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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0334/2011 της C.C., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με προβλήματα 
με την αγορά ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα περιγράφει τα προβλήματα που αντιμετώπισαν η ίδια και ο αποθανών 
σύζυγός της μετά τη σύναψη σύμβασης αγοράς ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο το 1991. 
Υποστηρίζει ότι ο πωλητής απέκρυψε πληροφορίες σχετικά με το γεγονός ότι ο ίδιος δεν 
ήταν ο μοναδικός ιδιοκτήτης του οικοπέδου, και ότι η κυπριακή νομοθεσία για την ιδιοκτησία 
επιτρέπει στους κατασκευαστές να διατηρούν τους τίτλους ιδιοκτησίας. Παραπέμποντας στις 
διατάξεις που αφορούν το δικαίωμα ιδιοκτησίας και το δικαίωμα για χρηστή διοίκηση και 
περιλαμβάνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλεί 
κατά συνέπεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί του θέματος και να διερευνήσει 
κατά πόσον η κυπριακή νομοθεσία για την ιδιοκτησία συνάδει με το δίκαιο της ΕΕ. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Ιουνίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Νοεμβρίου 2011.

Η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση των προβλημάτων με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι 
αγοραστές ακίνητης περιουσίας και τα οποία προκαλούνται εξαιτίας της έλλειψης 
ενημέρωσής τους από τους κύπριους κατασκευαστές και τις κυπριακές τράπεζες σχετικά με 
την ύπαρξη προϋπαρχουσών υποθηκών επί των ακινήτων που τίθενται προς πώληση. 

Αν και τα ζητήματα που άπτονται της κυριότητας ακίνητης περιουσίας εμπίπτουν κατά κύριο 
λόγο στο πεδίο αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και ρυθμίζονται από τις εθνικές νομοθεσίες 
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τους περί συμβάσεων, υπάρχει νομοθεσία της Ένωσης που ενδέχεται να είναι εφαρμοστέα σε 
σχέση με τις πρακτικές που περιγράφονται από την αναφέρουσα.

Καταρχάς, η οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές1 εμποδίζει τους 
εμπορευόμενους να ασκούν παραπλανητικές και επιθετικές εμπορικές πρακτικές. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η έλλειψη προσυμβατικής πληροφόρησης των αγοραστών 
ακίνητης περιουσίας σχετικά με την ύπαρξη υποθηκών που έχουν θέσει οι κατασκευαστές επί 
των κυπριακών ακινήτων που τίθενται προς πώληση αποτελεί πτυχή που μπορεί να 
αξιολογηθεί υπό το πρίσμα του άρθρου 7 της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, 
το οποίο αφορά τις παραπλανητικές παραλείψεις.

Ακόμη και πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, 
στις 12 Δεκεμβρίου 2007, η παραπλανητική διαφήμιση είχε απαγορευθεί σε ολόκληρη την 
ΕΕ χάρη στην οδηγία 84/540/ΕΟΚ σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση2.

Επιπλέον, η οδηγία 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που 
συνάπτονται με καταναλωτές3 προβλέπει ότι οι ρήτρες των συμβάσεων πρέπει να 
συντάσσονται με σαφή και κατανοητό τρόπο και ότι μια ρήτρα σύμβασης που δημιουργεί 
σημαντική ανισορροπία μεταξύ των μερών εις βάρος του καταναλωτή θεωρείται 
καταχρηστική και, ως εκ τούτου, δεν είναι δεσμευτική. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβεί ήδη σε σειρά ενεργειών με σκοπό την αντιμετώπιση του 
ζητήματος, ιδίως σε σχέση με συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μετά τον Μάιο του 2004, 
δηλαδή μετά την προσχώρηση της Κύπρου στην ΕΕ. Αφότου η Επιτροπή επέστησε την 
προσοχή τους στο εν λόγω ζήτημα, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2009, οι κυπριακές 
αρχές δεσμεύθηκαν να επισπεύσουν τις διαδικασίες για την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας και να 
τροποποιήσουν τους σχετικούς νόμους.

Σε συνέχεια της πρόσφατης θέσπισης του νόμου για την πώληση ακίνητης περιουσίας τον 
Απρίλιο του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τις κυπριακές αρχές ορισμένες 
εξηγήσεις σχετικά με τον συγκεκριμένο αντίκτυπό του στην παρούσα κατάσταση. Η 
απάντηση των κυπριακών αρχών ελήφθη τον Ιούλιο και βρίσκεται επί του παρόντος υπό 
ανάλυση. Κατόπιν της αξιολόγησής της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει δράση 
προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση του νόμου προς το δίκαιο της ΕΕ και την 
προστασία των ευρωπαίων πολιτών και καταναλωτών, όπως ενδείκνυται.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012 
(αναθ.)

Τον Οκτώβριο 2011, ύστερα από την ανταλλαγή αλληλογραφίας που είχε προηγηθεί, η 
Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τις κυπριακές αρχές σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν 
σε εθνικό επίπεδο για την επανόρθωση των θιγόμενων ζητημάτων που αφορούσαν την 
ακίνητη περιουσία. Τον Ιανουάριο του 2012 ελήφθη μακροσκελής απάντηση.

Τον Μάρτιο 2012, η Επιτροπή έστειλε επιστολές στις αντίστοιχες βρετανικές και κυπριακές 

                                               
1 ΕΕ C 149, 11.6.2005, σ. 22.
2 ΕΕ C 250, 19.9.1984, σ. 17.
3 ΕΕ C 095, 21.4.1993, σ. 29.
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αρχές καλώντας τις να συνεργαστούν στο πλαίσιο του κανονισμού σχετικά με τη συνεργασία 
για την προστασία των καταναλωτών (ΣΠΚ)1. Με τον κανονισμό αυτό θεσπίζεται ένα 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο αρχών επιβολής του νόμου και προβλέπεται η ενίσχυση των αρχών αυτών 
για την ανίχνευση, διερεύνηση και παύση τέτοιας μορφής παραβιάσεων του νόμου.

Στις απαντήσεις που εστάλησαν στους πολίτες, η Επιτροπή ενθαρρύνει τους καταγγέλλοντες 
να υποβάλουν μία κατάλληλη, συλλογική κατά προτίμηση, καταγγελία στην αρχή 
ανταγωνισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο (Office of Fair Trading - OFT), στη βρετανική αρχή 
προστασίας των καταναλωτών και στον διαμεσολαβητή του Ηνωμένου Βασιλείου για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, η OFT θα μπορούσε, μέσω των δικτύων 
συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών, να ζητήσει επισήμως από τον αντίστοιχο 
κυπριακό φορέα να κινήσει έρευνα και, εφόσον αναφερθεί ότι διαπιστώθηκε ύπαρξη 
παραβάσεως να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τον τερματισμό της. 

Η Επιτροπή σκοπεύει να συνεχίσει τις διμερείς επαφές της με την Κύπρο για να εξασφαλιστεί 
ότι οι αρμόδιες αρχές της θα προβούν σε επανόρθωση του ζητήματος.

Εάν στην πορεία η Επιτροπή βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διάθεση των αρχών να 
προβούν στην επίλυση του ζητήματος, σκοπεύει να λάβει τα δέοντα μέτρα για την προστασία 
των ζημιωθέντων πολιτών και την εξασφάλιση συμμόρφωσης προς το δίκαιο της ΕΕ.

                                               
1 ΕΕ L 364, 9.12.2004, σ. 1


