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1.

Τα παράπονα

1.1 Το παράπονο με αρ. φακ. Α/Π 1541/2017 υποβλήθηκε από την κα /
υ, ιδιοκτήτρια του τεμαχίου με αρ.
) του Φ/Σχ. :
Κισσόνεργα.

στην

1.2 Όπως μας ανέφερε η παραπονούμενη, στο γειτονικό της τεμάχιο με αρ.
έχει ανεγερθεί συγκρότημα 17 κατοικιών με την επωνυμία
για το
οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό τελικής έγκρισης από την Επαρχιακή
Διοίκηση Πάφου, χωρίς να έχουν υλοποιηθεί όλοι οι όροι των αδειών που
εξασφαλίστηκαν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παραπονούμενη, το
συγκρότημα δεν διαθέτει είσοδο πρόσβασης, γι’ αυτό και τα οχήματα των
ιδιοκτητών των κατοικιών που βρίσκονται σε αυτό διέρχονται παράνομα
διαμέσου του τεμαχίου της, μέσω παράνομου δρόμου που διανοίχθηκε και
ασφαλτοστρώθηκε για το σκοπό της πρόσβασης τους, ενώ μετά την χορήγηση
του πιστοποιητικού τελικής έγκρισης για το συγκρότημα υπό αναφορά, ο
ιδιοκτήτης του τεμαχίου προέβη στην παράνομη μετατροπή των κατοικιών,
στην κατασκευή πεζοδρομίων καθώς και στην παράνομη ανέγερση
οικοδομών αλλά και κολυμβητικής δεξαμενής, η λειτουργία της οποίας
προκαλεί όχληση.
1.3 Σε μεταγενέστερη επιστολή της προς το Γραφείο μας, η παραπονούμενη μας
ενημέρωσε ότι το πιο πάνω συγκρότημα λειτουργεί παράνομα ως ξενοδοχείο.
1.4 Το παράπονο με αρ. φακ. Α/Π 1984/2018 υποβλήθηκε απ ό m u r κκ.

ιδιοκτήτες
κατοικιών στο συγκρότημα
και αφορά στην παράνομη λειτουργία
του εν λόγω συγκροτήματος ως ξενοδοχείο, με συνέπεια την πρόκληση
σοβαρής όχλησης.

2.

