
 

 

   
   
  

 

 
ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟΤ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

                                      

 

 

  Αριθμόσ Απόφαςησ  

2016/14 (ΑΠ) 

   

  Αρ. Φακ. 8.13.0.26.1.113 

 

Ο περί των Αθζμιτων Εμπορικϊν Πρακτικϊν των Επιχειρήςεων προσ τουσ Καταναλωτζσ 

Νόμοσ του 2007 (N. 103(I)/2007) 

 

Ζρευνα τθσ Τπθρεςίασ Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν  για εμπορικζσ 

πρακτικζσ τθσ εταιρείασ AELIUS DEVELOPERS LTD ςε ςχζςθ με ςφμβαςθ πϊλθςθσ ακίνθτθσ 

περιουςίασ ςτουσ    ………………………………… και …………………………… 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

 

Η Τπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν (ςτο εξισ «θ Εντεταλμζνθ 

Υπθρεςία») του Τπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Σουριςμοφ, είναι θ 

Εντεταλμζνθ Τπθρεςία για τθν εφαρμογι του περί των Ακζμιτων Εμπορικϊν Πρακτικϊν 

των Επιχειριςεων προσ τουσ Καταναλωτζσ Νόμου του 2007 (ςτο εξισ «ο Νόμοσ»). 

 

Αντικείμενο Εξζταςησ 

 

Αντικείμενο εξζταςθσ τθσ παροφςασ υπόκεςθσ, αποτελεί το παράπονο που υποβλικθκε 

ςτθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία από τουσ …………………………………. και …………………………. (ςτο 

εξισ «παραπονοφμενοι») εναντίον τθσ εταιρείασ ανάπτυξθσ γθσ και οικοδομϊν AELIUS 

DEVELOPERS LTD (ςτο εξισ «ο πωλθτισ»), για παράβαςθ του Νόμου ςε ςχζςθ με πϊλθςθ 

ακίνθτθσ περιουςίασ από τθν εταιρεία ςτουσ παραπονοφμενουσ.  

 

Καθήκοντα, Αρμοδιότητεσ και Εξουςίεσ τησ Εντεταλμζνησ Τπηρεςίασ 

 

H εξζταςθ παραβάςεων, επιβολι διοικθτικϊν προςτίμων και ζκδοςθ απαγορευτικοφ ι 

προςτακτικοφ διατάγματοσ τθσ εντεταλμζνθσ υπθρεςίασ κακορίηονται ςτο Άρκρο 11 του 

Νόμου. θμειωτζον επίςθσ ότι ο νόμοσ 135(Ι)2013 («τροποποιθτικόσ νόμοσ») 

τροποποίθςε, μεταξφ άλλων, το ανϊτατο όριο του διοικθτικοφ προςτίμου για παραβάςεισ 

του Περί Ακζμιτων Εμπορικϊν Πρακτικϊν Νόμου («βαςικόσ νόμοσ») από CY£150,000 ςε 

€500,000, ενϊ για κάκε θμζρα ςυνζχιςθσ τθσ παράβαςθσ το διοικθτικό πρόςτιμο 

τροποποιικθκε από CY£1,000 ςε €5,000. Δεδομζνου ότι τα όρια προςτίμου αποτελοφν 

διατάξεισ ουςιαςτικοφ δικαίου και δεν αφοροφν τθ διαδικαςία που εφαρμόηει θ 

Εντεταλμζνθ Τπθρεςία για τθ διερεφνθςθ των παραπόνων, τυχόν διαπιςτωκείςεσ 
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παραβάςεισ που ζλαβαν χϊρα πριν από τθν θμερομθνία κζςθσ ςε ιςχφ του Νόμου 

135(Ι)2013, δθλαδι πριν από τισ 22.11.2013, τιμωροφνται με βάςθ τα όρια του βαςικοφ 

νόμου. 

11.-(1)(α) Η Εντεταλμζνθ Υπθρεςία ζχει κακικον και αρμοδιότθτα να εξετάηει, 

κατόπιν υποβολισ παραπόνου ι/και αυτεπάγγελτα, τυχόν παραβάςεισ του 

παρόντοσ Νόμου. 

(β) Κατά τθ διερεφνθςθ παράβαςθσ, κατόπιν παραπόνου ι/και 

αυτεπάγγελτα, θ Εντεταλμζνθ Υπθρεςία δφναται: 

(i)  Να ηθτά από τον εμπορευόμενο να προςκομίςει μζςα ςε 

εφλογο υπό τισ περιςτάςεισ χρονικό διάςτθμα, αποδεικτικά 

ςτοιχεία ςχετικά με τθν ακρίβεια των πραγματικϊν ιςχυριςμϊν 

που αναφζρονται ςε μια εμπορικι πρακτικι, εφόςον αυτό 

κρίνεται αναγκαίο, επί τθ βάςει των δεδομζνων τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ υπόκεςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ τα ζννομα 

ςυμφζροντα του εμπορευόμενου και των λοιπϊν 

επθρεαηόμενων, και 

(ii)  να κεωρεί ανακριβείσ τουσ πραγματικοφσ ιςχυριςμοφσ, 

εφόςον τα αποδεικτικά ςτοιχεία που ηθτοφνται ςφμφωνα με 

τθν υποπαράγραφο (i) δεν προςκομιςτοφν ζγκαιρα ι 

κεωρθκοφν ανεπαρκι από τθν Εντεταλμζνθ Υπθρεςία. 

(2) ϋΟταν θ Εντεταλμζνθ Υπθρεςία, κατά τθ δυνάμει του εδαφίου (1) του 

παρόντοσ άρκρου διερεφνθςθ παραπόνου ι αυτεπάγγελτθ ζρευνα, διαπιςτϊςει 

παράβαςθ του παρόντοσ Νόμου, ζχει εξουςία να προβαίνει ςτισ πιο κάτω 

ενζργειεσ: 

(α)  Να διατάςςει ι να ςυςτινει ςτον ενδιαφερόμενο παραβάτθ ι 

οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο, κατά τθν κρίςθ τθσ, ενζχεται ι 

ευκφνεται για τθν παράβαςθ αυτι, ι ακόμα και οποιοδιποτε 

πρόςωπο το οποίο, κατά τθν κρίςθ τθσ, ςτθν περίπτωςθ που ακζμιτθ 

εμπορικι πρακτικι δεν ζχει ακόμα εφαρμοςτεί αλλά εφλογα κρίνεται 

από τθν Εντεταλμζνθ Υπθρεςία ότι επίκειται θ εφαρμογι τθσ, ζςτω 

και αν δεν αποδεικνφεται πραγματικι ηθμιά ι βλάβθ, οφτε δόλοσ ι 

αμζλεια εκ μζρουσ του εμπορευόμενου, όπωσ, άμεςα ι μζςα ςε 

τακτι προκεςμία, τερματίςει τθν παράβαςθ και αποφφγει 

επανάλθψι τθσ ςτο μζλλον, 
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(β)  να δθμοςιεφει ι να απαιτεί από τον παραβάτθ τθ δθμοςίευςθ 

