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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1480/2008, του E.J. Ramsbottom, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
διακρίσεις λόγω ηλικίας εκ μέρους διαφόρων ιδρυμάτων ενυπόθηκης πίστης και 
τραπεζών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αμφισβητεί την πολιτική των περισσότερων ιδρυμάτων ενυπόθηκης πίστης και 
των τραπεζικών ιδρυμάτων τα οποία θέτουν ως ανώτατο όριο ηλικίας για την άρση υποθηκών 
την ηλικία των 65, 70 ή 75 ετών. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, πολιτικές αυτού του είδους 
εισάγουν διακρίσεις εις βάρος ηλικιωμένων ατόμων και δεν δικαιολογούνται, δεδομένου ότι 
το ενυπόθηκο περιουσιακό στοιχείο δεν επηρεάζεται από την ηλικία του αιτούντος. Ως εκ 
τούτου, ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προβεί στη λήψη των 
απαραίτητων μέτρων, προκειμένου να θέσει τέλος στις εν λόγω διακριτικές πρακτικές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 12.03.09. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες 
(άρθρο 192, παράγραφος 4 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής που ελήφθη στις 15 Μαΐου 2009.

Η αναφορά

Ο αναφέρων είναι 70 ετών και αντιμετωπίζει δυσκολίες ως προς τη λήψη ενυπόθηκου 
δανείου, καθώς για αυτόν ο αριθμός των διαθέσιμων ενυπόθηκων δανείων μειώνεται συνεχώς 
λόγω ηλικιακών περιορισμών. Οι ηλιακοί περιορισμοί κυμαίνονται στα 65, 70, 75 ή 80 έτη 
και αφορούν στο ανώτατο όριο ηλικίας για την άρση υποθηκών. Ο αναφέρων πιστεύει ότι η 
περιγραφείσα κατάσταση αποτελεί διάκριση λόγω ηλικίας. Αμφισβητεί την αναγκαιότητα 
μιας τέτοιας διάκρισης, δεδομένου ότι, εν αντιθέσει με άλλες οικονομικές υπηρεσίες, όπως η 
ασφάλεια ζωής, το ενυπόθηκο περιουσιακό στοιχείο είναι το ίδιο, ανεξαρτήτως της ηλικίας 
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του αιτούντος. Ζητεί να πληροφορηθεί κατά πόσο τέτοιου είδους πρακτικές εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου και, αν εμπίπτουν, πώς μπορεί να διασφαλιστεί η 
συμμόρφωση των ενυπόθηκων δανειστών προς τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Τα σχόλια της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά:

Το ισχύον νομικό πλαίσιο της ΕΚ απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω θρησκείας, πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού μόνο εντός του πλαισίου της εργασίας, 
απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης1 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βασιζόμενη στο 
άρθρο 13 ΕΚ, υιοθέτησε το περασμένο έτος μια πρόταση που είχε ως στόχο την εισαγωγή της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης των πολιτών, ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού και εκτός αγοράς εργασίας2. Η πρόταση 
θέτει ένα νομικό πλαίσιο για την απαγόρευση των διακρίσεων για τους παραπάνω λόγους και 
εγκαθιδρύει ένα ενιαίο ελάχιστο επίπεδο προστασίας, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 
πολιτών που έχουν υποστεί τέτοιες διακρίσεις. 

Ωστόσο, ενώ το άρθρο 2 της πρότασης καθιερώνει την "αρχή της ίσης μεταχείρισης", 
υποδηλώνοντας ότι δεν επιτρέπεται άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω, μεταξύ άλλων, ηλικίας, 
στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από την αρχή, όσον 
αφορά στην παροχή οικονομικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7, τα κράτη μέλη 
δύνανται να επιτρέπουν αναλογικές διαφορές μεταχείρισης, όταν, για το υπό εξέταση προϊόν, 
η ηλικία ή η αναπηρία είναι καθοριστικός παράγοντας για την εκτίμηση του κινδύνου, βάσει 
σημαντικών και αξιόπιστων αναλογιστικών ή στατιστικών στοιχείων. Κατά την αιτιολογική 
σκέψη 15, για την παροχή ασφαλιστικών, τραπεζικών και άλλων οικονομικών υπηρεσιών 
χρησιμοποιούνται αναλογιστικοί παράγοντες και παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με 
την αναπηρία και την ηλικία. Οι παράγοντες αυτοί δεν πρέπει να θεωρούνται διακριτική 
μεταχείριση, όταν αποδεικνύονται καθοριστικοί για την εκτίμηση του κινδύνου. Η πρόταση 
είναι σήμερα υπό διαπραγμάτευση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Συνεπώς το κοινοτικό δίκαιο δεν παρέχει σήμερα προστασία κατά των διακρίσεων λόγω 
θρησκείας, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού και ηλικίας, εκτός του πλαισίου της 
εργασίας και της απασχόλησης.

