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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Πολυνομοσχέδιο για την Προστασία Καταναλωτή και έκκληση  

του Γενικού Εισαγγελέα για επείγουσα έγκρισή του. 

 

Ακόμα μια αδικία σε βάρος των καταναλωτών. 

 

Με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα, όπως αυτές είδαν το φως της 

δημοσιότητας, με τις οποίες έκανε έκκληση προς τον Πρόεδρο της Βουλής για άμεση ψήφιση του 

πολυνομοσχεδίου για την προστασία του καταναλωτή, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών 

θεωρεί υποχρέωσή του να φέρει σε γνώση των καταναλωτών τα ακόλουθα: 

 

1. Το πολυνομοσχέδιο, ως έχει κατατεθεί στην Κοινοβουλευτική  Επιτροπή Ενέργειας, στη γενική 

του αξιολόγηση, περιέχει θετικά και αρνητικά στοιχεία. ΔΥΣΤΥΧΩΣ, οι συνέπειες των αρνητικών 

στοιχείων του πολυνομοσχεδίου, είναι μεγαλύτερες των συνεπειών των θετικών στοιχείων. 

Αναλυτικός πίνακας των θετικών και αρνητικών στοιχείων διαβιβάστηκε από τον Κυπριακό 

Σύνδεσμο Καταναλωτών το Δεκέμβριο 2020, τόσο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, όσο 

και στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας που ετοίμασε και κατέθεσε το 

πολυνομοσχέδιο για ψήφιση από τη Βουλή. 

 

2. Το πολυνομοσχέδιο συνενώνει εφτά νόμους που σήμερα είναι σε ισχύ. Από τους εφτά νόμους 

που περιέχονται στο πολυνομοσχέδιο, ο ένας θα πρέπει να τροποποιηθεί και μεταφερθεί στο Εθνικό 

μας Δίκαιο μέχρι την 01 Ιουλίου του 2021 και άλλοι τέσσερεις μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2021, λόγω 

αντικατάστασης ή τροποποίησης των οδηγιών που ισχύουν σήμερα, στις οποίες οδηγίες, είναι 

βασισμένες και οι πρόνοιες του πολυνομοσχεδίου. 

 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, θέτει προς το Γενικό 

Εισαγγελέα, Βουλή και Εκτελεστική εξουσία, τα πιο κάτω δημόσια ερωτήματα. 

 

1. Εφ’ όσον οι πέντε νομοθεσίες από τις εφτά, θα πρέπει απαραίτητα να τροποποιηθούν και 

ψηφιστούν, η μια σε τρεις μήνες από σήμερα και οι άλλες τέσσερεις μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2020, 
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γεννάται το εύλογο ερώτημα γιατί η Νομική Υπηρεσία, η Βουλή και η Εκτελεστική Εξουσία επιμένουν 

να συνεχιστεί η συζήτηση του πολυνομοσχεδίου  και να εγκριθεί ως έχει εδώ και τώρα?  

 

Σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει, από την επομένη της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου σε Νόμο, 

να αρχίσει ξανά η συζήτησή για τροποποίηση του Νόμου πλέον, αν ψηφιστεί, ώστε να 

ενσωματωθούν οι νέες πρόνοιες της νέας οδηγίας που καταργεί και αντικαθιστά τη σημερινή που 

είναι σε ισχύ και των τεσσάρων άλλων οδηγιών που τροποποιούν τις υφιστάμενες. Είναι 

διατεθειμένοι Νομική Υπηρεσία, Βουλή και Εκτελεστική Εξουσία να ξαναρχίσουν από την αρχή την 

ίδια ακριβώς διαδικασία για την έγκριση ενός νέου πολυνομοσχεδίου?  

 

Ο Γενικός Εισαγγελέας, σύμφωνα με τις δημόσιες δηλώσεις του, όπως αυτές δημοσιοποιήθηκαν,  

προβάλλει ως κύρια δικαιολογία για την έκκλησή του για άμεση ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, την 

επιτακτική ανάγκη να αποφύγει η Κύπρος τις κυρώσεις, που πιθανό να υποστεί από τη διαδικασία 

που κίνησε εναντίον της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη μη αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας 

για τις καταχρηστικές ρήτρες. 