Διερεύνηση

2.1 Στα πλαίσια της διερεύνησης του παραπόνου με αρ. φακ. Α/Π 1541/2017,
όπως αρχικά υποβλήθηκε, ζητήθηκαν και λήφθηκαν τα σχόλια και οι απόψεις
της Επάρχου Πάφου.
2.2 Με βάση τα στοιχεία που έθεσε υπόψη μας η Έπαρχος, για το τεμάχιο με αρ.
248 χορηγήθηκε από το Γραφείο της άδεια οικοδομής για την ανέγερση 17
διαμερισμάτων με κολυμβητική δεξαμενή στις 16 Δεκεμβρίου 2008, καθώς και
πιστοποιητικό τελικής έγκρισης στις 2 Φεβρουάριου 2012.
2.3 Σε σχέση όμως με την αναφορά της π αράπ ονού μενης ότι το πιο πάνω
πιστοποιητικό έγκρισης χορηγήθηκε από την Επαρχιακή Διοίκηση ενώ δεν
υλοποιήθηκαν όλοι οι όροι της άδειας οικοδομής, η Έπαρχος υποστήριξε ότι
«δεν ευσταθεί». Όπως σημείωσε σχετικά η Έπαρχος, η «μόνη παράλειψη»
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που είχε διαπιστωθεί αφορούσε στη κατασκευή πεζοδρομίων κατά μήκος της
νότιας πλευράς του τεμαχίου από το σημείο Β έως το σημείο Γ, με αποτέλεσμα
την παραβίαση του όρου (501) της πολεοδομικής άδειας με αρ.
ΠΑΦ/2615/2003. Συγκεκριμένα, ο όρος αυτός προέβλεπε όπως κατά μήκος
του νέου οδικού συνόρου από το σημείο Α μέχρι το σημείο Β, κατασκευαστεί
πεζοδρόμιο πλάτους 2 μέτρων και το υπόλοιπο «παραχωρούμενο τμήμα
ασφαλτοστρωθεί με πρέμιξ». Σύμφωνα δε με την Έπαρχο, μόλις «η πιο πάνω
παράλειψη εντοπίστηκε», ο ιδιοκτήτης του τεμαχίου προέβη στην αφαίρεση
του πεζοδρομίου «για διευκόλυνση των προσβάσεων και κατ’ επέκταση
εφαρμογής των όρων της άδειας του».
2.4 Για την αναφορά της παραπονούμενης ότι τα οχήματα των ιδιοκτητών των
κατοικιών διέρχονται παράνομα διαμέσου του τεμαχίου της, η Έπαρχος
σημείωσε επίσης ότι «δεν ευσταθεί», αφού με την έκδοση του πιο πάνω
πιστοποιητικού έγκρισης και την έκδοση νέων τίτλων ιδιοκτησίας για τις
κατοικίες του συγκροτήματος, έχει παραχωρηθεί η ρυμοτομία και εγγράφει ως
δημόσιος δρόμος. Σε σχέση με το ίδιο θέμα, η Έπαρχος πρόσθεσε ότι: (α) η
παραπονούμενη δεν έχει παραχωρήσει ακόμα το μέρος του τεμαχίου της, που
καθορίστηκε στην άδεια οικοδομής που της χορηγήθηκε στις 30 Οκτωβρίου
2014, για το σκοπό της συμπλήρωσης του αδιέξοδου δρόμου και (β) εκκρεμεί
η αίτηση της με αρ. ΠΑΦ/231/2018 στην Πολεοδομική Αρχή για τροποποίηση
των ρυμοτομικών δεσμεύσεων της.
2.5 Στον ιδιοκτήτη του τεμαχίου με αρ. 248, όπως περαιτέρω μας ενημέρωσε η
Έπαρχος, έχει σταλεί επιστολή ημερ. 23 Μαΐου 2018, με την οποία τέθηκαν
υπόψη του «παρατυπίες» που διαπιστώθηκαν στο συγκρότημα «για
συμμόρφωση». Παράλληλα, σύμφωνα με την Έπαρχο, επειδή, έχουν εκδοθεί
τίτλοι ιδιοκτησίας για τις κατοικίες, καταβάλλεται προσπάθεια να ενημερωθούν
όλοι οι νέοι ιδιοκτήτες που έχουν προβεί στην ανέγερση πέργολων και έχουν
καταργήσει χώρους στάθμευσης «για συμμόρφωση».
2.6 Ωστόσο, αίτηση που υπέβαλε ο ιδιοκτήτης του τεμαχίου με αρ. 248 στην
Πολεοδομική Αρχή (Επαρχιακός Λειτουργός Πάφου του Τμήματος
Πολεοδομίας και
Οικήσεως),
με
αρ.
ΠΑΦ/00735/2018,
για
προσθηκομετατροπές απορρίφθηκε στις 8 Ιανουάριου 2019. Σύμφωνα με τη
σχετική απόφαση της Πολεοδομικής Αρχής, εντός του τεμαχίου υπάρχουν
αναπτύξεις χωρίς άδεια, συγκεκριμένα: (α) έγινε επέκταση της κατοικίας με αρ.
17 στο ισόγειο και χρησιμοποιείται ως γραφείο υποδοχής (Reception), «για να
εξυπηρετήσει προφανώς την χωρίς Άδεια Αλλαγής Χρήσης ορισμένων άλλων
κατοικιών εντός του τεμαχίου σε τουριστικά διαμερίσματα», (β) ανεγέρθηκαν
αυθαίρετα υποστατικά από πρόχειρα υλικά κάποια από τα οποία εμποδίζουν
τη λειτουργία των αδειοδοτημένων χώρων στάθμευσης, (γ) έχουν καταργηθεί
ή μετακινηθεί εγγεγραμμένοι χώροι στάθμευσης και η ανάπτυξη δεν πληροί
πλέον τα πρότυπα παροχής και διαμόρφωσης χώρων στάθμευσης και (δ)
έγινε επέμβαση στο δημόσιο χώρο πρασίνου κατά μήκος του βόρειου
συνόρου με αποτέλεσμα η ανάπτυξη να μην περιορίζεται εντός των ορίων του
τεμαχίου με αρ. 248 ενώ παράλληλα επηρεάζονται οι ανέσεις των
παρακείμενων περιοχών και χρήσεων.
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2.7 Σχετική είναι και νέα επιστολή της παραπονούμενης στο Γραφείο μας, ημερ.
23 Ιανουάριου 2019, σύμφωνα με την οποία: (α) καταργήθηκαν οι χώροι
στάθμευσης και δημιουργήθηκαν κήποι, ανεγέρθηκαν πέργολες καθώς και
ξύλινες περιφράξεις, (β) η παράνομη κολυμβητική δεξαμενή βρίσκεται σε
μικρή απόσταση από τη κατοικία της και κατά τη χρήση της τους καλοκαιρινούς
μήνες από τους τουρίστες προκαλείται όχληση καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο, (γ)
στη κατοικία με αρ. 20 ανεγέρθηκε βεράντα με τοίχο από μπετόν χωρίς άδεια,
(δ) ο κοινόχρηστος χώρος με τουαλέτες, ντους και αποδυτήρια μετατράπηκε
σε γραφείο (Reception), (ε) η πέργολα που βρίσκεται δίπλα στο χώρο
πρασίνου δεν έχει κατεδαφιστεί, (στ) στο χώρο πρασίνου έχουν τοποθετηθεί
παράνομα σκυβαλοαποθήκες και διαφημιστικές πινακίδες, (ζ) το συγκρότημα
χρησιμοποιείται ως ξενοδοχείο.

