιοριςμοφ του 

περιεχομζνου των δικαιωμάτων που αντλεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ αυτζσ από τθ 

ςφμβαςθ, είτε τθ μορφι εμποδίου ςτθν άςκθςι τουσ, είτε ακόμθ τθ μορφι επιβαρφνςεϊσ 

του με πρόςκετθ υποχρζωςθ, τθν οποία δεν προβλζπουν οι εκνικοί κανόνεσ (ΔΕΕ απόφαςθ 

τθσ 16.1.2014, υπόκ. C-226/12, Constructora Principado, EU:C:2014:10, ςκζψεισ 22-23). 

Όςον αφορά τισ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ δθμιουργικθκε θ εν λόγω ανιςορροπία «παρά τθν 

απαίτθςθ καλισ πίςτθσ», διαπιςτϊνεται ότι, λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ δζκατθσ ζκτθσ 

αιτιολογικισ ςκζψεωσ τθσ Οδθγίασ, ο εκνικόσ δικαςτισ πρζπει να εξακριβϊςει αν ο 

προμθκευτισ, ζχοντασ ςυμβλθκεί νομίμωσ και κεμιτϊσ με τον καταναλωτι, μποροφςε 

ευλόγωσ να αναμζνει ότι ο καταναλωτισ κα δεχκεί τθν οικεία ριτρα κατόπιν ατομικισ 
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διαπραγματεφςεωσ (ΔΕΕ απόφαςθ τθσ 14.3.2013, υπόκεςθ C-415/11 Aziz, EU:C:2013:164, 

ςκζψθ 69). 

χετικά με τθ λειτουργία του Παραρτιματοσ τθσ Οδθγίασ, το ΔΕΕ ζχει νομολογιςει ότι το 

περιεχόμενο του εν λόγω παραρτιματοσ δεν αρκεί μεν από μόνο του για να διαπιςτωκεί 

αυτομάτωσ ότι θ επίμαχθ ριτρα είναι καταχρθςτικι, πλθν όμωσ αποτελεί βαςικό ςτοιχείο 

ςτο οποίο ο εκνικόσ δικαςτισ μπορεί να ςτθρίξει τθν εκτίμθςθ του καταχρθςτικοφ χαρακτιρα 

τθσ ριτρασ αυτισ (απόφαςθ τθσ 26.4.2012, υπόκ. C-472/10, Invitel, EU:C:2012:242, ςκζψθ 

26). 

 

4. Η υπό κρίςθ περίπτωςθ 

 

4.1 Ιδιότθτα «καταναλωτι» και «προμθκευτι» 

Η υπό εξζταςθ ςφμβαςθ προοριηόταν και για καταναλωτζσ, δεδομζνου ότι δεν προζκυψαν 

ςτοιχεία ότι προοριηόταν αποκλειςτικά για επαγγελματίεσ. Περαιτζρω, δεν αμφιςβθτείται 

από κανζνα εμπλεκόμενο μζροσ θ ιδιότθτα ωσ «προμθκευτι» τθσ τράπεηασ, θ οποία 

χοριγθςε το ςτεγαςτικό δάνειο ςτα πλαίςια τθσ επιχειρθματικισ τθσ δραςτθριότθτασ. 

 

4.2. Χριςθ προδιατυπωμζνων όρων προοριηομζνων για απεριόριςτο αρικμό ςυμβάςεων 

Από κανζνα ςτοιχείο τθσ ζρευνασ ι ιςχυριςμό δεν προζκυψε ατομικι διαπραγμάτευςθ 

κάποιου όρου. Είκιςται επίςθσ ςτθν τραπεηικι πρακτικι να χρθςιμοποιοφνται 

προδιατυπωμζνοι ςυμβατικοί όροι και να υπάρχει ενίοτε ατομικι διαπραγμάτευςθ μόνο ωσ 

προσ το χρόνο αποπλθρωμισ και το φψοσ του επιτοκίου. Επομζνωσ, οι όροι τθσ ςφμβαςθσ 

είναι προδιατυπωμζνοι από τθν τράπεηα και προορίηονται για χριςθ ςε απεριόριςτο αρικμό 

ςυμβάςεων. 

 

4.3. Εξζταςθ των επιμζρουσ όρων τθσ ςφμβαςθσ 

Από τθ νομικι εξζταςθ των όρων όπωσ ζχουν διατυπωκεί ςτθ ςφμβαςθ, ςε ςυνδυαςμό με τα 

περιςτατικά τθσ ςυγκεκριμζνθσ εξζταςθσ, όπωσ αυτά προζκυψαν από τθ διερεφνθςθ που 

πραγματοποίθςε ο Διευκυντισ ΤΠΚ και τουσ υποβλθκζντεσ ιςχυριςμοφσ των μερϊν, 

διαπιςτϊνεται ότι ςυγκεκριμζνοι όροι εμφανίηουν προβλιματα ςυμμόρφωςθσ με τισ 

διατάξεισ του Νόμου για τουσ λόγουσ που παρατίκενται πιο κάτω. θμειϊνεται ότι ο τίτλοσ 

κάκε όρου, δθλαδι το ηιτθμα που ρυκμίηει, δεν παρατίκεται ςτισ ςυμβάςεισ και ωσ εκ 

τοφτου ζχει προςδιοριςτεί από το Διευκυντι ΤΠΚ για ςκοποφσ διευκόλυνςθσ. 
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Όροσ 3 (1) (α) *ζτοσ 360 θμερών+ 

Με τον ανωτζρω όρο λαμβάνεται το ζτοσ 360 θμερϊν ωσ βάςθ υπολογιςμοφ των 

οφειλόμενων τόκων. 

Ο υπολογιςμόσ του επιτοκίου ςτθ βάςθ ζτουσ 360 θμερϊν δεν επιτρζπει ςτον καταναλωτι 

να πλθροφορείται το πραγματικό ετιςιο επιτόκιο. Η τράπεηα διαςπά με τον εν λόγω όρο, 

εντελϊσ τεχνθτά και κατ` απόκλιςθ των δικαιολογθμζνων προςδοκιϊν του καταναλωτι, το 

χρονικό διάςτθμα (το ζτοσ), ςτο οποίο όφειλε να αναφζρεται το επιτόκιο, δθμιουργϊντασ 

ζτςι μία πρόςκετθ επιβάρυνςθ του καταναλωτι. υγκεκριμζνα, όταν το επιτόκιο μιασ θμζρασ 

προςδιορίηεται με βάςθ ζτοσ 360 θμερϊν, ο καταναλωτισ επιβαρφνεται για κάκε θμζρα με 

κατά 1,3889% περιςςότερο τόκουσ, κακϊσ το επιτόκιο υποδιαιρείται για τον προςδιοριςμό 

του τόκου προσ 360 θμζρεσ (πρβλ. Βογαηιανόσ vs Σράπεηα Κφπρου Λτδ, Πολιτικι Ζφεςθ 

Αρ.281/2006, 1Α Α.Α.Δ 253, που ζκρινε ότι ο εκτοκιςμόσ βάςει ζτουσ 360 θμερϊν οδιγθςε 

ςτθν υπζρβαςθ του ανϊτατου επιτρεπομζνου ορίου επιτοκίου). Η πρόςκετθ αυτι 

επιβάρυνςθ δεν μπορεί να δικαιολογθκεί με τθν επίκλθςθ κάποιου ςφνκετου χαρακτιρα τθσ 

παρεχόμενθσ υπθρεςίασ ι από κάποιουσ εφλογουσ για τον καταναλωτι λόγουσ ι από κάποιο 

δικαιολογθμζνο ενδιαφζρον τθσ τράπεηασ, λαμβανομζνου μάλιςτα υπ’ όψιν ότι ςτθ 

ςφγχρονθ εποχι τα θλεκτρονικά μζςα προςφζρουν τον επακριβι υπολογιςμό των τόκων με 

ζτοσ 365 θμερϊν χωρίσ καμία πρόςκετθ δυςχζρεια (ζτςι και Άρειοσ Πάγοσ, απόφαςθ υπ’ 

αρικμ. 430/2005, ΕλλΔνθ 2005, 802).  

Η ερμθνεία αυτι είναι ςφμφωνθ και με το ενωςιακό δίκαιο. Σο ζτοσ των 365 θμερϊν ιςχφει 

και εφαρμόηεται ςιμερα, κατ’ επιταγι τθσ ενωςιακισ Οδθγίασ 2008/48/ΕΚ,  που 

ενςωματϊκθκε ςτο κυπριακό δίκαιο με τον περί των υμβάςεων Καταναλωτικισ Πίςτθσ 

Νόμο Ν. 106(Ι)/2010, ενϊ θ κακιζρωςι του ανατρζχει ςτο 1998, οπότε κεςπίςτθκε θ Οδθγία 

98/7/ΕΚ. Ήδθ δε θ χριςθ του ζτουσ 365 θμερϊν ιςχφει για τα ενυπόκθκα δάνεια και βάςει 

τθσ Οδθγίασ 2014/17/ΕΕ. Μολονότι οι διατάξεισ των Οδθγιϊν αυτϊν δεν εφαρμόηονται 

άμεςα ςτθν υπό κρίςθ περίπτωςθ, εντοφτοισ καταδεικνφουν  τθ μεγάλθ ςθμαςία που 

απονζμει ο ίδιοσ ενωςιακόσ νομοκζτθσ για τον κατ` αυτόν τον τρόπο ακριβι προςδιοριςμό 

του επιτοκίου. 

Επίςθσ είναι αξιοςθμείωτο ότι το άρκρο 2 του περί Ερμθνείασ Νόμου ορίηει ωσ «ζτοσ» το 

θμερολογιακό ζτοσ. Ο νόμοσ αυτόσ μπορεί να μθν εφαρμόηεται μεν ςτισ ςυμβάςεισ, αλλά 

αποτελεί ιςχυρι ζνδειξθ του τι κεωρεί ο νομοκζτθσ ωσ «ζτοσ». 

