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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1251/2011 του Eric Catten, βρετανικής ιθαγένειας, για προβλήματα 
που αντιμετωπίζει σε σχέση με την αγορά ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκθέτει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ο ίδιος και η σύζυγός του από το 
2007, όταν υπέγραψαν σύμβαση για αγορά ακινήτου στην Κύπρο. Ο αναφέρων ισχυρίζεται 
ότι ο πωλητής απέκρυψε πληροφορίες ότι είχε ήδη χορηγηθεί δάνειο για το ακίνητο, και 
διατείνεται ότι το κυπριακό εμπράγματο δίκαιο δεν προστατεύει τον πολίτη που πέφτει θύμα 
αδίστακτων κατασκευαστών. Γι’ αυτό ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
εξετάσει την υπόθεση και να ερευνήσει αν το κυπριακό εμπράγματο δίκαιο συνάδει με την 
ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Μαρτίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Οκτωβρίου 2012.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι η κυριότητα επί ακινήτων υπάγεται στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών και διέπεται από τα εθνικά δίκαια των συμβάσεων.

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 προσφέρονται προς πώληση, 
κάτι το οποίο πιθανόν να θέσει ζήτημα συμβατότητας με την οδηγία για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές (UPCD). Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή θα ήθελε να παραπέμψει τον 
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αναφέροντα στην απάντησή της επί της αναφοράς αριθ. 334/2011, η οποία αφορά το ίδιο 
ζήτημα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη λάβει αρκετά μέτρα για την αντιμετώπιση του θέματος. Σε 
συνέχεια της προηγηθείσας μεταξύ τους αλληλογραφίας, το φθινόπωρο του 2011 η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε επιστολή προς τις κυπριακές αρχές, προσπαθώντας να λάβει 
πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις που έχουν αναληφθεί σε εθνικό επίπεδο για την εξέταση 
των αναφερόμενων πρακτικών και τη διασφάλιση κατάλληλης προστασίας των καταναλωτών 
της ΕΕ. 

Το Μάρτιο του 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνθηκε εγγράφως στις βρετανικές και τις 
κυπριακές αρχές και τις κάλεσε να συνεργαστούν στο πλαίσιο του κανονισμού σχετικά με τη 
συνεργασία για την προστασία των καταναλωτών (CPC) 1, ο οποίος θεσπίζει ένα ευρωπαϊκό 
δίκτυο αρχών επιβολής του νόμου για την ανίχνευση, διερεύνηση και καταπολέμηση τέτοιας 
μορφής παραβιάσεων του νόμου.

Συμπέρασμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τον αναφέροντα να υποβάλει κατάλληλη καταγγελία στη 
Βρετανική Επιτροπή Ανταγωνισμού (Office of Fair Trading - OFT), τη βρετανική αρχή 
προστασίας των καταναλωτών και το διαμεσολαβητή του Ηνωμένου Βασιλείου για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, η OFT θα μπορούσε, μέσω του δικτύου 
συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών, να ζητήσει επισήμως από τον αντίστοιχο 
κυπριακό φορέα να κινήσει έρευνα και, εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη παραβάσεως, να 
ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τον τερματισμό της. Τα στοιχεία επικοινωνίας της OFT 
είναι τα εξής: 

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
London EC4Y 8JX
Ηλεκτρονική διεύθυνση: enquiries@oft.gsi.gov.uk
Ιστοσελίδα: http://www.oft.gov.uk

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται στο εγγύς μέλλον να απευθύνει συμπληρωματικό αίτημα 
παροχής πληροφοριών προς τις κυπριακές αρχές. Εάν η Επιτροπή μετά από περαιτέρω 
επαφές θεωρήσει ότι η εν λόγω προβληματική κατάσταση δεν μπορεί να επιλυθεί με 
ταχύτητα σε εθνικό επίπεδο, μπορεί να αναλάβει, όπου ενδείκνυται, επιπλέον δράση, 
προκειμένου να προστατεύσει τους θιγόμενους πολίτες και να διασφαλίσει την τήρηση του 
δικαίου της ΕΕ.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή θα συντάξει αυτό το φθινόπωρο έκθεση η οποία 
θα περιέχει επισκόπηση εφαρμογής της οδηγίας UCPD στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και 
στον τομέα της ακίνητης περιουσίας, με στόχο την αξιολόγηση της λειτουργίας της οδηγίας 
στο σύνολό της.
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