
 
Καταναλωτικές πιστώσεις: Το Κοινοβούλιο ζητά
την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ
 

Οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ της αναθεώρησης των ευρωπαϊκών κανόνων περί
καταναλωτικών πιστώσεων για να προστατεύσουν τους καταναλωτές.
 
Οι καταναλωτικές πιστώσεις είναι δάνεια που δίνονται για την αγορά καταναλωτικών
αγαθών και υπηρεσιών. Χρησιμοποιούνται συχνά για την αγορά αυτοκινήτων, ειδών και
συσκευών οικιακής χρήσης, καθώς και για ταξίδια.
 
Οι κανόνες της ΕΕ όπως ισχύουν σήμερα 
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6 στους 10 καταναλωτές έχουν υποστεί οικονομικές δυσκολίες κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19.

EL Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Επικοινωνία: webmaster@europarl.eu

1 I 3



Οι υφιστάμενοι κανόνες της ΕΕ - η Οδηγία για την Καταναλωτική Πίστωση - αποσκοπούν
στην προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών και στην ενίσχυση της αγοράς
καταναλωτικών δανείων. Οι κανόνες καλύπτουν καταναλωτικές πιστώσεις ύψους 200
ευρώ έως και 75.000 ευρώ, και απαιτούν από τους πιστωτές να παρέχουν πληροφορίες
που να επιτρέπουν στους δανειολήπτες να συγκρίνουν τις διάφορες προσφορές και να
λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις. Οι καταναλωτές έχουν 14 μέρες στη διάθεσή
τους για να αποσυρθούν από συμφωνία πίστωσης κι έχουν τη δυνατότητα πρόωρης
εξόφλησης του δανείου, μειώνοντας έτσι το κόστος.
 
Οι κανόνες αυτοί υιοθετήθηκαν το 2008 και πρέπει να επικαιροποιηθούν για να
προσαρμοστούν στις σημερινές συνθήκες.
 
Γιατί πρέπει να αναθεωρηθεί η νομοθεσία; 
Οι δύσκολες οικονομικές συγκυρίες οδηγούν ολοένα και περισσότερα άτομα να
ζητήσουν δάνειο, ενώ ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας έχει φέρει νέους
παίκτες και προϊόντα στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων μη τραπεζικών φορέων όπως
είναι οι εφαρμογές συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding) βάσει δανεισμού.
 
Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι είναι ευκολότερο για κάποιον να δανειστεί μικρές
ποσότητες χρημάτων στο διαδίκτυο - παρότι αυτού του είδους η δανειοδότηση μπορεί
να αποβεί ακριβή ή ακατάλληλη. Προκύπτουν επίσης νέοι τρόποι ψηφιακής κοινοποίησης
δεδομένων και αξιολόγησης της φερεγγυότητας των καταναλωτών μέσω συστημάτων
τεχνητής νοημοσύνης οι οποίοι πρέπει να εξεταστούν.
 
Οι ισχύοντες κανόνες δεν προστατεύουν αρκετά τους ευάλωτους καταναλωτές που
κινδυνεύουν να υπερχρεωθούν. Επιπλέον, οι κανόνες δεν είναι εναρμονισμένοι μεταξύ
των διάφορων κρατών μελών.
 

Νέοι κανόνες καταναλωτικής πίστωσης 
Τον Σεπτέμβριο του 2022, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του ως προς τους νέους
κανόνες καταναλωτικής πίστωσης που πρότεινε η Επιτροπή.

6 στους 10
 καταναλωτές έχουν υποστεί οικονομικές δυσκολίες κατά την
περίοδο της κρίσης COVID-19.
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/psifiakos-metaschimatismos-tis-ee/20210414STO02010/psifiakos-metaschimatismos-simasia-ofeli-kai-politiki-tis-ee
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/consumer_credit_review_-_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/consumer_credit_review_-_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/consumer_credit_review_-_factsheet.pdf


Οι προτεινόμενοι κανόνες ορίζουν ότι οι πιστωτές πρέπει να ενημερώνουν με διαφάνεια
τους καταναλωτές και να τους παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε όλες τις βασικές
πληροφορίες, οποιαδήποτε συσκευή κι αν χρησιμοποιούν (συμπεριλαμβανομένων των
κινητών τηλεφώνων).
 
Οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι οι διαφημίσεις πιστώσεων δεν πρέπει να ενθαρρύνουν
υπερχρεωμένους καταναλωτές να αναζητούν δάνειο και οφείλουν να αναφέρουν ρητά
ότι ο δανεισμός χρημάτων κοστίζει χρήματα.
 
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες οι καταναλωτές πρέπει να παρέχουν πληροφορίες
σχετικά με τη χρηματοπιστωτική και οικονομική τους κατάσταση, προκειμένου να
διευκολύνεται η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας. Ωστόσο, τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που βρίσκονται σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή τα
δεδομένα υγείας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.
 
Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι οι νέοι κανόνες θα πρέπει να καλύπτουν
πιστώσεις ύψους έως και 150.000 ευρώ, με κάθε χώρα να καθορίζει το ανώτατο όριο
βάσει των τοπικών συνθηκών. Ζητούν επίσης τη νομοθετική ρύθμιση των ολοένα και
συχνότερων περιπτώσεων υπέρβασης και υπερανάληψης, τονίζοντας ωστόσο ότι τα
κράτη μέλη είναι εκείνα που πρέπει να αποφασίζουν την εφαρμογή ή όχι των κανόνων
για τα μικρά δάνεια κάτω των 200 ευρώ, την άτοκη πίστωση και τα δάνεια που πρέπει να
εξοφληθούν εντός τριών μηνών και για τα οποία η καταβλητέα επιβάρυνση είναι
ασήμαντη.
 
Επόμενα βήματα 
Η διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου θα ξεκινήσει συνομιλίες με την Επιτροπή
και Συμβούλιο ως προς την τελική μορφή των κανόνων.
 
Μάθετε περισσότερα
Δελτίο Τύπου: Οι ευρωβουλευτές ζητούν την καλύτερη προστασία των καταναλωτών
που υποβάλλουν αίτηση για δάνεια μέσω διαδικτύου (Ιούλιος 2022)
Your Europe: Μάθετε πώς σας προστατεύει η Οδηγία για τις Καταναλωτικές Πιστώσεις
Επιτροπή: Καταναλωτικές πιστώσεις
Υπηρεσία έρευνας του ΕΚ: Οδηγία για τις Καταναλωτικές Πιστώσεις (Οκτώβριος 2021)
Εισηγήτρια: Κατερίνα Κονέτσνα (Η Αριστερά, Τσεχία)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220613IPR32811/meps-want-better-protection-for-consumers-applying-for-loans-online
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220613IPR32811/meps-want-better-protection-for-consumers-applying-for-loans-online
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/financial-products-and-services/consumer-credits-and-loans/index_el.htm
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/credit/consumer-credit_el
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698054
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/23699