Με βάςθ όλα τα παραπάνω, ο καταναλωτισ ζχει τθ δικαιολογθμζνθ προςδοκία ότι το «ζτοσ» 

ςτο οποίο αναφζρεται θ περίοδοσ εκτοκιςμοφ κα είναι το θμερολογιακό ζτοσ 365 θμερϊν. Η 

κακιζρωςθ ζτουσ 360 θμερϊν επιφζρει τον αιφνιδιαςμό του, κακϊσ και τθν κρυφι και 

αναιτιολόγθτθ επιβάρυνςι του με πρόςκετα ποςά λόγω τθσ αφανοφσ επαφξθςθσ του 

επιτοκίου, κατά παράβαςθ των αρχϊν τθσ καλισ πίςτθσ.  
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θμειωτζον επίςθσ ότι ο όροσ αυτόσ κεωρείται πλζον καταχρθςτικόσ ςε κάκε περίπτωςθ, 

μετά τθ κζςθ ςε ιςχφ του Νόμου 49(Ι)/2016, δθλαδι από 23.5.2016, πράγμα που δεικνφει ότι 

θ  ανιςορροπία που επιφζρει θ χριςθ του ςτθ ςφμβαςθ είναι τόςο ςοβαρι, ϊςτε να 

δικαιολογεί νομοκετικι παρζμβαςθ.  

Η κζςθ τθσ τράπεηασ ότι ο όροσ δεν εφαρμόηεται πλζον δεν αςκεί ζννομθ επιρροι, κακϊσ 

κρίςιμο ςτοιχείο για τθν απόφαςθ του Διευκυντι ΤΠΚ είναι αν ο εξεταηόμενοσ όροσ 

παριγαγε κατά το παρελκόν, παράγει επί του παρόντοσ ι δφναται να παράγει ςτο μζλλον 

δυςμενείσ ζννομεσ ςυνζπειεσ για τουσ καταναλωτζσ, κατά παράβαςθ των διατάξεων του 

Νόμου. Άλλωςτε, θ ςφμβαςθ εξακολουκεί να παράγει ζννομα αποτελζςματα ωσ προσ τον 

προςδιοριςμό των δικαιωμάτων και των υποχρεϊςεων των μερϊν. Περαιτζρω, ο Διευκυντισ 

ΤΠΚ είναι υποχρεωμζνοσ βάςει του άρκρου 9(1) του Νόμου να εξετάηει κάκε παράπονο που 

αφορά ιςχυριςμοφσ περί φπαρξθσ καταχρθςτικϊν ρθτρϊν ςε ςυμβάςεισ, θ δε ςυνεχιηόμενθ 

χριςθ του όρου αφορά μόνο τθν απόφαςθ του Διευκυντι ΤΠΚ περί αίτθςθσ για ζκδοςθ 

διατάγματοσ κατ’ άρκ. 9(2) του Νόμου. 

Ωσ εκ τοφτου, ο όροσ αυτόσ κεωρείται καταχρθςτικόσ και αδιαφανισ κατά παράβαςθ των 

Άρκρων 5 και 7 αντίςτοιχα.   

 

Όροσ 3 (3) *Επιβαρφνςεισ δανειολιπτθ και μεταβολι αυτών+ 

Με τον όρο 3 θ τράπεηα διατθρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το βαςικό επιτόκιο, το 

περικϊριο, τθν προμικεια και τισ χρεϊςεισ που επιβάλλει, κατά τθ διακριτικι τθσ ευχζρεια 

και ανάλογα με τουσ εκάςτοτε ιςχφοντεσ πιςτωτικοφσ  και νομιςματικοφσ κανόνεσ και 

κανονιςμοφσ, τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ και το κόςτοσ ρευςτότθτασ. Η μεταβολι αυτι 

ανακοινϊνεται μζςω του θμεριςιου Σφπου ι γραπτισ ειδοποίθςθσ και δεςμεφει τον 

καταναλωτι από τθν θμερομθνία τθσ ανακοίνωςθσ.  

Ο όροσ αυτόσ δεν διευκρινίηει ςε τι ςυνίςτανται τα διαχειριςτικά ζξοδα και πϊσ προκφπτει το 

ςυνολικό τουσ φψοσ. Ωσ προσ δε τισ προμικειεσ και χρεϊςεισ δεν διευκρινίηεται καν ςε τι 

ποςά ανζρχονται και τι ακριβϊσ αφοροφν. Περαιτζρω, ο υπό εξζταςθ όροσ δεν διευκρινίηει 

με τρόπο ςαφι και κατανοθτό για τον μζςο καταναλωτι τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν 

τθν απόφαςθ τθσ τράπεηασ για μεταβολι του φψουσ των επιτοκίων, των προμθκειϊν και των 

χρεϊςεϊν τθσ, κακϊσ και για τθν επιβολι τυχόν πρόςκετων χρεϊςεων. Επίςθσ δεν αναφζρει 

κάποια όρια, εντόσ των οποίων κα πραγματοποιείται θ αναπροςαρμογι των χρεϊςεων και 

του επιτοκίου - ιδίωσ θ αφξθςθ αυτϊν, που είναι επαχκισ για τον καταναλωτι (βλ. ςυναφϊσ 

απόφαςθ του Γερμανικοφ Ακυρωτικοφ Δικαςτθρίου τθσ 21.4.2009 με ςτοιχεία XΙ ZR 78/08, 

ςκζψεισ 25 και 27). Άρα, κακίςταται αδφνατο ςτον καταναλωτι να προβλζψει τισ αλλαγζσ και 

να αντιλθφκεί τισ επιπτϊςεισ τουσ για τα ςυμβατικά δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ του (βλ. 

ΔΕΕ απόφαςθ τθσ 26.4.2012, υπόκ. C-472/10, Invitel, EU:C:2012:242, ςκζψεισ 27-28· 
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απόφαςθ τθσ 21.3.2013, υπόκ. C-92/11, RWE Vertrieb, EU:C:2013:180, ςκζψθ 49·  CMA, 

Unfair Contract Terms Guidance, 2015, παρ. 5.21.2-5.21.3, 5.21.6, 5.22.6-5.22.7).  

Άλλωςτε, θ αναφορά ςτουσ εκάςτοτε ςε ιςχφ νόμουσ, και ςτουσ πιςτωτικοφσ και 

νομιςματικοφσ κανονιςμοφσ, δεν αίρει αυτι τθν αοριςτία. Πρϊτον, θ αναφορά ςε 

νομοκετικζσ και ςυναφείσ διατάξεισ πρζπει να ςυγκεκριμενοποιεί τισ διατάξεισ αυτζσ και το 

περιεχόμενό τουσ (ΔΕΕ απόφαςθ τθσ 21.3.2013, υπόκ. C-92/11, RWE Vertrieb, EU:C:2013:180, 

ςκζψθ 50). Δεφτερον, τα κριτιρια αυτά είναι μερικά μόνο από όςα λαμβάνει υπ’ όψιν τθσ θ 

τράπεηα, θ οποία, ςε κάκε περίπτωςθ, αποφαςίηει κατά τθ διακριτικι τθσ ευχζρεια.  

Επομζνωσ, ο όροσ αυτόσ προςκροφει ςτθν αρχι τθσ διαφάνειασ και αντιβαίνει ςτο άρκρο 7  

του Νόμου. 

Επιπρόςκετα, θ δυνατότθτα τθσ τράπεηασ να μεταβάλλει μονομερϊσ το φψοσ των επιτοκίων, 

των χρεϊςεων και των προμθκειϊν τθσ, και μάλιςτα αφενόσ χωρίσ να υποχρεοφται να 

ειδοποιεί ατομικά τον καταναλωτι για τθ μεταβολι αυτι και αφετζρου να κακορίηει κατά τθ 

διακριτικι τθσ ευχζρεια το χρόνο μεταβολισ του επιτοκίου και των χρεϊςεων, τθσ επιτρζπει 

να κακορίηει κατά βοφλθςθ το μζγεκοσ των υποχρεϊςεων του καταναλωτι απζναντί τθσ, 

χωρίσ κανζνα ειδικό, ςυγκεκριμζνο και αντικειμενικά ελζγξιμο κριτιριο. Ζτςι, θ τράπεηα, 

κεωρθτικά, μπορεί να προβεί ακόμθ και ςε αναδρομικι αφξθςθ του επιτοκίου και των 

χρεϊςεων, χωρίσ να μποροφν οι καταναλωτζσ να αντιταχκοφν ςε μια τζτοια απόφαςθ, μζςω 

π.χ. καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ. Άλλωςτε, θ ριτρα αναπροςαρμογισ δφναται να διαταράξει 

τθ ςυμβατικι ιςορροπία, ακόμθ και αν αποςκοπεί μόνο ςε ιςςονοσ ςθμαςίασ μεταβολζσ, αν 

θ διατφπωςι τθσ επιτρζπει τθ χριςθ τθσ για πιο ουςιϊδεισ αλλαγζσ (CMA, Unfair Contract 

Terms Guidance, παρ. 5.21.3). Είναι επίςθσ αξιοςθμείωτο ότι θ ςφμβαςθ δεν παρζχει τθ 

δυνατότθτα ςτον καταναλωτι να αντιταχκεί με οποιονδιποτε τρόπο ςε ενδεχόμενθ 

απόφαςθ τθσ τράπεηασ για αφξθςθ του επιτοκίου και των χρεϊςεων: δεν προβλζπεται ωσ 

προχπόκεςθ ιςχφοσ των αυξιςεων θ ςυναίνεςθ του καταναλωτι, ζςτω και ςιωπθρι, οφτε 

και παρζχεται ςτον καταναλωτι δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, αν δεν επικυμεί τθ 

ςυνζχιςι τθσ *βλ. ςυναφϊσ ΔΕΕ απόφαςθ τθσ 26.4.2012, υπόκ. C-472/10, Invitel, 

EU:C:2012:242, ςκζψθ 30· απόφαςθ τθσ 21.3.2013, υπόκ. C-92/11, RWE Vertrieb, 

EU:C:2013:180, ςκζψθ 54· CMA, ό.π., παρ. 5.21.2(c)].  