απόφαςισ τθσ ςτο ςφνολό τθσ ι εν μζρει, με τθν μορφι και τον 

τρόπο που κρίνει κατάλλθλο, 

(γ)  να απαιτεί επιπλζον από τον παραβάτθ τθ δθμοςίευςθ μζςα ςε 

τακτι προκεςμία, επανορκωτικισ διλωςθσ με τθ μορφι και τον 

τρόπο που κρίνει υπό τισ περιςτάςεισ κατάλλθλο, 

(δ)  να επιβάλλει διοικθτικό πρόςτιμο, ανάλογα με τθ φφςθ, τθ 

βαρφτθτα και τθ διάρκεια τθσ παράβαςθσ, φψουσ μζχρι και το πζντε 

τοισ εκατόν (5%) του κφκλου εργαςιϊν του παραβάτθ κατά το 

αμζςωσ προθγοφμενο τθσ παράβαςθσ ζτοσ ι πρόςτιμο φψουσ μζχρι 

πεντακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ (€500,000): 

Νοείται ότι, αναφορικά με ίδρυμα ι οργανιςμό που κρίνεται ότι δεν ζχει κφκλο 

εργαςιϊν, για τον υπολογιςμό του πιο πάνω διοικθτικοφ προςτίμου 

χρθςιμοποιείται, ωσ βάςθ, αντί του κφκλου εργαςιϊν, το πζντε τοισ εκατόν (5%) 

του ςυνόλου του ενεργθτικοφ του: 

(…) 

Νοείται ζτι περαιτζρω ότι, ςε καμία περίπτωςθ το διοικθτικό πρόςτιμο δε κα 

υπερβαίνει τισ πεντακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ (€500,000), 

 (ε) να αποφαςίηει ότι ςε περίπτωςθ ςυνζχιςθσ τθσ παράβαςθσ, κα επιβάλλεται 

διοικθτικό πρόςτιμο μζχρι και πζντε χιλιάδεσ ευρϊ (€5,000), για κάκε μζρα 

ςυνζχιςθσ τθσ παράβαςθσ, ανάλογα με τθ βαρφτθτα αυτισ, 

(ςτ) να ηθτεί με αίτθςι τθσ προσ το Δικαςτιριο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 13 του παρόντοσ Νόμου, τθν ζκδοςθ απαγορευτικοφ ι προςτακτικοφ 

διατάγματοσ, περιλαμβανομζνου και προςωρινοφ διατάγματοσ, εναντίον 

οποιουδιποτε προςϊπου το οποίο, κατά τθν κρίςθ τθσ, ενζχεται ςτθν παράβαςθ 

αυτι ι ευκφνεται για τθν εν λόγω παράβαςθ, ι/και 

(η) να διατάςςει τουσ προμθκευτζσ μζςων επικοινωνίασ εξ αποςτάςεωσ και 

οποιαδιποτε πρόςωπα δθμοςιεφουν ι διευκετοφν τθ δθμοςίευςθ 

διαφθμίςεων, να τερματίςουν, εφόςον είναι ςε κζςθ να το πράξουν, τισ 

πρακτικζσ εκείνεσ που ζχουν κθρυχκεί ωσ ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ 

δυνάμει δικαςτικισ απόφαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 13 του παρόντοσ Νόμου ι 

τισ εμπορικζσ πρακτικζσ που θ Εντεταλμζνθ Υπθρεςία ζχει διαπιςτϊςει ότι είναι 

ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ. 
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(3) Κατά τθ δυνάμει του εδαφίου (1) διερεφνθςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ, θ 

Εντεταλμζνθ Υπθρεςία δφναται, αν το κεωριςει ςκόπιμο, να λάβει υπόψθ τθν 

οποιαδιποτε ανάλθψθ δζςμευςθσ που παρζχεται ζναντι του καταναλωτι από ι 

εκ μζρουσ του παραβάτθ, αναφορικά με τθ γενόμενθ παράβαςθ και τθν 

προοπτικι του χρόνου και του τρόπου άρςθσ ι αποκατάςταςθσ αυτισ. 

(4) Η Εντεταλμζνθ Υπθρεςία οφείλει να αιτιολογεί δεόντωσ τθν απόφαςι τθσ ςε 

ςχζςθ με τθν άςκθςθ οποιαςδιποτε από τισ εξουςίεσ που προβλζπονται ςτα 

εδάφια (3) και (4) του άρκρου 10 και ςτισ παραγράφουσ (δ) και (ε) του εδαφίου 

(2) του παρόντοσ άρκρου. 

Επομζνωσ ο ζλεγχοσ που πραγματοποιεί θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία δεν περιορίηεται 

μόνο ςτο παράπονο ςυγκεκριμζνου παραπονοφμενου, αλλά αφορά και τθν παροχι 

γενικισ παροχισ προςταςίασ ςτο καταναλωτικό κοινό, πάντοτε ςτο πλαίςιο που ορίηει 

ο Νόμοσ. Ωσ εκ τοφτου, θ ζκταςθ του ελζγχου νομιμότθτασ που πραγματοποιεί θ 

Εντεταλμζνθ Τπθρεςία δεν αφορά μόνο το υποβαλλόμενο παράπονο, αλλά μπορεί να 

επεκτακεί αυτεπαγγζλτωσ ςε οποιαδιποτε εμπορικι πρακτικι.  

 

θμειωτζον επίςθσ ότι θ αρμοδιότθτα τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ να εξετάςει τα 

υποβαλλόμενα παράπονα δεν επθρεάηεται από τυχόν παράλλθλεσ διαδικαςίεσ ενϊπιον 

των δικαςτθρίων μεταξφ των εμπλεκομζνων μερϊν για τθν ίδια υπόκεςθ. Η διοικθτικι 

διαδικαςία ενϊπιον τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ είναι ανεξάρτθτθ από τυχόν εκκρεμείσ 

ι/και μελλοντικζσ δίκεσ. 

 

Παράπονο των                                           και   και                                 διερεφνηςη 

περιςτατικϊν 

 

Σο παράπονο υποβλικθκε ςτθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία αρχικά ςτισ 25.11.2011 και ςε 

ολοκλθρωμζνθ μορφι ςτισ 19.2.2015.  

Οι παραπονοφμενοι ιςχυρίηονται ότι κατά τθν υπογραφι ςφμβαςθσ για αγοραπωλθςία 

ακινιτου δεν ενθμερϊκθκαν για τθν ζκταςθ τθσ προχπάρχουςασ υποκικθσ επ’ αυτοφ, 

μολονότι γνϊριηαν τθ φπαρξι τθσ, οφτε για τισ ςυνζπειεσ τθσ ςε ςχζςθ με τθν ζκδοςθ 

τίτλων ιδιοκτθςίασ ςτα ονόματά τουσ. Επιπλζον ιςχυρίηονται ότι ο πωλθτισ, κατά τθν 

θμερομθνία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, δεν είχε τισ απαραίτθτεσ άδειεσ από τισ κρατικζσ 

αρχζσ για ανζγερςθ του ακινιτου, δθλαδι πολεοδομικι άδεια και άδεια οικοδομισ. 

