
Την εφαρμογή της νομοθεσίας για προστασία των καταναλωτών από 

ηλεκτρονικές απάτες, συζήτησαν Γεωργιάδης και ΕΕΤ 

 

Το χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των 

καταναλωτών από ηλεκτρονικές απάτες μέσω καρτών ή κλοπής των προσωπικών 

δεδομένων τους και κωδικών e-banking, συζήτησαν ο υπουργός Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης και ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του 

Καταναλωτή, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος με το προεδρείο της Ένωσης Ελληνικών 

Τραπεζών (ΕΕΤ) υπό τον πρόεδρό της, Βασίλη Ράπανο. 

Όπως αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην συνάντηση συζητήθηκαν ο 

τρόπος εφαρμογής του νόμου για το phising (ηλεκτρονικό «ψάρεμα» στοιχείων) και το 

χρονοδιάγραμμα ισχύος του έτσι ώστε να διασφαλιστούν κατά τον καλύτερο τρόπο τα 

δικαιώματα των καταναλωτών και η συνεργασία τους με τις τράπεζες. 

Υπενθυμίζεται ότι η σχετική διάταξη τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου του 

υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 

2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 

σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων 

των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ, ενίσχυση της 

προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες 

επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης». Προβλέπεται ότι σε περίπτωση 

κλοπής ή απώλειας τραπεζικής κάρτας και εφόσον πραγματοποιηθούν συναλλαγές μέχρι το 

μπλοκάρισμά της από την τράπεζα θα υπάρχει αποζημίωση για ζημιά άνω των 50 ευρώ. 

Δηλαδή εφόσον σε κάποιον καταναλωτή κλαπεί η κάρτα και με αυτή πραγματοποιηθούν 

αγορές 300 ευρώ, μέχρι το μπλοκάρισμα της από την τράπεζα, η τράπεζα θα καλύπτει τα 

250 ευρώ υπό την προϋπόθεση, ότι θα έχει γίνει δήλωση απώλειας της κάρτας. 

Ανάλογες υποχρεώσεις θα υπάρχουν και στην περίπτωση απάτης μέσω ηλεκτρονικών 

συναλλαγών. Έτσι εάν υπάρξει υποκλοπή κωδικών του e-banking ενός καταναλωτή ή τα 

στοιχεία της κάρτας του, με τη διάταξη που εισάγεται για ζημιά έως 1.000 ευρώ θα είναι 

υπεύθυνος ο καταναλωτής, ενώ για την επιπλέον ζημία τα πιστωτικά ιδρύματα. Γεγονός που 

σημαίνει ότι οι τράπεζες στο εξής θα πρέπει να βάλλουν περισσότερες ασφαλιστικές δικλίδες 

για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. 

Σημειώνεται ότι η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών με επιστολή της προς τον υπουργό 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, την οποία κοινοποίησε και στον διοικητή της 

Τράπεζας της Ελλάδος, και τον πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 

Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και στον γενικό γραμματέα Καταναλωτή 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, εκφράζει την αντίθεση 

της στην διάταξη αυτή αναφέροντας ότι δημιουργεί σημαντικά ζητήματα και θα οδηγήσει 

σε περιορισμό των ορίων συναλλαγών και επιβράδυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

 