Παράλλθλα, θ τράπεηα ζχει διακριτικι ευχζρεια να αποφαςίηει ανά πάςα ςτιγμι αν κα 

μεταβάλει τισ χρεϊςεισ και το επιτόκιο, και ςε τι εφροσ κα τισ μεταβάλει. Επομζνωσ, δεν 

κακιερϊνεται υποχρζωςθ τθσ τράπεηασ να μειϊνει τισ χρεϊςεισ και το επιτόκιο, αν επζλκει 

μείωςθ του κόςτουσ τθσ. Αυτό ςυνδυάηεται με τθν ανυπαρξία ςυγκεκριμζνου πλαιςίου 

αφξθςθσ του φψουσ των χρεϊςεων. Με τον τρόπο αυτό, θ τράπεηα ζχει τθ δυνατότθτα να 

χρθςιμοποιεί τον υπό εξζταςθ όρο, για να αυξάνει τα κζρδθ τθσ (βλ. ςυναφϊσ απόφαςθ του 

Γερμανικοφ Ακυρωτικοφ Δικαςτθρίου τθσ 21.4.2009 με ςτοιχεία XΙ ZR 78/08, ςκζψεισ 25, 28 

και 32).  
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Εξάλλου, ο ωσ άνω όροσ πλθροί τισ προχποκζςεισ των ςτοιχείων του Παραρτιματοσ του 

Νόμου, παράγραφοσ 1, υποπαράγραφοι:  

«(ι)  κακϊσ επιτρζπει ςτθν τράπεηα να τροποποιεί μονομερϊσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, 

δθλαδι τισ εφαρμοηόμενεσ χρεϊςεισ, χωρίσ ςοβαρό λόγο ο οποίοσ να προβλζπεται ςτθ 

ςφμβαςθ, άρα και να προςδιορίηεται επαρκϊσ, 

(ια) κακϊσ επιτρζπει ςτθν τράπεηα να τροποποιεί μονομερϊσ και χωρίσ ςοβαρό λόγο τα 

χαρακτθριςτικά του προσ παράδοςθ προϊόντοσ ι τθσ προσ παροχι υπθρεςίασ, εν 

προκειμζνω το επιτόκιο, και  

(ιβ) κακϊσ παρζχει ςτθν τράπεηα τθ δυνατότθτα να αυξάνει τισ τιμζσ τθσ, χωρίσ ο 

καταναλωτισ να ζχει αντίςτοιχο δικαίωμα που να του επιτρζπει να λφει τθ ςφμβαςθ ςτθν 

περίπτωςθ που θ τελικι τιμι είναι πολφ ψθλι ςε ςχζςθ με τθν τιμι που ςυμφωνικθκε 

κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ.» 

θμειωτζον ότι δεν εφαρμόηεται θ εξαίρεςθ του Παραρτιματοσ, παράγραφοσ (2), 

υποπαράγραφοσ (β) του Νόμου, που ίςχυε κατά το χρόνο ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ και θ 

οποία προζβλεπε ότι θ υποπαράγραφοσ (ι) δεν επθρεάηει τισ ριτρεσ με τισ οποίεσ ο 

προμθκευτισ χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν επιφυλάςςεται του δικαιϊματοσ του να 

τροποποιεί το επιτόκιο που οφείλεται από τον καταναλωτι ι που οφείλεται ςε αυτόν, ι το 

ποςό όλων των άλλων επιβαρφνςεων των ςχετικϊν με τισ χρθματοοικονομικζσ υπθρεςίεσ 

χωρίσ καμία προειδοποίθςθ ςε περίπτωςθ βάςιμου λόγου, αρκεί ο πωλθτισ ι ο 

προμθκευτισ να επιβαρφνεται με τθν υποχρζωςθ να πλθροφορεί αμζςωσ το άλλο ι τα άλλα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ και αυτό ι αυτά να είναι ελεφκερα να καταγγείλουν πάραυτα τθ 

ςφμβαςθ. Ο εξεταηόμενοσ όροσ δεν παρζχει ςτον καταναλωτι δικαίωμα καταγγελίασ τθσ 

ςφμβαςθσ ωσ αντιςτάκμιςμα για τθν τροποποίθςθ του επιτοκίου και των χρεϊςεων. 

Σο γεγονόσ ότι ο όροσ αυτόσ δεν χρθςιμοποιείται πλζον από τθν τράπεηα ςε νζεσ ςυμβάςεισ 

δεν αςκεί ζννομθ επιρροι, βάςει των όςων ζχουν αναφερκεί αναλυτικά ανωτζρω ςτισ 

ςελίδεσ 10-11 και 19 τθσ παροφςθσ. 

υνεπϊσ, ο 3 όροσ διαταράςςει τθ ςυμβατικι ιςορροπία ςε βάροσ του καταναλωτι ενάντια 

ςτισ απαιτιςεισ τθσ καλισ πίςτθσ, κατά παράβαςθ του άρκρου 5(1) του Νόμου.   

Άρα, ο όροσ αυτόσ κεωρείται καταχρθςτικόσ, ωσ αντίκετοσ ςτα άρκρα 7  και 5 του Νόμου. 

 

Όροσ 5 *Πρόωρθ αποπλθρωμι+ 

Ο όροσ επιτρζπει τθν πρόωρθ αποπλθρωμι του δανείου από τον καταναλωτι, νοουμζνου ότι 

ο καταναλωτισ το ηθτιςει γραπτϊσ δίνοντασ προειδοποίθςθ 5 εργάςιμων θμερϊν για τθν 

τράπεηα. Η ειδοποίθςθ κα είναι αμετάκλθτθ. τθν περίπτωςθ όπου θ τράπεηα το επιτρζψει, 

αποπλθρωμι κα υπόκειται ςε όρουσ που κα ηθτιςει θ τράπεηα ςυμπεριλαμβανομζνθσ, χωρίσ 
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περιοριςμό, τθν υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ τθσ τράπεηασ από τον καταναλωτι για 

οποιαδιποτε ζξοδα, δαπάνεσ, ηθμιζσ, απϊλειεσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ απϊλειασ κζρδουσ) 

ι υποχρεϊςεισ που μπορεί να υποςτεί ι επιβαρυνκεί θ τράπεηα ωσ αποτζλεςμα τθσ 

εξόφλθςθσ αυτισ. 

Ο όροσ αυτόσ ςυνδυάηεται με τα αναφερόμενα ςτθν επιςτολι τθσ τράπεηασ προσ τον 

παραπονοφμενο θμερομθνίασ 28/8/2008, όπου διευκρινίηεται ότι κα επιβάλλεται ποινι 

1,25% επί του ποςοφ τθσ μείωςθσ του ςυνολικοφ κόςτουσ πίςτωςθσ του δανείου, εφόςον το 

δάνειο μζχρι τθ ςτιγμι τθσ πρόωρθσ αποπλθρωμισ εξυπθρετοφταν κανονικά, και 2,50% επί 

του ωσ άνω ποςοφ, εφόςον είχαν παρουςιαςτεί κακυςτεριςεισ ςτθν καταβολι των μθνιαίων 

δόςεϊν του. (ςελ. 3 τθσ επιςτολισ).   

Ο όροσ δεν μνθμονεφει κακόλου ςε τι ςυνίςτανται τα ζξοδα, οι δαπάνεσ, οι ηθμιζσ, οι 

απϊλειεσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ απϊλειασ κζρδουσ) ι υποχρεϊςεισ από τθν πρόωρθ 

αποπλθρωμι του δανείου οφτε πϊσ υπολογίηονται. Επιπλζον δεν προςδιορίηεται το είδοσ και 

θ φφςθ εξόδων που οφείλει να καταβάλει ο καταναλωτισ, αλλά οφτε και το φψοσ τουσ, αφοφ 

ο τελικόσ προςδιοριςμόσ τουσ αφινεται ςτθν απόλυτθ κρίςθ τθσ τράπεηασ. Περαιτζρω, δεν 

προςδιορίηεται ςτθ ςφμβαςθ ςε τι ςυνίςταται οι απϊλειεσ τθσ τράπεηασ από τθν πρόωρθ 

εξόφλθςθ και πϊσ υπολογίηονται αυτζσ. Ο τελικόσ προςδιοριςμόσ όλων των ανωτζρω ποςϊν 

αφινεται ςτθν απόλυτθ κρίςθ τθσ τράπεηασ, χωρίσ μάλιςτα ο καταναλωτισ να ζχει τθ 

δυνατότθτα να ανακαλζςει τθ διλωςι του, ςε περίπτωςθ που κρίνει τελικά αςφμφορθ τθν 

πρόωρθ αποπλθρωμι του δανείου. 