Ειδικότερα, οι παραπονοφμενοι, κατά τθν ενθμζρωςι τουσ από τον πωλθτι για τθν 

φπαρξθ προχπαρχουςϊν υποκθκϊν επί του ακινιτου, ζλαβαν προφορικζσ διαβεβαιϊςεισ 

από τον τελευταίο ότι το ακίνθτο κα τουσ παραδιδόταν ελεφκερο από οποιεςδιποτε 

υποκικεσ μζςα ςε 3 μινεσ από τθν υπογραφι του ςυμβολαίου. Κατά τθν υπογραφι του 

ςυμβολαίου ςτισ 28.3.2011, παρουςία και του δικθγόρου των παραπονοφμενων, οι 

παραπονοφμενοι ζδωςαν ςτον πωλθτι προκαταβολι φψουσ €40.000, και ζλαβαν 
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προφορικι διαβεβαίωςθ από αυτόν ότι κα εξαςφαλίςει απαλλαγι από τθν υποκικθ επί 

του ςυγκεκριμζνου ακινιτου από τθν τράπεηα ςτθν οποία αυτό ιταν υποκθκευμζνο, 

χωρίσ κανζνα πρόβλθμα. Με τθν πάροδο ενόσ μθνόσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ του 

ςυμβολαίου και μετά από αρκετζσ ςυναντιςεισ, τόςο με τον πωλθτι όςο και με τθν 

τράπεηα, δεν κατζςτθ δυνατό να πάρουν απαλλαγι τθσ υποκικθσ από τθν τράπεηα και 

ηιτθςαν από τον πωλθτι να τουσ επιςτρζψει τθν προκαταβολι φψουσ €40.000, κάτι το 

οποίο αρνικθκε. Οι παραπονοφμενοι δθλϊνουν ότι, αν είχαν ενθμερωκεί ότι δεν κα 

πάρουν απαλλαγι από τθν υποκικθ επί του ακινιτου, δεν κα προχωροφςαν με τθν αγορά 

του.  

τισ 5 Ιανουαρίου 2012, Λειτουργόσ τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ είχε  τθλεφωνικι 

επικοινωνία με τον πωλθτι, ςτθν οποία ο τελευταίοσ ιςχυρίςτθκε πωσ οι καταναλωτζσ κατά 

τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ενθμερϊκθκαν προφορικά για τθν υποκικθ και για το ότι δεν 

μποροφςε να γίνει θ μεταβίβαςθ των τίτλων ιδιοκτθςίασ αμζςωσ. Ο πωλθτισ ςτθ ςυνζχεια 

ιςχυρίςτθκε ότι προςπάκθςε να εξαςφαλίςει τθν απαλλαγι του ακινιτου από τθν υποκικθ, 

όμωσ θ τράπεηα με τθν οποία ςυνεργαηόταν δεν ζκδιδε τθν απαλλαγι λόγω του ότι δεν είχε 

τθν ζγκριςθ τθσ Κεντρικισ Σράπεηασ εξαιτίασ των υψθλϊν οικονομικϊν υποχρεϊςεϊν του 

απζναντι ςτθν τράπεηα. Επίςθσ ενθμζρωςε τθν Λειτουργό ότι οι παραπονοφμενοι είχαν 

κατακζςει αγωγι εναντίον του. 

τισ 19 Φεβρουαρίου 2015, οι παραπονοφμενοι ενθμζρωςαν ςτθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία 

ότι παρουςιάςτθκαν ενϊπιον του Δικαςτθρίου τον Νοζμβριο 2014 και ζκαναν ςυμφωνία με 

τον πωλθτι όπωσ τουσ επιςτρζψει τθν προκαταβολι που είχαν δϊςει κατά τθν υπογραφι 

του ςυμβολαίου ςυν τόκουσ μζςα ςε 18 μινεσ από τθν θμζρα τθσ ςυμφωνίασ τουσ.   

Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία, με επιςτολι θμερομθνίασ 18 Ιουνίου 2015 προσ τθν διεφκυνςθ 

του εγγεγραμμζνου γραφείου του πωλθτι, ηθτοφςε να ενθμερωκεί εντόσ 10 εργαςίμων 

θμερϊν από τθν παραλαβι τθσ επιςτολισ: 

 αν ζχει εκδοκεί ο τίτλοσ ιδιοκτθςίασ για το πιο πάνω ακίνθτο και αν όχι, το λόγο 

που δεν ζχει ακόμα εκδοκεί ο τίτλοσ ιδιοκτθςίασ. 

 για τισ περιςτάςεισ κατά τισ οποίεσ υπογράφθκε θ  ςφμβαςθ με τουσ καταναλωτζσ.  

 για τυχόν διαφθμιςτικά ζντυπα ι οποιοδιποτε διαφθμιςτικό υλικό είχε ετοιμάςει 

ο πωλθτισ για τθν προϊκθςθ του ςυγκεκριμζνου ακινιτου. 

 κατά πόςο υπιρχε υποκικθ ςτο ακίνθτο, το οποίο αγόραςαν οι καταναλωτζσ, κατά 

τθν θμερομθνία αγοράσ του και ςε περίπτωςθ που υπιρχε υποκικθ ςτο 

ςυγκεκριμζνο ακίνθτο κατά τθν θμερομθνία αγοράσ του ακινιτου, να τον 

προμθκεφςουν με ςτοιχεία που να δεικνφουν ότι οι καταναλωτζσ είχαν 

ενθμερωκεί για τθν προχπάρχουςα υποκικθ, κακϊσ επίςθσ και για τισ ςυνζπειεσ 

τθσ, ιδιαίτερα ςε ςχζςθ με τθν ζκδοςθ τίτλων ιδιοκτθςίασ. 
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 ςε περίπτωςθ εμπράγματων βαρϊν/ υποκθκϊν από τον πωλθτι ςτο ακίνθτο, αν 

ζχουν γίνει οποιεςδιποτε προςπάκειεσ/ενζργειεσ για αποδζςμευςθ των 

εμπράγματων βαρϊν για το μερίδιο των ςυγκεκριμζνων καταναλωτϊν. 

τισ 22 Ιουνίου 2015, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία, ενθμερϊκθκε ότι θ επιςτολι δεν 

επιδόκθκε ςτον πωλθτι, λόγω του ότι ςτθ διεφκυνςθ του εγγεγραμμζνου γραφείου του 

πωλθτι ςτεγάηεται άλλθ εταιρεία. τισ 24 Ιουνίου 2015, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία 

απζςτειλε επιςτολι προσ τον Ζφορο Εταιρειϊν και Επίςθμο Παραλιπτθ με ςκοπό να 

εξακριβϊςει κατά πόςο ζγινε οποιαδιποτε αλλαγι ςτθ διεφκυνςθ του εγγεγραμμζνου 

γραφείου του πωλθτι και ςτισ 25 Ιουνίου 2015 ζλαβε απάντθςθ από τον Ζφορο Εταιρειϊν 

και Επίςθμο Παραλιπτθ ότι δεν ζγινε οποιαδιποτε αλλαγι ςτθν διεφκυνςθ του πωλθτι.  