 

Για την πιο πάνω δικαιολογία του Γενικού Εισαγγελέα, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών 

επισημαίνει: 

 

Η νομοθεσία για τις καταχρηστικές ρήτρες άρχισε να εφαρμόζεται στην Κύπρο από το 1997 και η 

πρώτη απόφαση της Αρμόδιας Αρχής για την εφαρμογή της, δηλαδή της Υπηρεσίας Προστασίας 

Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, εκδόθηκε το 2014. Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει 

ότι κατά το διάστημα αυτό, δηλαδή από το 1997 μέχρι το 2014, δεν υπήρχε πρόβλημα 

καταχρηστικών ρητρών. Γιατί για δεκαεφτά χρόνια, δεν λήφθηκαν μέτρα ώστε να μη αφεθεί το 

πρόβλημα να εξελιχθεί στο βαθμό που εξελίχθηκε και στο βαθμό που σήμερα επηρεάζει τους 

καταναλωτές? 

 

Για τις καταχρηστικές ρήτρες στις συμβάσεις τραπεζών, η πρώτη απόφαση εκδόθηκε δυο χρόνια 

αργότερα το 2016. Από το 2016 μέχρι τον Ιούνιο του 2020, η Νομική Υπηρεσία, με διάφορες 

προφάσεις, καθυστέρησε τη διαδικασία κατάθεσης Αίτησης στο Δικαστήριο ώστε οι αποφάσεις του 

Διευθυντή της Υπηρεσίας να γίνουν εκτελεστές. 

 

Αγαπητοί καταναλωτές,  

 

δυστυχώς, η Εκτελεστική Εξουσία και η Νομική Υπηρεσία, δεν έκαναν ότι έπρεπε να κάνουν για 

αποτελεσματική εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για τις καταχρηστικές ρήτρες και φέρουν τη 
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βαριά ευθύνη για τα γνωστά σοβαρά προβλήματα που δημιουργήθηκαν, τόσο σε εσάς τους 

καταναλωτές, όσο και στην Κυπριακή Δημοκρατία.  

 

Έκκληση του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών προς την Εκτελεστική και Νομοθετική Εξουσία, 

όπως επίσης και προς τη Νομική Υπηρεσία, έστω και τώρα, να σεβαστούν τους καταναλωτές και 

να αποσύρουν το πολυνομοσχέδιο το οποίο θα δημιουργήσει ακόμα μια αδικία σε βάρος τους.  

 

Οι καταναλωτές είναι από το 1997 που αδικούνται στο θέμα των καταχρηστικών ρητρών και είναι 

απαράδεκτο αυτή η αδικία να επιτραπεί να συνεχιστεί με την έγκριση του πολυνομοσχεδίου. Ας μη 

ξεχνάμε ότι το πολυνομοσχέδιο ήταν κατατεθειμένο στη Νομική Υπηρεσία  για νομοτεχνικό έλεγχο 

για πάνω από δυο χρόνια μέχρι να δώσει την συγκατάθεσή της για κατάθεσή του στη Βουλή από το 

Υπουργείο Ενέργειας. Τώρα γιατί αυτή η βιασύνη?  

 

Αν κάποιοι αρμόδιοι, δεν ενήργησαν όπως έπρεπε και οδήγησαν την Κύπρο στα πρόθυρα του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τότε αυτοί είναι που θα πρέπει να λογοδοτήσουν και να τους αποδοθούν 

ευθύνες. Οι καταναλωτές ως πότε θα πρέπει να πληρώνουν τα λάθη και παραλήψεις των άλλων?   

 

Επιπρόσθετα, το πολυνομοσχέδιο περιέχει και διατάξεις οι οποίες ίσως βοηθούν σε φαινόμενα 

διαφθοράς, σε μια περίοδο που όλοι τονίζουν την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων για πάταξη ή 

περιορισμό του φαινομένου διαφθοράς. Ούτε αυτό λαμβάνεται υπόψη? 

 

Τέλος, προτρέπονται οι καταναλωτές οι οποίοι εξοφλούν το δάνειό τους, να δηλώνουν γραπτώς 

στην τράπεζα, ότι το εξοφλούν με επιφύλαξη των δικαιωμάτων τους. Η δήλωσή τους αυτή, θα τους 

δώσει τη δυνατότητα να διεκδικήσουν επιστροφή των παράνομων χρεώσεων στο δάνειό τους, λόγω 

καταχρηστικών ρητρών στις συμβάσεις τους. Αυτό θα συμβεί σε περίπτωση που οι δικαστικές 

διαδικασίες που ήδη υπάρχουν εναντίον των τραπεζών, επιτύχουν.  

 

Μάριος Δρουσιώτης 

 

Πρόεδρος. 
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