Πζραν τοφτων, κατά τθν πρόωρθ εξόφλθςθ του δανείου, ο καταναλωτισ ζχει βάςιμα τθν 

προςδοκία ότι θ πρόωρθ εξόφλθςθ (α) δθμιουργεί κάποιου είδουσ ηθμιά ςτθν τράπεηα και 

αυτόσ πρζπει δικαίωσ να τθν αποκαταςτιςει, (β) ότι θ τράπεηα παρζχει δυνατότθτα και 

ευχζρεια ςτο δανειολιπτθ, (γ) ότι ςτο ςτεγαςτικό δάνειο κυμαινόμενο επιτοκίου θ 

υποχρζωςθ του καταναλωτι κα εξαρτάται από τισ διακυμάνςεισ των χρθματαγορϊν, 

ςφμφωνα και με τθν κυμαινόμενθ φφςθ τθσ υποχρζωςισ του και πωσ δεν κα μετατραπεί 

μονομερϊσ από τθν τράπεηα θ υποχρζωςι του ςε κάποιο είδοσ ςτακεροφ, επιτοκίου. Οι 

παραπάνω όμωσ προςδοκίεσ διαψεφδονται γιατί θ τράπεηα επιβάλλει ςτον καταναλωτι 

ςτακεροφ φψουσ παροχι (1,25% ι 2,50% επί του προεξοφλοφμενου ποςοφ, αναλόγωσ του αν 

ο καταναλωτισ ιταν υπεριμεροσ κατά το χρόνο τθσ πρόωρθσ αποπλθρωμισ), και μάλιςτα 

υπό μορφι ποινικισ ριτρασ, όποιεσ κι αν είναι οι οικονομικζσ ςυγκυρίεσ και θ κατάςταςθ 

των αςτάκμθτων ςυντελεςτϊν τθσ χρθματαγοράσ (βλ. ςχετικά και Άρειο Πάγο απόφαςθ υπ’ 

αρικμ. 430/2005, ΕλλΔνθ 2005, 802 επ.). Εξάλλου, από το λεκτικό του όρου («… ςε τζτοιουσ 

όρουσ ωσ κα ηθτιςει θ τράπεηα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ, χωρίσ περιοριςμό…») προκφπτει ότι 

θ τράπεηα  δφναται να ηθτιςει πζραν του προαναφερκζντοσ ποςοφ και πρόςκετα ποςά ςαν 

αποηθμίωςθ, ζξοδα κλπ. Άρα, ο όροσ αυτόσ είναι αδιαφανισ και αιφνιδιαςτικόσ για τον 

καταναλωτι. 
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Η κζςθ τθσ τράπεηασ ότι θ επιβολι χρζωςθσ ςε τζτοια περίπτωςθ αποτελεί μζροσ τθσ 

τιμισ/ανταλλάγματοσ για τθν παροχι τθσ ευχζρειασ αυτισ ςτο καταναλωτι ωσ μζροσ των 

υπθρεςιϊν που θ τράπεηα είναι διατεκειμζνθ να παρζχει ςε αυτόν, δεν μπορεί να γίνει 

αποδεκτι. Κατ’ αρχάσ από τθν ίδια τθ διατφπωςθ του όρου, ςε ςυνδυαςμό με τθν επιςτολι 

τθσ τράπεηασ προσ τον καταναλωτι θμερομθνίασ 28/8/2008, προκφπτει ότι δεν πρόκειται για 

τιμι ι αντάλλαγμα, αλλά για ποινικι ριτρα, με επιφφλαξθ πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ, εξόδων 

και λοιπϊν χρεϊςεων. Δεφτερον, ο όροσ είναι διατυπωμζνοσ αςαφϊσ, όπωσ αναλφκθκε 

ανωτζρω, και άρα δεν ιςχφει ο εν λόγω περιοριςμόσ. Σρίτον, θ διάταξθ του άρκρου 4(2) τθσ 

Οδθγίασ, τθν οποία το άρκρο 3(2) του Νόμου ενςωματϊνει ςτο κυπριακό δίκαιο, κακιερϊνει 

εξαίρεςθ από το γενικό κανόνα και άρα πρζπει να ερμθνεφεται ςυςταλτικϊσ (ΔΕΕ απόφαςθ 

τθσ 30.4.2014, υπόκεςθ C-26/13 Kásler, C-26/13, EU:C:2014:282, ςκζψθ 42, και, απόφαςθ τθσ 

26.2.2015, υπόκεςθ C-143/13 Matei, EU:C:2015:127, ςκζψθ 49). Σο ΔΕΕ ζχει διευκρινίςει ότι 

οι ςυμβατικζσ ριτρεσ που αφοροφν τον κακοριςμό του «κφριου αντικειμζνου τθσ 

ςυμβάςεωσ» κατά τθν ζννοια τθσ εν λόγω διατάξεωσ, είναι αυτζσ που ορίηουν τισ κφριεσ 

παροχζσ τθσ ςυμβάςεωσ και οι οποίεσ, ωσ τζτοιεσ, χαρακτθρίηουν τθ ςφμβαςθ. Αντικζτωσ, οι 

ριτρεσ που ζχουν δευτερεφοντα χαρακτιρα ςε ςχζςθ με τισ ριτρεσ που ορίηουν τθν ουςία 

αυτι κακ’ εαυτιν του ςυμβατικοφ δεςμοφ δεν είναι δυνατό να εμπίπτουν ςτθν ζννοια του 

«κφριου αντικειμζνου τθσ ςυμβάςεωσ», κατά τθν ζννοια του άρκρου 4(2) τθσ Οδθγίασ 

(απόφαςθ τθσ 30.4.2014, υπόκεςθ C-26/13 Kásler, C-26/13, EU:C:2014:282, ςκζψεισ 49-50, 

απόφαςθ τθσ 26.2.2015, υπόκεςθ C-143/13 Matei, EU:C:2015:127, ςκζψθ 54). τθ 

ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ το ςυνολικό κόςτοσ τθσ πρόωρθσ αποπλθρωμισ του δανείου, που 

αποτελείται από ποινικι ριτρα, αποηθμίωςθ, ζξοδα, κλπ., δεν ορίηει τθν ουςία κακ’ εαυτι 

του ςυμβατικοφ δεςμοφ, θ οποία ζγκειται ςτθ χοριγθςθ ςυγκεκριμζνου χρθματικοφ ποςοφ 

(κεφάλαιο) για οριςμζνο χρόνο ζναντι ςυγκεκριμζνου αντιτίμου (τόκοσ). Επομζνωσ, οι 

ιςχυριςμοί τθσ τράπεηασ είναι απορριπτζοι. 

Η τράπεηα επιςθμαίνει ότι ο όροι αυτοί αφοροφν τθν περίπτωςθ που ο δανειολιπτθσ 

επικυμεί να αποκλίνει από τθ ρθτι ςυμφωνία των μερϊν αναφορικά με τθ διάρκεια του 

δανείου. Σο ότι οι όροι ρυκμίηουν περιπτϊςεισ απόκλιςθσ από τθ ςφμβαςθ ουδόλωσ 

ςυνεπάγεται ότι δεν κα πρζπει να πλθροφν τισ προχποκζςεισ του Νόμου, ιδίωσ τθν 

υποχρζωςθ περί ςαφοφσ και κατανοθτισ διατφπωςθσ.  

Επομζνωσ ο όροσ αυτόσ είναι αδιαφανισ κατά παράβαςθ του άρκρου 7  του Νόμου και 

διαταράςςει υπζρμετρα τθ ςυμβατικι ιςορροπία ςε βάροσ του καταναλωτι ενάντια ςτισ 

απαιτιςεισ τθσ καλισ πίςτθσ κατ’ άρκ. 5(1) του Νόμου. υνεπώσ, κεωρείται καταχρθςτικόσ. 

 

Όροσ 6 *Επιβάρυνςθ δανειολιπτθ με ζξοδα, δικαιώματα, χαρτόςθμα και άλλεσ πλθρωμζσ+ 

Με τον όρο αυτό, θ τράπεηα ζχει το δικαίωμα να χρεϊνει τον καταναλωτι με όλα τα ζξοδα, 

δικαιϊματα, χαρτόςθμα και άλλεσ πλθρωμζσ ςχετικά με το δάνειο, τα οποία κα φζρουν τόκο 
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ςτο επιτόκιο που προβλζπεται ςτο Όρο 3 και τα κονδφλια αυτά κα προςτίκενται και 

αποτελοφν μζρουσ του δανείου. 

Ο όροσ δεν προςδιορίηει ςε τι ςυνίςτανται όλα τα ανωτζρω κονδφλια, με τι κριτιρια 

υπολογίηονται και πότε κα απαιτθκοφν από τθν τράπεηα. Ζτςι όμωσ ο καταναλωτισ δεν 

μπορεί να γνωρίηει οφτε το είδοσ και το φψοσ των οφειλόμενων από αυτόν ποςϊν οφτε και 

το χρόνο καταβολισ τουσ. υνεπϊσ, οι όροι αυτοί παραβιάηουν τθν υποχρζωςθ διαφάνειασ 

των όρων που βαρφνει τθν τράπεηα. 

Παράλλθλα, ςτο βακμό που τα ζξοδα αυτά αφοροφν ζξοδα εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων 

τθσ τράπεηασ προσ τον καταναλωτι, αντίκεινται ςτθν επιβαλλόμενθ από τθν καλι πίςτθ αρχι 

ότι κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ βαρφνεται με τα ζξοδα εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεϊν του, το 

ςεβαςμό τθσ οποίασ ευλόγωσ προςδοκά ο καταναλωτισ. θμειωτζον επίςθσ ότι θ 

υποχρζωςθ αναλυτικισ πλθροφόρθςθσ του καταναλωτι-δανειολιπτθ ςχετικά με τα ζξοδα 

του δανείου προβλζπεται από τον (Ευρωπαϊκό) Εκελοντικό Κϊδικα υμπεριφοράσ κατά τθν 

Προςυμβατικι Ενθμζρωςθ για τα τεγαςτικά Δάνεια, ο οποίοσ υιοκετικθκε από τα μζλθ του 

υνδζςμου Σραπεηϊν Κφπρου τον Φεβρουάριο του 2004, και τον οποίο θ ίδια θ τράπεηα 

παρακζτει ςτθν ιςτοςελίδα τθσ υπό 

http://www.alphabank.com.cy/pdf.ΚϊδικαστεγαςτικϊνΔανείων.pdf. Επομζνωσ, από αυτι 

τθν άποψθ ο όροσ ςυνιςτά αιφνιδιαςτικι ριτρα.  