Εν προκειμένω, όπως περιγράφεται από τον αναφέροντα, δανειστές στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
φαίνεται να θέτουν ηλικιακούς περιορισμούς και συγκεκριμένα θέτουν ως ανώτατο όριο 
ηλικίας για τη λήξη του ενυπόθηκου δανείου τα 65, 70, 75 ή 80 έτη. Η ηλικία αποτελεί για
τους δανειστές ένα σημαντικό οδηγό κινδύνου. Συγκεκριμένα, σε συνδυασμό με άλλους 
παράγοντες όπως η θέση εργασίας, η οικονομική κατάσταση, η οικογενειακή κατάσταση κλπ. 
η πιθανότητα αποπληρωμής του δανείου πράγματι εξαρτάται από την ηλικία. Το ευρωπαϊκό 
τραπεζικό δίκαιο απαιτεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εκτιμούν τη φερεγγυότητα 
των οφειλετών χρησιμοποιώντας συστήματα βαθμολόγησης, τα οποία λαμβάνουν υπόψη όλα 
τα σχετικά δεδομένα που αφορούν στον οφειλέτη3.
                                               
1 Οδηγία 2000/43/ΕΚ της 29ης Ιουνίου 2000 που εισάγει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών 
ανεξαρτήτως φυλής ή εθνικότητας, ΕΕ L 180 19.7.2000, σ. 22 και οδηγία 2000/78/ΕΚ της 27ης Νοεμβρίου 2000 
που εγκαθιδρύει ένα γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση κατά την εργασία και απασχόληση, ΕΕ L 303,
2.12.2000, σ. 16
2 COM(2008) 426 τελικό
3 Οδηγία 2006/48/EΚ της 14ης Ιουνίου 2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
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Η εκτίμηση της φερεγγυότητας του οφειλέτη είναι επίσης σημαντική, όσον αφορά στην 
ενυπόθηκη πίστωση. Ενώ πράγματι ένα ενυπόθηκο δάνειο δίνει τη δυνατότητα στον 
ενυπόθηκο δανειστή να βασιστεί στην αξία της περιουσίας ως εγγύηση σε περίπτωση που ο 
οφειλέτης δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, οι δανειστές 
οφείλουν να ακολουθούν μια υπεύθυνη πρακτική δανεισμού και να αντιμετωπίζουν αυτό ως 
έσχατη λύση, δεδομένων ειδικότερα των επιπτώσεων από την απώλεια των οικιών των 
πολιτών. Επίσης, οι διαδικασίες αναγκαστικής κατάσχεσης αποτελούν ένα σημαντικό 
επιπρόσθετο κόστος για τους δανειστές.

Η προαναφερθείσα πρόταση της Επιτροπής, η οποία αποσκοπεί στην εισαγωγή της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας 
ή γενετήσιου προσανατολισμού, εκτός αγοράς εργασίας, θα μπορούσε καταρχήν να συμβάλει 
στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω ηλικίας. Ωστόσο, απομένει να φανεί κατά πόσο τα 
κράτη μέλη θα κάνουν χρήση της ευελιξίας που τους δίνεται, όσον αφορά στις οικονομικές 
υπηρεσίες. Ενώ από τη μία, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να προβλέψουν εξαιρέσεις για τις 
οικονομικές υπηρεσίες σε εθνικό επίπεδο, από την άλλη οι ίδιοι οι δανειστές θα μπορούσαν 
να αναθεωρήσουν τις πρακτικές ενυπόθηκου δανεισμού, όσον αφορά στους ηλικιακούς 
περιορισμούς, ενόψει του ολοένα αυξανόμενου προσδόκιμου ζωής ή του αυξανόμενου 
ανταγωνισμού μεταξύ των δανειστών.  Επομένως, αφού δεν υφίσταται κανένα απολύτως 
κώλυμα για τους δανειστές να παράσχουν πίστωση σε ηλικιωμένους πολίτες, ο αναφέρων 
παρά την ηλικία του θα μπορούσε να βρει ένα δανειστή πρόθυμο να του δανείσει, έστω και 
με επιπρόσθετες, αν κρίνεται αναγκαίο, εγγυήσεις.

Συμπεράσματα

Το γεγονός ότι οι δανειστές θέτουν όρια ηλικίας για τα ενυπόθηκα δάνειά τους μπορεί να 
εξηγηθεί λόγω του κίνδυνου να μην αποπληρωθούν τα δάνειά τους από τους οφειλέτες. Η 
πρόβλεψη τέτοιων ορίων ηλικίας ενδεχομένως δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών, 
ωστόσο δεν αποτελεί παραβίαση του κοινοτικού δικαίου.

                                                                                                                                                  
ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση), ΕΕ L 177 , 30/06/2006, 
σ. 109.