Ακολοφκωσ, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία απζςτειλε επιςτολι θμερομθνίασ 24/8/2016 προσ 

τον διευκυντι τθσ εταιρείασ, ςτον οποίο παραδόκθκε ςτισ 16/9/2016, ηθτϊντασ τισ 

απόψεισ του για εμπορικζσ πρακτικζσ που κρίκθκαν ακζμιτεσ εκ πρϊτθσ όψεωσ.  Η 

προκεςμία απάντθςθσ ιταν εφτά εργάςιμεσ θμζρεσ, πλθν όμωσ μζχρι ςιμερα δεν ζχει 

λθφκεί καμία απάντθςθ. Ωσ εκ τοφτου, θ Τπθρεςία προχωρεί ςτθν ζκδοςθ τθσ παροφςασ 

απόφαςθσ. 

 

Ευρήματα που Προζκυψαν από την Ζρευνα τησ Εντεταλμζνησ Τπηρεςίασ 

 

Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία, αφοφ μελζτθςε όλα τα ζγγραφα του διοικθτικοφ φακζλου τθσ 

υπόκεςθσ, για ςκοποφσ διερεφνθςθσ του παραπόνου, βρικε ότι: 

α)  οι παραπονοφμενοι υπζγραψαν ςτισ 28.3.2011 ςφμβαςθ αγοραπωλθςίασ ακινιτου 

με τθν εταιρεία, ζναντι ςυνολικοφ αντιτίμου € 215.000, εκ των οποίων 

προκαταβλικθκαν οι € 40.000.  

β)  διαφαίνεται υποκικθ επί του ζργου οικοδομισ, με θμερομθνία ζναρξθσ 10.08.2007, 

δθλαδι προχπάρχουςα τθσ υπογραφισ του ςυμβολαίου, 

γ)  οι παραπονοφμενοι είχαν γνϊςθ τθσ υφιςτάμενθσ υποκικθσ, ωςτόςο ζλαβαν 

διαβεβαιϊςεισ από το διευκυντι του Πωλθτι ότι αυτόσ κα εξαςφαλίςει απαλλαγι 

του πωλθκζντοσ ακινιτου από τθν υποκικθ (waiver) χωρίσ κανζνα πρόβλθμα 

δ)  ςτθ βάςθ των ανωτζρω διαβεβαιϊςεων οι παραπονοφμενοι υπζγραψαν τθ ςφμβαςθ 

πϊλθςθσ και κατζβαλαν προκαταβολι φψουσ € 40.000  

ε)  θ πολεοδομικι άδεια που είχε λάβει ο πωλθτισ είχε εκπνεφςει από τισ 28.5.2010, 

διότι δεν είχε πλθρϊςει ςτο Διμο Παραλιμνίου τα ςχετικά δικαιϊματα. 

ςτ) ςτισ 27.9.2011, δθλαδι ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο από τθν υπογραφι του 

ςυμβολαίου, εκδόκθκε νζα πολεοδομικι άδεια προσ τον πωλθτι, ο οποίοσ 

ειδοποιικθκε ςτισ 21.8.2012 από το Διμο Παραλιμνίου να πλθρϊςει τα δικαιϊματα 

για τθν ζκδοςθ άδειασ οικοδομισ. Μζχρι τισ 9.7.2015 τα δικαιϊματα αυτά δεν είχαν 

πλθρωκεί.  

η)  οι παραπονοφμενοι δεν γνϊριηαν για τθν ζλλειψθ πολεοδομικισ και οικοδομικισ 

άδειασ κατά το χρόνο ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
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θ) θ εταιρεία είναι εγγεγραμμζνθ ςτα αρχεία του Εφόρου Εταιρειϊν και Επίςθμου 

Παραλιπτθ με αρικμό ΗΕ 180040, 

κ)  θ εταιρεία είναι ο εγγεγραμμζνοσ  ιδιοκτιτθσ του εν λόγω ακινιτου ςτα αρχεία του 

Σμιματοσ Κτθματολογίου και Χωρομετρίασ. 

 

 

Νομική Ανάλυςη 

 

το Άρθρο 2 του Νόμου, αναφζρεται ότι: 

 

«Καταναλωτισ ςθμαίνει κάκε φυςικό πρόςωπο το οποίο, όςον αφορά τθσ 

εμπορικζσ πρακτικζσ που καλφπτει ο παρϊν Νόμοσ, ενεργεί για λόγουσ οι οποίοι 

δεν εμπίπτουν ςτθν εμπορικι, επιχειρθματικι, βιοτεχνικι ι ελεφκερθ 

επαγγελματικι του δραςτθριότθτα» 

 

Ο όροσ καταναλωτισ δεν περιορίηεται ςε ιδιαίτερα είδθ ςυναλλαγϊν. τισ κατευκυντιριεσ 

οδθγίεσ για τθν εφαρμογι τθσ ςχετικισ Οδθγίασ 2005/29/ΕΚ για τισ ακζμιτεσ εμπορικζσ 

πρακτικζσ, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι διευκρίνιςε ότι αποφαςιςτικό ςτοιχείο είναι ότι θ 

ςυναλλαγι δεν αποτελεί μζροσ τθσ επιχειρθματικισ ι επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

του ςυγκεκριμζνου προςϊπου ι των ςυγκεκριμζνων προςϊπων. Κατ’ επζκταςθ, θ 

ιδιότθτα του ‘’καταναλωτι’’ δεν ιςχφει, μόνο αν θ πράξθ αγοράσ κατοικιϊν για 

επενδυτικοφσ ςκοποφσ είχε ςχζςθ με το επάγγελμα ι τθν επιχείρθςθ του αγοραςτι. Ωσ εκ 

τοφτου, θ πράξθ τθσ αγοράσ ιδιοκτθςίασ για επενδυτικοφσ ςκοποφσ δεν μπορεί, από μόνθ 

τθσ, να αποτελεί λόγο για να μθν αναγνωριςτεί ςτον αγοραςτι θ ιδιότθτα του 

‘’καταναλωτι’’(European Commission, Guidance On The Implementation/Application Of 

Directive 2005/29/EC on Unfair Commercial Practices, SWD(2016) 163 final, ςελ. 148).  

 

Ο καταναλωτισ που αγοράηει ζνα επενδυτικό προϊόν, ανεξάρτθτα από το αν πρόκειται για 

ακίνθτο ι χρθματοοικονομικό προϊόν, ζχει ανάγκθ τθσ ίδιασ προςταςίασ, όπωσ όταν 

αγοράηει οποιοδιποτε άλλο είδοσ προϊόντοσ. Δεν υπάρχουν ενδείξεισ ςτθν Οδθγία 

2005/29/ΕΚ για τισ ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ ότι το πεδίο εφαρμογισ τθσ πρζπει να 

είναι πιο περιοριςμζνο ςε ςχζςθ με ςυναλλαγζσ που ζχουν επενδυτικό ςκοπό. 