Η κζςθ τθσ τράπεηασ ότι ο όροσ αφορά τα πραγματικά ζξοδα τθσ τράπεηασ ςε ςχζςθ με τθ 

δανειακι ςφμβαςθ, το φψοσ των οποίων δεν είναι δυνατό να κακοριςτεί εκ των προτζρων 

και ότι αφοροφν μζροσ τθσ τιμισ/ανταλλάγματοσ για τισ υπθρεςίεσ τθσ τράπεηασ δεν μπορεί 

να γίνει αποδεκτι. Ο προςδιοριςμόσ των εξόδων κα μποροφςε να γίνεται ανά κατθγορία, το 

δε φψοσ τουσ να προςδιορίηεται κατά προςζγγιςθ. Σο γεγονόσ ότι ο όροσ αυτόσ είναι 

αδιαφανισ αποκλείει τθν εφαρμογι τθσ εξαίρεςθσ του άρκρου 3(2) του Νόμου περί όρων 

που αφοροφν τθν αντιπροςωπευτικότθτα τθσ τιμισ/ανταλλάγματοσ. ε κάκε περίπτωςθ, το 

ΔΕΕ ζχει διευκρινίςει ότι θ ζννοια τθσ τιμισ/ανταλλάγματοσ κατ’ άρκ. 3(2) του Νόμου (άρκρο 

4(2) τθσ Οδθγίασ), ερμθνεφεται ςυςταλτικά, όπωσ ζχει αναφερκεί ανωτζρω (ςελ. 23 τθσ 

παροφςασ). Με βάςθ τζτοια ςτενι ερμθνεία, δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι οι παρεπόμενεσ 

χρεϊςεισ αφοροφν τθν ουςία κακ’ εαυτι τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ.  

Όςον αφορά τον ιςχυριςμό τθσ τράπεηασ ότι ςτισ ανακεωρθμζνεσ ςυμβάςεισ τθσ τράπεηασ 

γίνεται ανάλυςθ εξόδων ζχει ιδθ επεξθγθκεί πιο πάνω (ςελ. 10-11 και 19) ότι κρίςιμο 

ςτοιχείο για τθν απόφαςθ του Διευκυντι ΤΠΚ είναι αν ο εξεταηόμενοσ όροσ παριγαγε κατά 

το παρελκόν, παράγει επί του παρόντοσ ι δφνανται να παράγει ςτο μζλλον δυςμενείσ 

ζννομεσ ςυνζπειεσ για τουσ καταναλωτζσ, κατά παράβαςθ των διατάξεων του Νόμου, ενϊ το 

άρκρο 9(1) του Νόμου υποχρεϊνει το Διευκυντι ςε κάκε περίπτωςθ να εξετάηει τθν 

καταχρθςτικότθτα όρων που άγονται ενϊπιόν του. υνεπϊσ, δεν αςκεί ζννομθ επιρροι κατά 

τον ζλεγχο του όρου αυτοφ από τον Διευκυντι ΤΠΚ το αν ο ςυγκεκριμζνοσ ςυμβατικόσ όροσ 
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ζχει τροποποιθκεί πλζον ςτισ ςυναλλακτικζσ ςχζςεισ του προμθκευτι με άλλουσ 

καταναλωτζσ. 

υνεπώσ, ο εξεταηόμενοσ όροσ κεωρείται αδιαφανισ κατά παράβαςθ του Άρκρου 7. 

 

Όροι 4 *Υπερθμερία+, 2(6) *άμεςθ εξόφλθςθ+, 8 *Ζκταςθ υποχρεώςεων δανειολιπτθ+, 9 

*Γενικό Δικαίωμα Επιςχζςεωσ+ & 12 *Δθλώςεισ τθσ τράπεηασ προσ δανειολιπτθ+ 

Με τουσ όρουσ αυτοφσ, οι οποίοι τελοφν ςε ςτενι ςυνάφεια μεταξφ τουσ, θ τράπεηα ζχει τθ 

διακριτικι ευχζρεια να απαιτιςει άμεςθ εξόφλθςθ του δανείου ι οποιουδιποτε υπολοίπου, 

μαηί με όλουσ τουσ τόκουσ, προμικειεσ, δικαιϊματα και ζξοδα. ε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ 

πλθρωμισ οποιαςδιποτε δόςθσ ι μζρουσ αυτισ και/ι τόκου, προμικειασ, δικαιωμάτων ι 

εξόδων, ςυμφωνείται ότι ολόκλθρο το υπόλοιπο του δανείου μαηί με όλουσ τουσ τόκουσ, 

προμικειεσ, δικαιϊματα και ζξοδα κα κακίςταται λθξιπρόκεςμα και πλθρωτζα αμζςωσ και το 

κακυςτερθμζνο ποςό κα φζρει επιπλζον χρζωςθ επιτοκίου υπερθμερίασ 5,00% μεγαλφτερο 

από το ςυμβατικό επιτόκιο του λογαριαςμοφ δανείου. Η τράπεηα ζχει το δικαίωμα 

οποτεδιποτε το αποφαςίςει με γραπτι ειδοποίθςθ προσ τον καταναλωτι ι με ανακοίνωςθ 

ςτον θμεριςιο τφπο  να μεταβάλλει το επιτόκιο υπερθμερίασ. Όταν θ τράπεηα ηθτιςει μερικι ι 

ολικι εξόφλθςθ του δανείου, τόκων, προμθκειϊν και εξόδων το ποςό το οποίο ηθτεί 

κακίςταται αμζςωσ λθξιπρόκεςμο και πλθρωτζο. Αν παραλείψει ο καταναλωτισ να το 

εξοφλιςει αμζςωσ, τότε επιβαρφνεται με επιτόκιο υπερθμερίασ. Μζχρι τθν εξόφλθςθ των 

οφειλομζνων ποςϊν θ τράπεηα κα ζχει εξαςφάλιςθ με οποιαδιποτε μορφι, προςωπικά ι μαηί 

με οποιοδιποτε άλλο πρόςωπο, γενικό δικαίωμα επίςχεςθσ κατά προτεραιότθτα (general 

preferential lien) πάνω ςε όλα και οποιαδιποτε ποςά χρθμάτων, διαπραγματεφςιμα ζγγραφα 

και ςε κάκε ςτοιχείο ενεργθτικοφ που ανικουν ςτον καταναλωτι και κα περιζλκουν ςτθν 

κατοχι, φφλαξθ ι ζλεγχο τθσ τράπεηασ ςε οποιαδιποτε ςτιγμι. Επιπλζον, κάκε ειδοποίθςθ κα 

δίνεται ςτον καταναλωτι ταχυδρομικϊσ ι με ιδιόχειρθ παράδοςθ ςτθν διεφκυνςθ του 

καταναλωτι. Επίςθσ δφναται οποιαδιποτε ειδοποίθςθ να δοκεί ςτον καταναλωτι με 

τθλεομοιότυπο ι με τθλζτυπο.  

Κακορίηεται μονομερϊσ και άνευ προκεςμίασ θ ζκταςθ και ο χρόνοσ τθσ υποχρζωςθσ του 

καταναλωτι να αποπλθρϊςει το δάνειο, ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ. Ζτςι όμωσ ο 

καταναλωτισ δεν μπορεί να γνωρίηει επακριβϊσ τισ υποχρεϊςεισ του, ϊςτε να λάβει τα 

αναγκαία μζτρα, για να αντεπεξζλκει ςε αυτζσ. Παράλλθλα, ο όροσ 2(6) ςτοιχειοκετεί τθν 

περίπτωςθ (ι) του Παραρτιματοσ παράγραφοσ (1) του Νόμου, αφοφ επιτρζπει ςτθν τράπεηα να 

τροποποιεί μονομερϊσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ςοβαρό λόγο που προβλζπεται ςτθ 

ςφμβαςθ. υνεπϊσ ο όροσ αυτόσ ςτερείται διαφάνειασ, ενϊ ταυτόχρονα διαταράςςει 

υπζρμετρα τθ ςυμβατικι ιςορροπία ςε βάροσ του καταναλωτι και ενάντια ςτισ απαιτιςεισ τθσ 

καλισ πίςτθσ.  
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Περαιτζρω, το ωσ άνω δικαίωμα τθσ τράπεηασ προβλζπεται, χωρίσ να χρειάηεται να λάβει καν 

ο καταναλωτισ πραγματικι γνϊςθ τθσ ςχετικισ απαίτθςθσ τθσ τράπεηασ λόγω του 

κεςπιηόμενου τεκμθρίου ςτον όρο 12. υναφϊσ το άρκρο 4 παρ. 2(β) του περί υμβάςεων 

Νόμου ορίηει ότι θ κοινοποίθςθ ςυντελείται ζναντι του προςϊπου που αποδζχεται, όταν 

αυτι περιζλκει ςε γνϊςθ του προςϊπου που πρότεινε. 