3.

Νομοθεσία

3.1 Σύμφωνα με τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, απαγορεύεται η
έναρξη οποιοσδήποτε ανάπτυξης ακίνητης ιδιοκτησίας εάν δεν έχει χορηγηθεί
πολεοδομική άδεια η οποία να εξουσιοδοτεί την ανάπτυξη αυτή1. «Ανάπτυξη»
σημαίνει, μεταξύ άλλων, την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών επί ακίνητης
ιδιοκτησίας ή την εκτέλεση οποιοσδήποτε ουσιώδους μεταβολής στη χρήση
οποιοσδήποτε οικοδομής ή άλλης ακίνητης ιδιοκτησίας2. Στον ίδιο πιο πάνω
Νόμο, στα άρθρα 46, 48 και 48 Α καθορίζονται τα μέτρα που δύναται να
λαμβάνει η Πολεοδομική Αρχή όταν εκτελείται ανάπτυξη χωρίς πολεοδομική
άδεια.
3.2 Στις περιπτώσεις ανέγερσης οικοδομών ή αλλαγής της χρήσης τους
επιβάλλεται και η τήρηση των διατάξεων του περί Ρυθμίσεως Οδών και
Οικοδομών Νόμου.
3.3 Με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας αυτής, ο κάτοχος πολεοδομικής άδειας,
υποχρεούται, προτού ξεκινήσει οποιεσδήποτε εργασίες σε σχέση με την
εγκριθείσα με την πολεοδομική άδεια ανάπτυξη, να αποταθεί στην αρμόδια
αρχή, για να εξεταστεί η δυνατότητα χορήγησης άδειας οικοδομής και η
επιβολή, ενδεχομένως, κατάλληλων οικοδομικών όρων.
3.4 Συγκεκριμένα, «.. .Κανένα πρόσωπο δεν δύναται ...να ανεγείρει ή να ανέχεται
ή να επιτρέπει να ανεγείρεται οικοδομή ή να κατεδαφίζει ή να ανοικοδομεί ή να
προβαίνει σε μετατροπή, προσθήκη ή επισκευή σε οποιαδήποτε υφιστάμενη
οικοδομή ή να ανέχεται ή να επιτρέπει να γίνει οποιαδήποτε τέτοια κατεδάφιση
ή ανοικοδόμηση ή οποιαδήποτε τέτοια μετατροπή, προσθήκη ή επισκευή...
χωρίς άδεια γι’ αυτό, η οποία λαμβάνεται προηγουμένως από την αρμόδια
αρχή...»3

