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Αριθμός 316 
 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 
 

 

84(Ι)/2010. 

Συνοπτικός τίτλος. 
 
 

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 
16.04.2013. 

Οδηγία δυνάμει των άρθρων 15 (2)(β) και 21 (2)(γ) 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής 
Φύσης,  ασκώντας  τις  εξουσίες  που  παρέχονται  σε αυτό, σύμφωνα με τις  διατάξεις  των 
άρθρων  15(2)(β)  και  21  (2)(γ)  του  περί  της  Σύστασης  και  Λειτουργίας  Ενιαίου  Φορέα 
Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου του 2010, εκδίδει την 
παρούσα Οδηγία. 
 

1. Η Οδηγία αυτή θα αναφέρεται ως η περί της Πάγιας Ετήσιας Εισφοράς των 
Χρηματοοικονομικών  Επιχειρήσεων  και  των  Τελών,  Δικαιωμάτων  και  Επιβαρύνσεων  σε 
Σχέση με την Εξέταση Παραπόνων (Διαδικασία και Τρόπος Είσπραξης) (Τροποποιητική) 
Οδηγία του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με την περί της Πάγιας Ετήσιας Εισφοράς των 
Χρηματοοικονομικών  Επιχειρήσεων  και  των  Τελών,  Δικαιωμάτων  και  Επιβαρύνσεων  σε 
Σχέση με την Εξέταση Παραπόνων (Διαδικασία και Τρόπος Είσπραξης) Οδηγία του 2013 
(που στο εξής θα αναφέρεται ως η «βασική Οδηγία») και η παρούσα Οδηγία και βασική Οδηγία 
θα διαβάζονται μαζί ως η περί της Πάγιας Ετήσιας Εισφοράς των Χρηματοοικονομικών  
Επιχειρήσεων  και  των  Τελών,  Δικαιωμάτων  και  Επιβαρύνσεων  σε Σχέση με την Εξέταση 
Παραπόνων (Διαδικασία και Τρόπος Είσπραξης) Οδηγίες του 2013 και 
2021.

Τροποποίηση της 
παραγράφου 8 της 
βασικής οδηγίας. 
Μέθοδος 
υπολογισμού 
πάγιας ετήσιας 
εισφοράς των 
χρηματοοικονομικώ 
ν επιχειρήσεων του 
επενδυτικού τομέα. 

2. (1)  Η παράγραφος 8 της βασικής οδηγίας τροποποιείται με την προσθήκη των εξής μετά 
το τέλος της παραγράφου 8 (1): 
 
Α. Σε ότι αφορά το ποσοστό εβδομήντα τοις εκατόν (70%), που κατανέμεται στον τομέα βάση 
της συνεισφοράς του στο συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν που αντιστοιχεί στο σύνολο 
των χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, η συνεισφορά υπολογίζεται όπως πιο κάτω: 
 
2. (2)  Η παράγραφος 8 (β) «Δεύτερη κατανομή» της βασικής οδηγίας τροποποιείται με την 
προσθήκη των εξής μετά το τέλος της τελευταίας λέξης. 
 
Β. Σε ότι αφορά το ποσοστό τριάντα τοις εκατόν (30%) που αφορά τον τομέα και υπολογίζεται 
βάση του αριθμού των παραπόνων που έχουν υποβληθεί εναντίον επιχειρήσεων του τομέα 
κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και για τα οποία η γραπτώς εκδοθείσα απόφαση του 
Επιτρόπου στράφηκε εναντίον τους κατά το ίδιο έτος, η συνεισφορά υπολογίζεται όπως πιο 
κάτω: 
 
Το ποσό αυτό κατανέμεται στις επιχειρήσεις του τομέα για τις οποίες υπήρξαν παράπονα και 
η εκδοθείσα απόφαση του Επιτρόπου ήταν εναντίον τους κατά το προηγούμενο έτος. Κάθε 
επιχείρηση του τομέα για την οποία έχει εκδοθεί εναντίον της απόφαση, επιβαρύνεται είτε με 
το τριπλάσιο του συνόλου των ποσών που έχει κληθεί βάση των καταδικαστικών αποφάσεων 
να πληρώσει στους παραπονούμενους καταναλωτές από το σύνολο των αποφάσεων που 
έχουν εκδοθεί εναντίον της, είτε το ποσό των ογδόντα χιλιάδων ευρώ, όποιο ποσό είναι το 
μικρότερο. Εάν το συνολικό ποσό που προκύπτει από τον πιο πάνω υπολογισμό είναι 
μεγαλύτερο του τριάντα τοις εκατόν που αφορά τον τομέα, τότε ο επιμερισμός γίνεται κατ’ 
αναλογία, ενώ αν είναι μικρότερο, το ποσό που υπολείπεται θα κατανέμεται στις υπόλοιπες 
επιχειρήσεις του τομέα βάση του Α. πιο πάνω. 