Κατά ςυνζπεια, με βάςθ τουσ ανωτζρω όρουσ, θ τράπεηα δφναται πρακτικά να επιφζρει 

οποτεδιποτε τθν υπερθμερία του καταναλωτι, αξιϊνοντασ αιφνιδίωσ τθν καταβολι 

ολόκλθρου του εκταμιευκζντοσ ποςοφ του δανείου. Σοφτο ςυνεπάγεται τθν επιβάρυνςθ του 

καταναλωτι με ιδιαίτερα δυςμενείσ ςυνζπειεσ, ιτοι τθν επιβάρυνςι του με πρόςκετο 

επιτόκιο υπερθμερίασ και τθν κατ’ ουςίαν δζςμευςθ όλων ανεξαιρζτωσ των περιουςιακϊν 

του ςτοιχείων που ζχει ςτθν κατοχι τθσ θ τράπεηα και δθ ανεξαρτιτωσ τθσ αξίασ τουσ και του 

φψουσ των απαιτιςεων τθσ τράπεηασ.  

ε ςχζςθ με τουσ όρουσ αυτοφσ, θ τράπεηα ιςχυρίηεται ότι αφοροφν το δικαίωμα καταγγελίασ 

τθσ ςφμβαςθσ, το οποίο αποτελεί ζνα από τα κφρια αντικείμενα τθσ ςφμβαςθσ παροχισ του 

δανείου και δεν χωρεί αμφιςβιτθςθ ωσ προσ το κεμιτό του χαρακτιρα βάςει του άρκρου 

3(2) του Νόμου. Ο ιςχυριςμόσ αυτόσ όμωσ είναι αβάςιμοσ. Η διάταξθ του άρκρου 4(2) τθσ 

Οδθγίασ, τθν οποία το άρκρο 3(2) του Νόμου ενςωματϊνει ςτο κυπριακό δίκαιο, κακιερϊνει 

εξαίρεςθ από το γενικό κανόνα και άρα πρζπει να ερμθνεφεται ςυςταλτικϊσ (ΔΕΕ απόφαςθ 

τθσ 30.4.2014, υπόκεςθ C-26/13 Kásler, C-26/13, EU:C:2014:282, ςκζψθ 42, και, απόφαςθ τθσ 

26.2.2015, υπόκεςθ C-143/13 Matei, EU:C:2015:127, ςκζψθ 49).  

Σο ΔΕΕ ζχει διευκρινίςει ότι οι ςυμβατικζσ ριτρεσ που αφοροφν τον κακοριςμό του «κφριου 

αντικειμζνου τθσ ςυμβάςεωσ» κατά τθν ζννοια τθσ εν λόγω διατάξεωσ, είναι αυτζσ που 

ορίηουν τισ κφριεσ παροχζσ τθσ ςυμβάςεωσ και οι οποίεσ, ωσ τζτοιεσ, χαρακτθρίηουν τθ 

ςφμβαςθ. Αντικζτωσ, οι ριτρεσ που ζχουν δευτερεφοντα χαρακτιρα ςε ςχζςθ με τισ ριτρεσ 

που ορίηουν τθν ουςία αυτι κακ’ εαυτιν του ςυμβατικοφ δεςμοφ δεν είναι δυνατό να 

εμπίπτουν ςτθν ζννοια του «κφριου αντικειμζνου τθσ ςυμβάςεωσ», κατά τθν ζννοια του 

άρκρου 4, παράγραφοσ 2, τθσ οδθγίασ 93/13 (απόφαςθ τθσ 30.4.2014, υπόκεςθ C-26/13 

Kásler, C-26/13, EU:C:2014:282, ςκζψεισ 49-50, απόφαςθ τθσ 26.2.2015, υπόκεςθ C-143/13 

Matei, EU:C:2015:127, ςκζψθ 54). 

φμφωνα με το ΔΕΕ, επιχείρθμα υπζρ του ότι κάποια ριτρα δεν αφορά το κφριο αντικείμενο 

τθσ ςφμβαςθσ αποτελεί και θ ςυμπερίλθψθ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ ρθτρϊν ςτο 

Παράρτθμα τθσ Οδθγίασ  (απόφαςθ τθσ 26.2.2015, υπόκεςθ C-143/13 Matei, EU:C:2015:127, 

ςκζψεισ 59-60):  

«59      Εν ςυνεχεία, διαπιςτϊνεται ότι οι ριτρεσ που επιτρζπουν ςτον δανειςτι να 

τροποποιεί μονομερϊσ το επιτόκιο μνθμονεφονται ρθτϊσ ςτο ςθμείο 1, ςτοιχείο ιϋ, 

του παραρτιματοσ τθσ οδθγίασ 93/13 το οποίο, κατά το άρκρο 3, παράγραφοσ 3, τθσ 

οδθγίασ αυτισ, περιζχει ενδεικτικό και μθ εξαντλθτικό κατάλογο ρθτρϊν που 

μποροφν να κθρυχκοφν καταχρθςτικζσ. το ςθμείο 2, ςτοιχείο βϋ, του παραρτιματοσ 



 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
Αγαπινοροσ 2, Μζγαρο ΙΡΙ, 1421 Λευκωςία 

http://www.consumer.gov.cy 
  

 
ελίδα 27 από 31 

  

 

αυτοφ διευκρινίηονται οι προχποκζςεισ υπό τισ οποίεσ το εν λόγω ςθμείο 1, ςτοιχείο 

ιϋ, δεν απαγορεφει τζτοιεσ ριτρεσ. 

60      Λαμβανομζνου υπόψθ του ςκοποφ του οποίου θ επίτευξθ επιδιϊκεται με το 

παράρτθμα τθσ οδθγίασ 93/13, δθλαδι του να χρθςιμεφςει ωσ «κατάλογοσ 

ενδεχόμενθσ απαγορεφςεωσ» ρθτρϊν που μποροφν να χαρακτθριςκοφν ωσ 

καταχρθςτικζσ, θ ςυμπερίλθψθ ςτον κατάλογο αυτό ρθτρϊν όπωσ εκείνεσ που 

επιτρζπουν ςτον δανειςτι να τροποποιεί μονομερϊσ το επιτόκιο κα κακίςτατο ςε 

μεγάλο βακμό άνευ πρακτικισ αποτελεςματικότθτασ εάν οι ριτρεσ αυτζσ 

εξαιροφνταν ευκφσ εξαρχισ από τθν εκτίμθςθ περί του ενδεχομζνωσ καταχρθςτικοφ 

χαρακτιρα τουσ, βάςει του άρκρου 4, παράγραφοσ 2, τθσ οδθγίασ 93/13.». 

Εν προκειμζνω, το Παράρτθμα τθσ Οδθγίασ και ο Νόμοσ περιζχουν ριτρεσ ςχετικά με 

τουσ λόγουσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ (ςτ) και (η). 

Ωσ εκ τοφτου, αφενόσ θ ανάγκθ ςυςταλτικισ ερμθνείασ τθσ ζννοιασ του «κυρίωσ 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ», αφετζρου θ ςυμπερίλθψθ ρθτρϊν ςχετικά με τθν καταγγελία 

ςυμβάςεων ςτο Παράρτθμα τθσ Οδθγίασ και του Νόμου κατατείνουν ςτο ότι οι πρόνοιεσ τθσ 

ςφμβαςθσ ςχετικά με τουσ λόγουσ καταγγελίασ τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ δεν ρυκμίηουν το 

κυρίωσ αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και άρα υπόκεινται ςτον ζλεγχο καταχρθςτικότθτασ κατ’ 

άρκρο 5(1) του Νόμου. 

υνεπώσ, οι ανωτζρω όροι, και ιδίωσ ο ςυνδυαςμόσ αυτών αυξάνουν υπζρμετρα τισ 

υποχρεώςεισ του καταναλωτι ζναντι τθσ τράπεηασ, ενάντια ςτισ απαιτιςεισ τθσ καλισ 

πίςτθσ, και άρα κεωροφνται καταχρθςτικοί, κατ’ άρκ. 5(1) του Νόμου. 

 

Όροσ 10 *Χρζωςθ οποιουδιποτε λογαριαςμοφ κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ τράπεηασ+ 

Με τον όρο αυτό, θ τράπεηα δικαιοφται οποτεδιποτε και χωρίσ προειδοποίθςθ προσ τον 

καταναλωτι να ενϊνει ι ςυγχωνεφει όλουσ ι οποιουςδιποτε λογαριαςμοφσ του 

καταναλωτι ι να διαχωρίηει οποιοδιποτε λογαριαςμό ςε περιςςότερουσ, ι να ςυμψθφίηει ι 

μεταφζρει οποιοδιποτε ποςό ι ποςά τα οποία βρίςκονται ςε πίςτθ του ςε οποιοδιποτε 

λογαριαςμό ι λογαριαςμοφσ για τθν πλθρωμι μζρουσ ι όλων των υποχρεϊςεων του 

καταναλωτι προσ τθν τράπεηα άςχετα αν αυτζσ κατζςτθςαν λθξιπρόκεςμεσ και πλθρωτζεσ ι 

αν ενδζχεται να καταςτοφν απαιτθτζσ και πλθρωτζεσ, είτε είναι άμεςεσ ι ζμμεςεσ είτε είναι 

προςωπικζσ ι αλλθλζγγυεσ ι κοινζσ με άλλο πρόςωπο ι πρόςωπα. 

Η τράπεηα παρατθρεί ότι ο όροσ αναφζρεται ςτο γενικό δικαίωμα ςυμψθφιςμοφ και 

επίςχεςθσ, το οποίο ζχει θ τράπεηα και είναι κακιερωμζνο δυνάμει του κοινοδικαίου και 

ςχετικισ νομολογίασ. Αυτό όμωσ δεν επθρεάηει τθ δυνατότθτα ελζγχου του όρου με βάςθ το 

Νόμο, δεδομζνου ότι το δικαίωμα αυτό δεν απορρζει από διάταξθ αναγκαςτικοφ δικαίου 

κατά τθν ζννοια του άρκρου 4(ε)(i) του Νόμου, όπωσ αυτό ερμθνεφεται υπό το φωσ του  

άρκρου 1(2) τθσ Οδθγίασ. 
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Ειδικότερα, ο ςυμψθφιςμόσ ι θ μεταφορά οποιουδιποτε ποςοφ ι ποςϊν, τα οποία 

βρίςκονται ςε πίςτθ του καταναλωτι ςε οποιοδιποτε λογαριαςμό ι λογαριαςμοφσ για τθν 

πλθρωμι μζρουσ ι όλων των υποχρεϊςεων του καταναλωτι προσ τθν τράπεηα παρζχουν 

ςτθν τράπεηα το δικαίωμα να επιβαρφνει οποιονδιποτε λογαριαςμό του καταναλωτι με 

λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ,  ακόμθ κι αν αυτό οδθγιςει ςε υπζρβαςθ του πιςτωτικοφ του ορίου, 

με όλεσ τισ δυςμενείσ ςυνζπειεσ που απορρζουν από αυτό (επιβάρυνςθ με τόκουσ 

υπερθμερίασ, ανατοκιςμό, ζλλειψθ ρευςτότθτασ κλπ.). Επιπρόςκετα, δφναται να ζχει 

πρόςκετεσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςε αυτόν, ι ςε άτομα του ςτενοφ του περιβάλλοντοσ, για 

παράδειγμα ςε περίπτωςθ ςυνδικαιοφχων του λογαριαςμοφ. Όλα αυτά είναι πικανό να 

πραγματοποιθκοφν ακόμθ και αν ο καταναλωτισ βρίςκεται ςε προςωρινι οικονομικι 

δυςχζρεια και δθ εν αγνοία του, αφοφ θ τράπεηα δεν υποχρεοφται να παράςχει καμία 

ενθμζρωςθ ςτον καταναλωτι για τισ χρεϊςεισ αυτζσ. Ζτςι ο καταναλωτισ κινδυνεφει να 

αιφνιδιαςτεί και να υποςτεί πλικοσ δυςμενϊν επακόλουκων.  

Κατά ςυνζπεια, ο όροσ διαταράςςει υπζρμετρα τθ ςυμβατικι ιςορροπία ςε βάροσ του 

καταναλωτι, κατά παράβαςθ των αρχών τθσ καλισ πίςτθσ και κεωρείται καταχρθςτικόσ 

κατ’ άρκ. 5(1) του Νόμου. 

 

Όροσ 11 *Τρίτα δικαιώματα+ 

Ο όροσ αυτόσ δεν προςδιορίηει ςε τι ςυνίςτανται όλα τα επιπρόςκετα δικαιϊματα, τα οποία 

θ τράπεηα τυχόν ζχει δυνάμει Νόμου ι εκίμου. Η κζςθ τθσ τράπεηασ είναι ότι για ςκοποφσ 

διαφάνειασ, ο όροσ διαςαφθνίηει ότι θ τράπεηα διατθρεί και/ι δεν απεμπολεί οποιαδιποτε 

δικαιϊματα τθσ που προκφπτουν από το νόμο. Ωςτόςο, ο όροσ αναφζρεται μόνο ςτα 

δικαιϊματα τθσ τράπεηασ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνει τα δικαιϊματα του καταναλωτι. Εξ 

αντιδιαςτολισ, και με βάςθ τθ δυςμενζςτερθ για τον καταναλωτι ερμθνεία ςτισ ςυλλογικζσ 

διαδικαςίεσ που επιβάλλει το άρκρο 5 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 7 τθσ Οδθγίασ  (βλ. 

αναλυτικά και κατωτζρω ςτθ ςελ. 30 τθσ παροφςθσ), θ διάταξθ αυτι αποκλείει τυχόν 

δικαιωμάτων του καταναλωτι ζναντι τθσ τράπεηασ βάςει Νόμου ι εκίμου. υνεπώσ, ο όροσ 

αυτόσ παραβιάηει τθν υποχρζωςθ διαφάνειασ κατά παράβαςθ του άρκρου 7 του Νόμου 

και διαταράςςει υπζρμετρα τθ ςυμβατικι ιςορροπία ςε βάροσ του καταναλωτι ενάντια 

ςτισ απαιτιςεισ τθσ καλισ πίςτθσ κατ’ άρκ. 5(1) του Νόμου, άρα κεωρείται καταχρθςτικόσ. 

 

Όροσ 16 *Εφαρμοςτζο Δίκαιο και Αρμόδια Δικαςτιρια+ 

Ο όροσ ορίηει ωσ εφαρμοςτζο δίκαιο το κυπριακό και ορίηει τα κυπριακά δικαςτιρια ωσ 

αποκλειςτικά αρμόδια για κάκε διαφορά που κα προκφψει από τθ ςφμβαςθ. Η αποκλειςτικι 

αυτι αρμοδιότθτα όμωσ ορίηεται μόνο για τον καταναλωτι και όχι για τθν τράπεηα, θ οποία 

διατθρεί το δικαίωμα να εναγάγει τον καταναλωτι ενϊπιον των δικαςτθρίων οποιουδιποτε 

κράτουσ. 
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Η κζςθ τθσ τράπεηασ ότι με τον όρο αυτό τα μζρθ ζχουν ςυμφωνιςει και κακορίςει τα 

Κυπριακά Δικαςτιρια ωσ αρμόδια αρχι για επίλυςθ οποιωνδιποτε διαφορϊν προκφψουν ςε 

ςχζςθ με τθ δανειακι ςφμβαςθ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτι. Επιπλζον, αναφορικά με τον 

ιςχυριςμό τθσ τράπεηασ ότι ςτισ ανακεωρθμζνεσ ςυμβάςεισ τθσ τράπεηασ, ο εν λόγω όροσ 

ζχει τροποποιθκεί ζχει επεξθγθκεί πιο πάνω ςτισ ςελίδεσ 10-11 και 19, ότι δθλαδι ςθμαντικό 

για τθν απόφαςθ του Διευκυντι ΤΠΚ είναι αν ο εξεταηόμενοσ όροσ παριγαγε κατά το 

παρελκόν, παράγει επί του παρόντοσ ι δφνανται να παράγει ςτο μζλλον δυςμενείσ ζννομεσ 

ςυνζπειεσ για τουσ καταναλωτζσ, κατά παράβαςθ των διατάξεων του Νόμου, το ςεβαςμό 

των οποίων ο Διευκυντισ είναι υποχρεωμζνοσ να ελζγχει ςε κάκε περίπτωςθ βάςει του 

άρκρου 9(1) του Νόμου. υνεπϊσ, δεν αςκεί ζννομθ επιρροι κατά τον ζλεγχο του όρου 

αυτοφ από τον Διευκυντι ΤΠΚ το αν ο ςυγκεκριμζνοσ ςυμβατικόσ όροσ ζχει τροποποιθκεί 

πλζον ςτισ ςυναλλακτικζσ ςχζςεισ του προμθκευτι με άλλουσ καταναλωτζσ. 

Η εξζταςθ του όρου αυτοφ ςφμφωνα με τουσ Νόμουσ παρζλκει, διότι αντίκειται ςτισ 

διατάξεισ των άρκρων 15-17 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 44/2001 του υμβουλίου, τθσ 22ασ 

Δεκεμβρίου 2000, για τθ διεκνι δικαιοδοςία, τθν αναγνϊριςθ και τθν εκτζλεςθ αποφάςεων 

ςε αςτικζσ και εμπορικζσ υποκζςεισ. Οι διατάξεισ αυτζσ απαγορεφουν ριτρεσ ςε 

καταναλωτικζσ ςυμβάςεισ που κεςπίηουν αποκλειςτικι δωςιδικία του προμθκευτι ςτον 

τόπο τθσ επαγγελματικισ του εγκατάςταςθσ. 

ε κάκε περίπτωςθ όμωσ, όπωσ ζχει κρίνει και το ΔΕΕ, μια τζτοια ριτρα, θ οποία ζχει ωσ 

αντικείμενο τθν απονομι αρμοδιότθτασ, για όλεσ τισ διαφορζσ εκ τθσ ςυμβάςεωσ, ςτο 

δικαςτιριο ςτθν περιφζρεια του οποίου βρίςκεται θ ζδρα του προμθκευτι, επιβάλλει ςτον 

καταναλωτι τθν υποχρζωςθ να υπαχκεί ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα δικαςτθρίου το 

οποίο μπορεί να είναι απομακρυςμζνο από τον τόπο τθσ κατοικίασ του, πράγμα που μπορεί 

να καταςτιςει δυςχερι τθν παράςταςι του ενϊπιον του δικαςτθρίου αυτοφ. Σα ζξοδα που 

απαιτοφνται για τθν παράςταςθ του καταναλωτι (ζξοδα μετάβαςθσ, ζξοδα μεταφράςεων, 

αμοιβζσ ξζνων δικθγόρων, κλπ.) μπορεί να τον αποκαρρφνουν και να τον οδθγιςουν ςε 

παραίτθςθ από τθν άςκθςθ ζνδικθσ προςφυγισ ι από τθν υπεράςπιςι του. Ωσ εκ τοφτου, 

μια τζτοια ριτρα εμπίπτει ςτθν κατθγορία των ρθτρϊν που ζχουν ωσ ςκοπό ι ωσ αποτζλεςμα 

τθ ματαίωςθ ι τθν παρεμπόδιςθ τθσ αςκιςεωσ ενδίκων προςφυγϊν από τον καταναλωτι, 

κατθγορία που προβλζπεται ςτο Παράρτθμα παράγραφοσ (1), υποπαράγραφοσ (ιη) του 

Νόμου. Παράλλθλα, θ ριτρα αυτι επιτρζπει ςτον προμθκευτι να ςυγκεντρϊνει το ςφνολο 

των διαφορϊν που αφοροφν τθν επαγγελματικι του δραςτθριότθτα ςτο δικαςτιριο ςτθν 

περιφζρεια του οποίου βρίςκεται θ επαγγελματικι ζδρα του, πράγμα το οποίο διευκολφνει 

τθν παράςταςι του ενϊπιον του δικαςτθρίου κακιςτϊντασ τθ ςυγχρόνωσ λιγότερο 

δαπανθρι. υνεπϊσ, μια ριτρα περί παρεκτάςεωσ τθσ αρμοδιότθτασ, που περιλαμβάνεται 

ςε ςφμβαςθ ςυναπτόμενθ μεταξφ ενόσ καταναλωτι και ενόσ προμθκευτι, θ οποία απονζμει 

αποκλειςτικι αρμοδιότθτα ςτο δικαςτιριο ςτθν περιφζρεια του οποίου βρίςκεται θ ζδρα 

του προμθκευτι πρζπει να κεωρείται καταχρθςτικι υπό τθν ζννοια του άρκρου 3 τθσ 

Οδθγίασ (ΔΕΕ απόφαςθ τθσ 27.6.2000, ςυνεκδ. υποκζςεισ C-240/98 ζωσ 244/98, Océano 

Grupo, EU:C:2000:346, ςκζψεισ 22-24). 
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θμειωτζον εδϊ ότι ςτθ διαδικαςία του γενικοφ ελζγχου νομιμότθτασ των ςυμβατικϊν όρων, 

που πραγματοποιείται προσ προςταςία των ςυλλογικϊν ςυμφερόντων των καταναλωτϊν, ο 

εφαρμοςτισ του δικαίου λαμβάνει υπ’ όψιν του όλεσ τισ πικανζσ περιπτϊςεισ εφαρμογισ 

του ελεγχόμενου ςυμβατικοφ όρου και επιλζγει τθ λιγότερο ευνοϊκι ερμθνεία για τον 

καταναλωτι. Αυτό προκφπτει από το άρκρο 5, ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 7 τθσ Οδθγίασ . Σο 

ΔΕΕ (πρϊθν ΔΕΚ) ζχει διευκρινίςει ςυναφϊσ ότι ο κανόνασ αυτόσ ςυμβάλλει αποφαςιςτικά 

ςτθν εξάλειψθ των καταχρθςτικϊν ρθτρϊν (απόφαςθ τθσ 9.9.2004, Επιτροπι κατά Ιςπανίασ, 

EU:C:2004:505, ςκζψθ 16). Ωσ εκ τοφτου, κρίςιμθ εν προκειμζνω είναι θ περίπτωςθ 

εφαρμογισ του εξεταηόμενου όρου ςε περιπτϊςεισ καταναλωτϊν που διαμζνουν εκτόσ 

Κφπρου. 

Κατά ςυνζπεια, ο όροσ διαταράςςει υπζρμετρα τθ ςυμβατικι ιςορροπία ςε βάροσ του 

καταναλωτι, κατά παράβαςθ των αρχών τθσ καλισ πίςτθσ και κεωρείται καταχρθςτικόσ 

κατ’ άρκ. 5(1) του Νόμου. 

 

Όροσ 20 *Γνώςθ του περιεχομζνου τθσ ςφμβαςθσ από τον καταναλωτι+ 

Ο όροσ  περιζχει διλωςθ του καταναλωτι ότι θ τράπεηα του παρείχε τθ δυνατότθτα να 

ςυμβουλευκεί δικθγόρο τθσ επιλογισ του ςχετικά με τθ ςφμβαςθ και ότι κατανόθςε όλεσ τισ 

πρόνοιεσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και ότι ελεφκερα, εγνωςμζνα και εκελοφςια ςυμβάλλεται 

και υπογράφει τθ ςφμβαςθ.  

Ο ιςχυριςμόσ τθσ τράπεηασ ότι θ ΤΠΚ [sic]  ενεργεί εκτόσ του πλαιςίου του Νόμου και πζραν 

των αρμοδιοτιτων τθσ εκτελϊντασ ζργο Δικαςτθρίου είναι αβάςιμοσ. τα πλαίςια 

διερεφνθςθσ τθσ ορκότθτασ των ιςχυριςμϊν των εμπλεκομζνων μερϊν ο Διευκυντισ ΤΠΚ 

ςυλλζγει όλα τα αναγκαία ςτοιχεία προκειμζνου να αξιολογιςει τθ νομικι κατάςταςθ. 

Ειδάλλωσ θ διεξαγωγι ζρευνασ που του επιβάλλει ο Νόμοσ δεν είναι δυνατι.   

 Η τράπεηα, αναφερόμενθ ςε ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, διατείνεται ότι ο καταναλωτισ 

υπζγραψε ςτισ 28/08/2008 τθν αποδοχι τθσ ζγκριςθσ του δανείου ςτθν οποία 

καταγράφονταν οι βαςικοί όροι τθσ φμβαςθσ Δανείου, θ οποία επιςυνάπτεται ςτθν 

επιςτολι τθσ τράπεηασ θμερομθνίασ 15/02/2018.  Ωςτόςο, θ επιςτολι αυτι γνωςτοποιεί 

ςτον καταναλωτι μόνο τουσ βαςικοφσ, κατά τθν εκτίμθςθ τθσ τράπεηασ, όρουσ και όχι όλουσ 

τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Επομζνωσ, το περιεχόμενο του άρκρου 20, ςφμφωνα με το οποίο 

όλοι οι όροι γνωςτοποιικθκαν ςτον καταναλωτι, δεν επιβεβαιϊνεται. 

Ζτςι ο εξεταηόμενοσ όροσ εμπίπτει ςτθν περίπτωςθ (κ) του Παραρτιματοσ, παράγραφοσ (1) 

του Νόμου, δθλαδι «ςυνάγει αμετάκλθτα τθν εκ μζρουσ του καταναλωτι αποδοχι ρθτρϊν 

τισ οποίεσ δεν είχε καμία πραγματικι δυνατότθτα να γνωρίηει πριν ςυνάψει τθ ςφμβαςθ», με 

αποτζλεςμα να δθμιουργεί αυξθμζνεσ υπόνοιεσ καταχρθςτικότθτασ. Σο γεγονόσ αυτό 

ςυνδυάηεται με το πρακτικό αποτζλεςμα που ζχει ο εξεταηόμενοσ όροσ, δθλαδι το να 

περιορίηει τισ δυνατότθτεσ του καταναλωτι να αμφιςβθτιςει τθ νομιμότθτα των ςυμβατικϊν 
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όρων με το επιχείρθμα ότι  αυτόσ τελοφςε εν πλιρθ γνϊςει του περιεχομζνου και των 

ςυνεπειϊν τουσ, όταν υπζγραφε τθ ςφμβαςθ, μολονότι το γεγονόσ αυτό δεν επιβεβαιϊνεται. 

Άρα, θ τράπεηα εμφανίηεται ςαν να ζχει εκπλθρϊςει τθν υποχρζωςι τθσ περί ενθμζρωςθσ 

του καταναλωτι ςχετικά με το πλιρεσ περιεχόμενο τθσ ςφμβαςθσ, αν και κάτι τζτοιο δεν ζχει 

γίνει. Η υποχρζωςθ αυτι τθσ τράπεηασ αφενόσ απορρζει από τθν καλι πίςτθ, λόγω τθσ 

υπζρτερθσ τεχνικισ τθσ γνϊςθσ ςτα χρθματοοικονομικά και τθσ ανϊτερθσ 

διαπραγματευτικισ τθσ ιςχφοσ, αφετζρου αποτελεί κεμελιϊδθ αρχι του δικαίου των 

ςυμβάςεων θ γνωςτοποίθςθ του ςυμβατικοφ περιεχόμενου ςτον αντιςυμβαλλόμενο πριν 

αυτόσ αποφαςίςει να δεςμευτεί (βλ. αιτιολογ. ςκζψθ 28 τθσ Οδθγίασ , Office of Fair Trading, 

Unfair Contract Terms Guidance, September 2008, αρ. 9.1 επ.). υνεπϊσ, ο όροσ αυτόσ 

δθμιουργεί μια τεχνθτι, αναλθκι κατάςταςθ ςε βάροσ του καταναλωτι, περιορίηοντασ τα 

δικαιϊματά του, ιτοι διαταράςςοντασ τθ ςυμβατικι ιςορροπία ςε βάροσ του, ενάντια ςτθν 

καλι πίςτθ. 

Ωσ εκ τοφτου ό όροσ 20 κεωρείται καταχρθςτικόσ κατ’ άρκ. 5(1) του Νόμου. 

 

5. Απόφαςθ Διευκυντι 

Ο Διευκυντισ ΤΠΚ, βάςει των εξουςιϊν που παρζχονται ςε αυτόν από τον Νόμο και μετά από 

τθν εξζταςθ που διενιργθςε κατόπιν υποβολισ παραπόνου για τθν φπαρξθ καταχρθςτικϊν 

ρθτρϊν ςτθ ςφμβαςθ ςτεγαςτικοφ δανείου με κωδικό «φμβαςθ τεγαςτικοφ Δανείου ςε 

Σοπικό Νόμιςμα εκτόσ ΠΚΠΝ», θ οποία ςυνάφκθκε το 2008, κεωρεί ότι οι όροι 3(1)(α), 3 (3), 

5, 6, 2(6), 4, 8, 9, 12, 10, 11, 16 και 20 αντίκεινται ςτισ διατάξεισ τoυ Νόμου ωσ αδιαφανείσ 

και/ι καταχρθςτικοί. 

 

 

 

Ημερομθνία τθσ Απόφαςθσ 17/07/2018. 

 

 

Χαράλαμποσ Ροφςοσ 

Αναπλθρωτισ Διευκυντισ  

Τπθρεςία Προςταςίασ  Καταναλωτι 