 

Η ερμθνεία αυτι βαςίηεται και ςτθν Οδθγία 2002/65/ΕΚ ςχετικά με τθν εξ αποςτάςεωσ 

εμπορία χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ καταναλωτζσ, ι οποία ορίηει ωσ 

χρθματοοικονομικι υπθρεςία ‘’κάκε υπθρεςία τραπεηικισ, πιςτωτικισ αςφαλιςτικισ ι 

επενδυτικισ φφςεωσ, ι ςχετικι με ατομικζσ ςυντάξεισ ι με πλθρωμζσ’’ (Άρκρο 2 ςτοιχείο 

β). Αυτό ςθμαίνει, επομζνωσ, ότι ζνα φυςικό πρόςωπο, ενεργϊντασ με τθν ιδιότθτα του 

καταναλωτι, δφναται κάλλιςτα να αγοράςει  ζνα επενδυτικό προϊόν (ίδετε ςχετικι 

απόφαςθ του Δικαςτθρίου των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων μεταξφ των Horațiu Ovidiu 

Costea και SC Volksbank România SA ςτην υπόθεςη C-110/14 όπου υποςτθρίηει ότι 

ακόμθ και ζνα πρόςωπο που αςκεί το επάγγελμα του δικθγόρου μπορεί να κεωρθκεί ωσ 
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καταναλωτισ ςφμφωνα με το Άρκρο 2 (β) τθσ Οδθγίασ 93/13/ΕΟΚ ςχετικά με τισ 

καταχρθςτικζσ ριτρεσ των ςυμβάςεων που ςυνάπτονται με καταναλωτζσ). 

 

Εξάλλου, από τθν αρνθτικι διατφπωςθ του οριςμοφ του καταναλωτι που περιζχεται 

ςτουσ Νόμουσ και τθν Οδθγία 2005/29/ΕΚ, δθλαδι «κάκε φυςικό πρόςωπο το οποίο, όςον 

αφορά τισ εμπορικζσ πρακτικζσ που καλφπτει ο παρϊν Νόμοσ, ενεργεί για λόγουσ οι οποίοι 

δεν εμπίπτουν ςτθν εμπορικι, επιχειρθματικι, βιοτεχνικι ι ελεφκερθ επαγγελματικι του 

δραςτθριότθτα», προκφπτει ότι πράξθ που διενεργεί φυςικό πρόςωπο κεωρείται ότι δεν 

εμπίπτει κατ’ αρχιν  ςτο πλαίςιο τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ, εκτόσ αν 

υπάρχουν επαρκείσ ενδείξεισ περί του αντικζτου (ίδετε και ερμθνεία ζννοιασ 

«καταναλωτι» από το γερμανικό Ακυρωτικό Δικαςτιριο (BGH) ςτθν απόφαςθ τθσ 

30.9.2009, με ςτοιχεία VII ZR 7/09, που καταλιγει ςτο ίδιο ςυμπζραςμα). 

 

τθν παροφςα περίπτωςθ, οι δφο παραπονοφμενοι είναι φυςικά πρόςωπα, μόνιμοι 

κάτοικοι Ηνωμζνου Βαςιλείου, που αγόραςαν το ακίνθτο ςτθν Κφπρο ωσ εξοχικι κατοικία. 

Βάςει των δεδομζνων ενϊπιον τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ, θ ενζργεια αυτι των 

παραπονοφμενων δεν εμπίπτει ςτθν εμπορικι, επιχειρθματικι, βιοτεχνικι ι ελεφκερθ 

επαγγελματικι τουσ δραςτθριότθτα. υγκεκριμζνα, κατά το ζτοσ 2011 που υπογράφτθκε θ 

ςφμβαςθ αμφότεροι οι παραπονοφμενοι ιταν ςυνταξιοφχοι. Σα δεδομζνα κατατάςςουν 

τουσ παραπονοφμενουσ ωσ καταναλωτζσ και επιτρζπουν ςτθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία να 

προχωριςει με τθν εξζταςθ του παραπόνου.  Εν πάςθ περιπτϊςει και επιπλζον των άνω, 

δεν προζκυψαν ςτοιχεία ότι θ αγοραπωλθςία των παραπονοφμενων ζγινε ςτο πλαίςιο 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ.   

το Άρθρο 2 του Νόμου, αναφζρεται ότι: 

 

«’’εμπορικι πρακτικι’’ ςθμαίνει κάκε πράξθ, παράλειψθ, τρόπο ςυμπεριφοράσ ι 

εκπροςϊπθςθσ, εμπορικι επικοινωνία, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαφιμιςθσ 

και του μάρκετινγκ, ενόσ εμπορευόμενου, άμεςα ςυνδεόμενθ με τθν προϊκθςθ, 

πϊλθςθ ι προμικεια ενόσ προϊόντοσ ςε καταναλωτζσ. » 

 

τθν υπό κρίςθ περίπτωςθ, θ εταιρεία πϊλθςε το ακίνθτο, αφενόσ διαβεβαιϊνοντάσ τουσ 

ότι κα προζβαινε απροβλθμάτιςτα ςε εξάλειψθ τθσ προχπάρχουςασ υποκικθσ, χωρίσ να 

ζχει προβεί ςε καμία ςυνεννόθςθ με τθν τράπεηα που είχε εγγράψει τθν υποκικθ, 

αφετζρου αποκρφπτοντασ ότι δεν υπιρχαν οι απαιτοφμενεσ πολεοδομικζσ άδειεσ και 

άδειεσ οικοδομισ. Επιπρόςκετα, κανζνασ όροσ μζςα ςτθ ςφμβαςθ πϊλθςθσ δεν περιείχε 

ςχετικι μνεία. Άρα, πρόκειται για πράξεισ και παραλείψεισ, που αφοροφςαν τθν πϊλθςθ 

και/ι προϊκθςθ ακίνθτθσ περιουςίασ από τον πωλθτι ςε καταναλωτζσ και επομζνωσ 

αποτελοφν εμπορικζσ πρακτικζσ. 

 

το Παράρτημα Ι του Άρθρου 4(4) του Νόμου, εκτίκεται κατάλογοσ με τισ εμπορικζσ 

πρακτικζσ που κεωροφνται ακζμιτεσ υπό οποιεςδιποτε περιςτάςεισ.  
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υγκεκριμζνα το ςθμείο 9 αναφζρει: «Διλωςθ ι με άλλο τρόπο δθμιουργία τθσ 

εντφπωςθσ ότι ζνα προϊόν μπορεί να πωλείται νόμιμα, ενϊ δεν μπορεί.» 