1Άρθρο 21 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου
2 Άρθρο 20 του πιο πάνω Νόμου
3 Άρθρο 3 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου
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3.5 Εφόσον οι σχετικές εργασίες συμπληρωθούν, χρήση της οικοδομής δεν είναι
επιτρεπτή αν η αρμόδια αρχή δεν ικανοποιηθεί ότι αυτή ανεγέρθηκε με βάση
τα σχέδια που εγκρίθηκαν και τους όρους που επιβλήθηκαν4.
3.6 Παραβίαση των πιο πάνω διατάξεων συνιστά ποινικό αδίκημα.5
3.7 Για να είναι νόμιμα δυνατή η λειτουργεία ξενοδοχείου ή τουριστικού
καταλύματος θα πρέπει να εξασφαλίζεται άδεια λειτουργίας βάσει του περί
Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου.

4.

Διαπιστώσεις - Εισηγήσεις

4.1 Στο συγκρότημα
η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου διαπίστωσε
«παρατυπίες» ενώ η Πολεοδομική Αρχή στην απορριπτική απόφαση της στην
αίτηση του ιδιοκτήτη του τεμαχίου με αρ.
στο οποίο βρίσκεται το
συγκρότημα, για πολεοδομική άδεια προσθηκομετατροπών, αναφέρεται
συγκεκριμένα σε παράνομη επέκταση κατοικίας του συγκροτήματος, σε
ανέγερση αυθαίρετων υποστατικών, σε κατάργηση ή μετακίνηση
εγγεγραμμένων χώρων στάθμευσης, σε επέμβαση στο δημόσιο χώρο
πρασίνου καθώς και σε αλλαγή της χρήσης ορισμένων κατοικιών σε
τουριστικά διαμερίσματα χωρίς άδεια.
4.2 Ως εκ των πιο πάνω διαπιστώσεων της Πολεοδομικής Αρχής και δεδομένου
ότι η αίτηση του ιδιοκτήτη του τεμαχίου με αρ.
! για πολεοδομική άδεια
απορρίφθηκε από τις 8 Ιανουάριου 2019, η εισήγησή μου προς τον Επαρχιακό
Λειτουργό του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και την Έπαρχο Πάφου
είναι όπως μεριμνήσουν για τη λήψη των μέτρων που προνοεί η νομοθεσία
για την άρση όλων των παρανομιών που υφίστανται στο τεμάχιο, κατά το
συντομότερο δυνατό.
4.3 Περαιτέρω είναι εισήγησή μου προς το Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου
Τουρισμού, όπως μεριμνήσει για την εξέταση του θέματος της παράνομης
λειτουργίας του συγκροτήματος ως ξενοδοχείου / τουριστικά διαμερίσματα και
για τη λήψη των μέτρων που προβλέπει ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών
Καταλυμάτων Νόμος, σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των
διατάξεων του.

Μαρία Στυλιανού - Λοττίδη
Επίτροπος Διοικήσεως και
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
4 Άρθρο 10 (1) και άρθρο 10 (2) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου
5 Άρθρο 20 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου

