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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0311/2009, του Anthony Hirst, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
προβλήματά του που συνδέονται με την αγορά ενός διαμερίσματος στη 
Βουλγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αναφέρεται στο παρελθόν του και παρουσιάζει τα προβλήματά του σχετικά με 
την αγορά ενός διαμερίσματος στη Βουλγαρία. Η κατασκευή του διαμερίσματος δεν 
ολοκληρώθηκε εντός του χρονικού διαστήματος που είχε συμφωνηθεί και η κατασκευαστική 
εταιρεία απέρριψε το μεταγενέστερο αίτημα του αναφέροντα να λυθεί το συμβόλαιο αγοράς 
και να επιστραφούν τα ποσά που είχαν ήδη καταβληθεί. Ως εκ τούτου, ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί του θέματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Ιουνίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Η αναφορά εγείρει ένα ζήτημα ενοχικού δικαίου, το οποίο πρέπει να επιλυθεί βάσει του 
ισχύοντος εθνικού δικαίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δικαιούται να παρεμβαίνει σε ιδιωτικές διαφορές μεταξύ 
καταναλωτών και επιχειρήσεων, οι οποίες πρέπει να επιλύονται αποκλειστικά από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές και τα εθνικά δικαστήρια.

Υπό τις παρούσες περιστάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να πράξει πολλά για να 
βοηθήσει τον αναφέροντα να βρει λύση στο πρόβλημά του, παρά μόνον να τον συμβουλεύσει 
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να επικοινωνήσει με το εθνικό σημείο επαφής του δικτύου Ευρωπαϊκών Κέντρων 
Καταναλωτών. Το εν λόγω δίκτυο συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη για να βοηθά τους ευρωπαίους πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ως 
καταναλωτές. Το σημείο επαφής θα μπορέσει να τον βοηθήσει να βρει έναν τρόπο για την 
επίλυση του ζητήματος που τον απασχολεί.

Τα σημεία επαφής του δικτύου Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών είναι τα ακόλουθα:

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών Βουλγαρίας
Διευθύντρια: Albena Palpurina
Bacho Kiro st. 14
BG - 1000 Sofia
Τηλ.: +359 298 676 72
Φαξ: +359 298 755 08
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ecc.bulgaria@kzp.bg

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών Ηνωμένου Βασιλείου
1 Sylvan Court
Sylvan Way
Southfields Business Park
GB - SS15 6TH Essex, Basildon
Τηλ.: 08456 040503
Φαξ: 08456 089600
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ecc@tsi.org.uk
Δικτυακός τόπος: www.ukecc.net