 

Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία διαπιςτϊνει παράβαςθ του ςθμείου 9 του Παραρτιματοσ Ι του 

Άρκρου 4(4) του Νόμου, αφοφ αξιολόγθςε τα ευριματα τθσ ζρευνασ και αφοφ ζλαβε 

υπόψθ ότι ο πωλθτισ προχϊρθςε ςτθν υπογραφι του ςυμβολαίου χωρίσ να ζχει πρϊτα 

πολεοδομικι άδεια και/ι άδεια οικοδομισ για ανζγερςθ του εν λόγω ακινιτου. 

 

Ο πωλθτισ άφθςε τουσ παραπονοφμενουσ να πιςτεφουν ότι θ ακίνθτθ περιουςία που 

αγόραςαν ιταν νόμιμθ ενϊ ιταν εισ γνϊςθ του ότι κάτι τζτοιο δεν ςυνζβαινε, εφόςον δεν 

είχε εξαςφαλίςει τισ απαραίτθτεσ άδειεσ από τισ Αρμόδιεσ Αρχζσ. φμφωνα με τα 

ευριματα τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ, ο πωλθτισ δεν είχε εξαςφαλίςει οφτε 

πολεοδομικι άδεια οφτε άδεια οικοδομισ για τθν ανζγερςθ του ακινιτου, πριν τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ αγοραπωλθςίασ ι ζςτω ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα μετά από 

αυτι. 

 

Από τθ ςτιγμι που απαγορεφεται θ ανζγερςθ χωρίσ τισ απαραίτθτεσ άδειεσ, τότε ο 

πωλθτισ παράνομα υπζγραψε ςυμφωνία πϊλθςθσ πριν τθν ζκδοςθ αυτισ και θ ςφμβαςθ 

κρίνεται παράνομθ κατά τθ ςφναψι τθσ (ίδετε: Levy vs Yates (1838) όπου αφορά τθν 

εκτζλεςθ κεατρικοφ ζργου πζραν των 20 μιλιϊν από Λονδίνο ενϊ γι’ αυτό χρειαηόταν 

ειδικι βαςιλικι άδεια και θ φμβαςθ κεωρικθκε εξ’ υπαρχισ άκυρθ. Επίςθσ ςχετικζσ 

είναι οι Αγαθοκλζουσ ν Λαππά (1988) 1 (Δ) ΑΑΔ 2202 όπου ο αρχιτζκτονασ ενζργθςε 

χωρίσ να ζχει ανανεϊςει τθν άδεια του, Μιχάλησ Σκουτζλλασ ν Ανδρζασ Αγαπίου Πολ. 

Ζφεςη 11143 όπου εργολάβοσ οικοδομϊν δεν ιταν αδειοφχοσ εργολιπτθσ).  

Ενδεικτικό ςθμείο τθσ αναγκαιότθτασ για προθγοφμενθ ενθμζρωςθ των καταναλωτϊν 

είναι ότι ςε περίπτωςθ που για οποιονδιποτε λόγο απορριφκεί θ αίτθςθ για άδεια 

οικοδομισ του πωλθτι από τισ αρμόδιεσ Κρατικζσ Αρχζσ, όχι μόνο δεν μπορεί να εκδοκεί 

ο τίτλοσ ιδιοκτθςίασ, αλλά δίνεται το δικαίωμα  ςτθν αντίςτοιχθ Επαρχιακι Διοίκθςθ να 

εκδϊςει διάταγμα κατεδάφιςθσ τθσ ιδιοκτθςίασ.  

 

Ενδεικτικά, ςτθν Marinakis Developers Ltd και Άλλοι ν. Επάρχου Λάρνακασ, (2010) 2 

Α.Α.Δ. 606 ζγιναν οι πιο κάτω αναφορζσ του δικαςτθρίου:  

 

‘’Είναι ςτοιχειϊδεσ πωσ απαιτείτο άδεια οικοδομισ και πωσ χωρίσ αυτι θ ανζγερςθ 

οικοδομϊν ιταν παράνομθ. Η όποια πρακτικι για ανζγερςθ οικοδομισ με τθν 

προςδοκία, όςο εφλογθ και αν αυτι κα μποροφςε να είναι, πωσ κα αποκτθκεί 

άδεια οικοδομισ, δεν αίρει το αξιόποινο τθσ πράξθσ. Ακόμα και ςε περιπτϊςεισ που 

εκδθλϊνεται ανοχι. Η υπόκεςθ Muriel Beaumont κ.ά. ν. Νίκου Παπακλεοβοφλου 

(2010) 1 Α.Α.Δ. 525, ςελ. 32, τθν οποία επικαλζςτθκε ο εφεςίβλθτοσ είναι ςχετικι. 
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Σ' αυτά τα πλαίςια δε, θ αντίλθψθ πωσ κα ζπρεπε ο Ζπαρχοσ να είχε εκδϊςει 

άδειεσ οικοδομισ δεν αλλοιϊνει τθν κατάςταςθ’’  

(υπογράμμιςθ δικι μασ).  

 

‘’Οι τρίτοι αγοραςτζσ είναι εντελϊσ ξζνοι προσ τθν ποινικι δίκθ για τθν ανζγερςθ 

οικοδομϊν χωρίσ άδεια και είναι αβάςιμα τα περί τθ δυνατότθτα, πολφ λιγότερο 

τθν υποχρζωςθ, για «προςεπίκλθςθ» τουσ. Οι εφεςείοντεσ δεν ζπρεπε να αρχίςουν 

τθν ανζγερςθ χωρίσ άδεια οικοδομισ. Αυτό ιταν παράνομο και τισ επιπτϊςεισ 

ςτουσ τρίτουσ ζπρεπε να τισ ςυνυπολογίςουν εκείνοι.  

(υπογράμμιςθ δικι μασ).  

 

Κατ’ επζκταςθ, τα ωσ άνω αποτελοφν ουςιϊδεισ πλθροφορίεσ που εάν περιζρχονταν εισ 

γνϊςθ των παραπονοφμενων, ενδεχομζνωσ να μθν λάμβαναν τθν απόφαςθ να 

υπογράψουν τθν εν λόγω ςφμβαςθ πϊλθςθσ.  

το Άρθρο 5 του Νόμου, αναφζρεται ότι: 

 

«5 (1) Μια εμπορικι πρακτικι κεωρείται παραπλανθτικι όταν περιλαμβάνει 

εςφαλμζνεσ πλθροφορίεσ και είναι επομζνωσ αναλθκισ ι, όταν, με οποιοδιποτε 

τρόπο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ τθσ, εξαπατά ι 

ενδζχεται να εξαπατιςει το μζςο καταναλωτι, όςον αφορά ζνα ι περιςςότερα 

από τα ςτοιχεία τα οποία παρατίκενται ςτο εδάφιο (2), ακόμα και εάν οι 

πλθροφορίεσ είναι, αντικειμενικά, ορκζσ, ι οφτωσ ι άλλωσ, όταν τον οδθγεί ι 

ενδζχεται να τον οδθγιςει να λάβει απόφαςθ ςυναλλαγισ τθν οποία, 

διαφορετικά, δεν κα ελάμβανε.»  

 

«5 (2) (γ) Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο εδάφιο 5 (1) αφοροφν: τθν ζκταςθ 

των δεςμεφςεων του εμπορευόμενου, τα κίνθτρα για τθν εμπορικι πρακτικι και 

τθ φφςθ διαδικαςίασ πωλιςεων, κάκε διλωςθ ι ςφμβολο που αφορά άμεςθ ι 

ζμμεςθ χορθγία ι ζγκριςθ του εμπορευόμενου ι του προϊόντοσ.» 

 

«5 (2) (ε) Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο εδάφιο 5 (1) αφοροφν: τθν ανάγκθ 

υπθρεςίασ, ανταλλακτικοφ, αντικατάςταςθσ ι επιςκευισ.» 

 

Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία διαπιςτϊνει παράβαςθ του Άρκρου 5 του Νόμου από μζρουσ 

του πωλθτι, αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν ζκταςθ των δεςμεφςεϊν του, όπωσ αναφζρονται 

ςτον όρο 9 (c) τθσ ςφμβαςθσ πϊλθςθσ και τθν παρουςίαςθ τθσ εμπορικισ πρακτικισ τθσ 

ωσ ςφνολο. Ο όροσ αυτόσ αναφζρει ότι ο πωλθτισ κα μεταβιβάςει το ακίνθτο ςτο όνομα 

των παραπονοφμενων χωρίσ υποκικεσ ι άλλα βάρθ. Επιπλζον, ο Πωλθτισ, πριν τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και τθ λιψθ προκαταβολισ από τουσ παραπονοφμενουσ, τουσ 

διαβεβαίωςε ότι κα εξαςφαλίςει άμεςα τθν απαλλαγι του ακινιτου (waiver) από τθν 

υποκικθ που το βάρυνε  
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Η ωσ άνω διλωςθ του Πωλθτι εξαπατά και/ι ενδζχεται να εξαπατιςει τον μζςο 

καταναλωτι ςτο να λάβει απόφαςθ ςυναλλαγισ που διαφορετικά δεν κα ελάμβανε, 

κακϊσ ςτον τελευταίο δθμιουργείται θ εντφπωςθ ότι δεν κα λάβει ακίνθτο ελεφκερο 

βαρϊν.  

 

το Άρθρο 6 (1) του Νόμου, αναφζρεται ότι: 

 

«6.-(1) Μια εμπορικι πρακτικι κεωρείται παραπλανθτικι όταν, ςτο πραγματικό 

τθσ πλαίςιο, λαμβανομζνων υπόψθ όλων των χαρακτθριςτικϊν τθσ και των 

περιςτάςεων, κακϊσ και των περιοριςμϊν του ςυγκεκριμζνου μζςου 

επικοινωνίασ, παραλείπει ουςιϊδεισ πλθροφορίεσ που χρειάηεται ο μζςοσ 

καταναλωτισ, ανάλογα με το ςυγκεκριμζνο πλαίςιο, για να λάβει τεκμθριωμζνθ 

απόφαςθ ςυναλλαγισ, και ωσ εκ τοφτου τον οδθγεί ι ενδζχεται να τον οδθγιςει 

να λάβει απόφαςθ ςυναλλαγισ τθν οποία διαφορετικά δε κα ελάμβανε.» 

 

Η ςυμπερίλθψθ ςτθ ςφμβαςθ όλων των δεςμεφςεων του εμπορευόμενου, θ κάκε διλωςθ 

που αφορά άμεςθ ι ζμμεςθ ζγκριςθ του προϊόντοσ, θ ανάγκθ υπθρεςίασ με κφριο 

γνϊμονα τα χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ όπωσ είναι θ διακεςιμότθτα και οι κίνδυνοι, 

μεταξφ άλλων, αποτελοφν νομοκετικι προχπόκεςθ (ίδετε Άρκρο 5) και δεν μποροφν να 

παραβλεφκοφν και/ι να αγνοθκοφν. 

 

Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία διαπιςτϊνει παράβαςθ του Άρκρου 6(1) του Νόμου από μζρουσ 

του Πωλθτι, αφοφ από κανζνα ςτοιχείο δεν προζκυψε ότι αυτόσ ενθμζρωςε τουσ 

παραπονοφμενουσ για τθν ζλλειψθ τθσ απαραίτθτθσ πολεοδομικισ και οικοδομικισ 

άδειασ και τισ ςυνζπειεσ τθσ ζλλειψθσ αυτισ για τθν ζκδοςθ τίτλων ιδιοκτθςίασ.  

 

Ο μζςοσ καταναλωτισ κατά τθν υπογραφι οποιαςδιποτε ςφμβαςθσ πϊλθςθσ για αγορά 

αγακοφ αναμζνει ότι θ πϊλθςθ του αγακοφ είναι νόμιμθ και ότι με τθν πλθρωμι γίνεται 

αυτόματα ιδιοκτιτθσ του αγακοφ. τθν υπό εξζταςθ περίπτωςθ, διαφαίνεται ότι οι 

παραπονοφμενοι, κατά τθν θμερομθνία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ πϊλθςθσ, δεν γνϊριηαν 

οφτε τθν ζλλειψθ πολεοδομικισ και οικοδομικισ άδειασ, οφτε τισ ςυνζπειεσ τθσ 

κατάςταςθσ αυτισ για τθν ζκδοςθ των τίτλων ιδιοκτθςίασ για το εν λόγω ακίνθτο. 

 

 

Καταληκτικό Απόφαςησ 

 

Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία αξιολόγθςε το ενϊπιόν τθσ υλικό και όλα τα ςτοιχεία που 

περιζχονται ςτο διοικθτικό φάκελο τθσ υπόκεςθσ, αςκϊντασ τισ εξουςίεσ που χορθγοφνται 

ςε αυτι ςφμφωνα με τουσ Νόμουσ και βάςει τθσ διαδικαςίασ που οι εν λόγω Νόμοι 

προβλζπουν, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ του Άρκρου 11 και ιδιαίτερα τθσ 

παραγράφου (2) εδάφιο (δ) του Νόμου, δθλαδι να επιβάλλει διοικθτικό πρόςτιμο 
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ανάλογα με τθ φφςθ, τθ βαρφτθτα και τθ διάρκεια τθσ παράβαςθσ, φψουσ μζχρι και το 

πζντε τοισ εκατόν (5%) του κφκλου εργαςιϊν του παραβάτθ κατά το αμζςωσ προθγοφμενο 

τθσ παράβαςθσ ζτοσ ι πρόςτιμο φψουσ μζχρι εκατόν πενιντα χιλιάδεσ λίρεσ £150.000 

(αντιςτοιχία ςε ευρϊ €256.290). Ωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, τυχόν διαπιςτωκείςεσ 

παραβάςεισ που ζλαβαν χϊρα πριν από τθν θμερομθνία κζςθσ ςε ιςχφ του 

τροποποιθτικοφ νόμου 135(Ι)2013, δθλαδι πριν από τισ 22.11.2013, τιμωροφνται με βάςθ 

τα όρια που κακορίηονται ςτο βαςικό νόμο. 

 

υγκεντρωτικά των προαναφερκζντων, διαπιςτϊνεται παράβαςθ του ςθμείου 9 του 

παραρτιματοσ Ι ςφμφωνα με το Άρκρο 4(4) και των άρκρων 5, και 6 του Νόμου. 

 

τον κακοριςμό του φψουσ του διοικθτικοφ προςτίμου λαμβάνεται υπόψθ το χρονικό 

διάςτθμα που ζχει παρζλκει από τθ διάπραξθ τθσ παράβαςθσ, κακϊσ και ότι το φψοσ του 

διοικθτικοφ προςτίμου πρζπει να είναι αποτελεςματικό και να ζχει ζνα επαρκϊσ 

αποτρεπτικό αποτζλεςμα και να είναι ανάλογο με τθ φφςθ, τθ βαρφτθτα και τθ διάρκεια 

τθσ παράβαςθσ αλλά και να ςυνάδει επιπλζον και με τθν κατοχυρωμζνθ αρχι τθσ 

αναλογικότθτασ βάςει όλων των γεγονότων.  

 

τθν εξζταςθ τθσ φφςθσ τθσ παράβαςθσ λαμβάνεται υπ’ όψιν, μεταξφ άλλων, το είδοσ και 

θ χριςθ του προϊόντοσ ι τθσ υπθρεςίασ, θ απιχθςθ που ζχει ςε ευρφ ι λιγότερο ευρφ 

καταναλωτικό κοινό. τθν υπό εξζταςθ περίπτωςθ, θ εμπορικι πρακτικι ςχετίηεται με τθν 

πϊλθςθ ακίνθτθσ ιδιοκτθςίασ ωσ εξοχικισ κατοικίασ.  

 

τθ εξζταςθ και τον κακοριςμό τθσ βαρφτθτασ τθσ παράβαςθσ λαμβάνονται υπ’ όψιν, 

μεταξφ άλλων,  

-   θ ςυμπερίλθψθ ι όχι τθσ παράβαςθσ ςτο παράρτθμα Ι του Νόμου,  

- θ ςοβαρότθτα τθσ παράβαςθσ, όπωσ το αν υπιρχε πρόκεςθ ι όχι από τον 

παρανομοφντα, αν ςτοχεφονταν ευάλωτεσ ομάδεσ καταναλωτϊν, όπωσ παιδιά ι 

θλικιωμζνοι,  

- θ γεωγραφικι ζκταςθ χριςθσ τθσ ακζμιτθσ πρακτικισ όπωσ και το μζςο προβολισ που 

χρθςιμοποιικθκε, 

- το οικονομικό όφελοσ που αποκόμιςε ι κα μποροφςε να ζχει αποκομίςει ο παραβάτθσ 

από τθ χριςθ τθσ πρακτικισ, 

- θ ηθμιά που υπζςτθ ι κα μποροφςε να ζχει υποςτεί ο καταναλωτισ από τθ χριςθ τθσ 

πρακτικισ. 

 

τθν υπό κρίςθ περίπτωςθ, θ μία παράβαςθ, δθλαδι θ πϊλθςθ του ακινιτου χωρίσ τισ 

απαραίτθτεσ άδειεσ εμπίπτει ςτο ςθμείο 9 του Παραρτιματοσ Ι του Νόμου. Επιπρόςκετα, 

όλεσ οι κρινόμενεσ πράξεισ και παραλείψεισ ιταν ςκόπιμεσ, προκειμζνου να πείςουν τουσ 

υποψιφιουσ αγοραςτζσ/καταναλωτζσ ότι θ τυχόν απόφαςι τουσ να αγοράςουν το 

ακίνθτο κα ιταν απόλυτα αςφαλισ. Η ςφμβαςθ αφοροφςε αγορά ακινιτου ζναντι 

τιμιματοσ €215.000, με προκαταβολι φψουσ € 40.000, δθλαδι περίπου 18%. Για το 
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ακίνθτο αυτό δεν είχαν εξαςφαλιςτεί οι απαραίτθτεσ άδειεσ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ για 

τθν ανζγερςθ κτίςματοσ και τθν ζκδοςθ τίτλων ιδιοκτθςίασ. Οι παραπονοφμενοι γνϊριηαν 

τθν φπαρξθ υποκικθσ επί του ακινιτου, εντοφτοισ προχϊρθςαν ςτθν αγορά του, 

εμπιςτευόμενοι τισ διαβεβαιϊςεισ του Πωλθτι. Σα χριματα για τθν εξόφλθςθ του 

τιμιματοσ προζρχονταν από προςωπικζσ αποταμιεφςεισ των παραπονοφμενων, που ιταν 

ςυνταξιοφχοι.  Η ςτοχευόμενθ ομάδα αφορά μθ Κφπριουσ καταναλωτζσ που κατοικοφν 

ςτο εξωτερικό, οι οποίοι ιταν εξοικειωμζνοι με ζνα διαφορετικό νομικό και κεςμικό 

ςφςτθμα αγοραπωλθςιϊν ακίνθτθσ ιδιοκτθςίασ και που ενεργοφςαν εξ αποςτάςεωσ με 

όλα όςα ςυνάδουν με αυτό.  

 

Η διάρκεια τθσ παράβαςθσ προςδιορίηεται από τθν θμερομθνία που άρχιςε να 

εφαρμόηεται θ εμπορικι πρακτικι, ωσ τθν θμερομθνία που ζπαψε να εφαρμόηεται. Εν 

προκειμζνω, θ ςφμβαςθ εξακολουκεί να είναι ςε ιςχφ, ενϊ δεν ζχουν εκδοκεί ακόμθ οι 

απαραίτθτεσ άδειεσ από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ. 

 

Λαμβάνεται επίςθσ υπ’ όψιν ότι ο πωλθτισ επζδειξε ελάχιςτθ διάκεςθ ςυνεργαςίασ με 

τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία, διότι αφενόσ δεν παρείχε κανζνα ζγγραφο ςτοιχείο για τθ 

διερεφνθςθ του παραπόνου. 

 

Ομοίωσ, λαμβάνεται υπόψθ το χρονικό διάςτθμα των πζντε (5) ετϊν που ζχει παρζλκει 

από τθν εφαρμογι εκ μζρουσ του πωλθτι των ακζμιτων εμπορικϊν πρακτικϊν. 

 

Η Εντεταλμζνθ Τπθρεςία αφοφ αξιολόγθςε το ενϊπιόν τθσ υλικό και όλα τα διακζςιμα 

ςτοιχεία, επιβάλλει ςτην εταιρεία AELIUS DEVELOPERS LTD διοικητικό πρόςτιμο φψουσ 

εξήντα  χιλιάδων ευρϊ (€ 60.000). 

 

 

Ημερομθνία τθσ Απόφαςθσ, 13 Οκτωβρίου 2016.    

 

 

…………………………………. 

Χαράλαμποσ Ροφςοσ 

Αναπλθρωτισ Διευκυντισ  

Τπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν.      


