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A. To παράπονο

1. Ο κ. ; υπέβαλε παράπονο στο Γραφείο μας, κατά

του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Πάφου, αναφορικά με την 

απόρριψη της αίτησης του με αρ. ΑΧ1948/2013 για διαχωρισμό του τεμαχίου 

του με αρ. στη Μαραθούντα σε τέσσερα τεμάχια.

2. Η εν λόγω αίτηση απορρίφθηκε από το εν λόγω Γραφείο το 2015, με την 

αιτιολογία ότι η φυτεία ελιών που υπήρχε σ’ αυτό δεν ήταν στο στάδιο της 

καρποφορίας και οι ελιές ήταν πολύ μικρής ηλικίας (3 έως 5 ετών).1 Το 2017 

το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο διενήργησε νέα επιτόπια έρευνα στο 

τεμάχιο του παραπονούμενου και τον ενημέρωσε για την εκ νέου απόρριψη της 

αίτησης του επειδή «η φυτεία ελιών που υπάρχει στο εν λόγω ακίνητο είναι 

πολύ μικρές και δεν μπορούν να προσδόσουν στον όρο της έννοιας φυτεία».2

3. Ο παραπονούμενος ενημέρωσε το Γραφείο μας ότι το Επαρχιακό 

Κτηματολογικό Γ ραφείο δεν έπρεπε να απορρίψει την αίτηση του, για τους εξής, 

κατά την άποψη του, λόγους:

■ Στο τεμάχιο του υπάρχει φυτεία εκατό ελαιόδεντρων (ποικιλίες κυπριακή και 

κορωνέικη) τα οποία φύτευσε το 2009 με σκοπό την παραγωγή καρπού για 

κατανάλωση και για την εξαγωγή ελαιόλαδου.

■ Τα εν λόγω ελαιόδεντρα είναι, κατόπιν σχετικών συμβουλών Γεωπόνου του 

Τμήματος Γεωργίας, φυτεμένα σε σειρές και σε ίση απόσταση μεταξύ τους 

(8X8 μέτρα), τα φροντίζει συστηματικά (καλλιέργεια, λίπανση, ψεκασμός 

κλπ.) και η φυτεία είναι δηλωμένη στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και στον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών 

ως βιολογική και λαμβάνει σχετικές επιδοτήσεις.

■ Κατά την επιτόπια έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί στο τεμάχιο του πριν 

από την πρώτη απόρριψη της αίτησης του το 2015, τα ελαιόδεντρα δεν είχαν 

μεγάλο ύψος λόγω των ζημιών που είχαν προκληθεί σ’ αυτά από παράνομη

1 Επιστολή Επαρχιακού Κτηματολογικού Λειτουργού Πάφου προς τον παραπονούμενο με αρ. φακ. ΑΧ 
1948/13 και ημερομηνία 18 Μαΐου 2015
2 Επιστολή Επαρχιακού Κτηματολογικού Λειτουργού Πάφου προς τον παραπονούμενο με αρ. φακ. ΑΧ 
1948/13 και ημερομηνία 13 Σεπτεμβρίου 2017



Μετά από παράπονα του παραπονούμενου, στις 19 Ιουνίου 2016, 

πραγματοποιήθηκε νέα επίσκεψη στο τεμάχιο του παραπονούμενου και 

επιβεβαιώθηκε ότι «η φυτεία ήταν νεαρής ηλικίας και δεν βρισκόταν σε 

στάδιο καρποφορίας».

Η αίτηση του παραπονούμενου δεν απορρίφθηκε αλλά παρέμεινε σε 

εκκρεμότητα ούτως ώστε να μεγαλώσει η φυτεία και να πραγματοποιηθεί 

νέα επίσκεψη στο τεμάχιο του σε μεταγενέστερο στάδιο.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε, κατόπιν παροτρύνσεων του 

παραπονούμενου, νέα επιτόπια επίσκεψη στο τεμάχιο του και 

διαπιστώθηκε ότι «καμιά ουσιαστική διαφοροποίηση είχε επέλθει στη 

φυτεία. Οι πλείστες ελιές δεν είχαν μεγαλώσει αρκετά και δεν είχαν καρπό. 

Άρα δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί ως φυτεία».

Ενόψει των ανωτέρω, η αίτηση του παραπονούμενου απορρίφθηκε και ο 

φάκελος της υπόθεσης αρχειοθετήθηκε.

Από το συνημμένο φωτογραφικό υλικό προκύπτει ότι «πράγματι οι ελιές 

που βρίσκονται στο υπό εξέταση ακίνητο δεν είναι σε στάδιο 

καρποφορίας».

«Το υπό αναφορά ακίνητο δεν έχει σύστημα άρδευσης, παρουσίαζε κενά 

στη διάταξη και απόσταση μεταξύ των δέντρων και το έδαφος του ήταν 

πετρώδες και άγονο».

«Σκοπός του αιτητή είναι να γίνει διαχωρισμός του ακινήτου σε τέσσερα νέα 

τεμάχια και ακολούθως να ενταχθεί στο όριο υδατοπρομήθειας του χωριού 

Μαραθούντας με οφέλη οικιστικά και όχι γεωργικά».

Στις πρόνοιες της Εγκυκλίου με αρ. 857 του Διευθυντή του Τμήματος 

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας «γίνεται σαφής αναφορά και μνεία στη 

διακριτική ευχέρεια του Διευθυντή να αποφασίσει εάν τα 

νεοδημιουργηθέντα τεμάχια τηρούν τις προϋποθέσεις να κατέχονται ως 

αυτοτελείς μονάδες».

«Η τακτική που ακολουθείτο μέχρι πρόσφατα για το διαχωρισμό 

αγροτεμαχίων τα οποία βρίσκονται πολύ μακριά από τα όρια ανάπτυξης ή



τις οικιστικές περιοχές έχει επιφέρει πολλά προβλήματα στην ομαλή 

οικιστική ανάπτυξη του τόπου μας και για αυτό ο κάθε διαχωρισμός πρέπει 

να κρίνεται αυστηρά από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας εάν πράγματι εξυπηρετεί γεωργικούς σκοπούς».

Γ. Νεότερη πληροφόρηση από τον παραττονούιιενο

Ο παράπονού μένος ανέφερε στο Γραφείο μας ότι στις 8 Αυγούστου 2018, 

Γεωπόνος του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών επιθεώρησε το 

τεμάχιο του και αξιολόγησε τη φυτεία που υπάρχει σ’ αυτό ως «άριστη φυτεία» 

ενώ προηγουμένως, Λειτουργός του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Πάφου 

που επίσης είχε επισκεφθεί το τεμάχιο του, χαρακτήρισε τη φυτεία του 

«ικανοποιητική φυτεία».

Όπως δε πρόσθεσε ο παραπονούμενος, λόγω του προχωρημένου της ηλικίας 

του (70 ετών) επείγεται τα μεταβιβάσει στα παιδιά του τα τεμάχια που θα 

προκύψουν από το διαχωρισμό του τεμαχίου του.

Δ. Χαρακτηριστικά τεμαχίου

Το υπό αναφορά τεμάχιο βρίσκεται σε γεωργική ζώνη Γ3/Π1, είναι περίκλειστο 

και απέχει πολύ από τις οικιστικές ζώνες, τόσο της κοινότητας Μαραθούντας 

όσο και της γειτονικής κοινότητας Επισκοπής. Το εμβαδόν του τεμαχίου 

ανέρχεται στα 5352 τ.μ.. Από τις δορυφορικές φωτογραφίες του τεμαχίου 

φαίνεται ότι ολόκληρο είναι φυτεμένο με δέντρα, τα οποία είναι σε σειρές και 

ισαπέχουν μεταξύ τους. Ο αριθμός των δέντρων, σύμφωνα πάντα με τις 

δορυφορικές φωτογραφίες, πολύ πιθανόν να προσεγγίζει αυτόν που αναφέρει 

ο παραπονούμενος (περί τα 100), ενώ το μέγεθος των δέντρων ποικίλει, καθότι 

κάποια είναι πολύ πιο ανεπτυγμένα από τα υπόλοιπα.

Περαιτέρω δε, το εν λόγω τεμάχιο είναι περίκλειστο ενώ, όπως ανέφερε ο 

παραπονούμενος σε Λειτουργό του Γραφείου μας, δεν διαθέτει πρόσβαση σε 

δημόσιο δρόμο.



Ε. Πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας υπάρχει αναρτημένο πληροφοριακό 

υλικό αναφορικά με την καλλιέργεια ελαιόδεντρων. Συγκεκριμένα, στο 

ενημερωτικό έντυπο «Η καλλιέργεια της ελιάς» (έκδοση 12/2014), αναφέρονται, 

ανάμεσα σε άλλα, τα εξής:

■ Η κυπριακή λαδοελιά είναι προσαρμοσμένη σε περιοχές με περιορισμένη 

εδαφική υγρασία, ευδοκιμεί σε διάφορους τύπους εδαφών και η παραγωγή 

της δεν είναι σταθερή.

* Η κωρονέικη (λιανολιά) μπαίνει γρήγορα στην παραγωγή (3-4 χρόνια), 

αντέχει στην ξηρασία και στην Ελλάδα καλλιεργείται σε μορφή ξηρικής 

καλλιέργειας.

■ Η καλλιέργεια της ελιάς αποδίδει εμπορικά σε περιοχές όπου οι 

παράγοντες έδαφος και κλίμα συνδυάζονται ιδανικά, ιδιαίτερα όταν 

καλλιεργείται κάτω από ξηρικές συνθήκες.

* Γενικά η ελιά είναι δέντρο που αντέχει στην ξηρασία και καλλιεργείται σε 

όλους τους τύπους εδαφών, ακόμη και στα άγονα πετρώδη.

■ Συνήθως στην Κύπρο φυτεύονται χωράφια σε πλαγιές ξερές και πετρώδεις.

■ Στους σύγχρονους εντατικούς ελαιώνες πυκνής φύτευσης, οι αποστάσεις 

φύτευσης (των ελαιόδεντρων) πρέπει να είναι τέτοιες που να επιτρέπουν 

την εύκολη έλευση των μηχανημάτων ελαιοσυλλογής, κλαδέματος 

καλλιέργειας εδάφους, με συνηθέστερες 3X6, 4X5, 5X7, 6X6, 6X8 μέτρα.

■ Τα σχήματα μόρφωσης των δέντρων είναι το θαμνώδες, το χαμηλό 

κύπελλο κλπ..

Περαιτέρω, δε, το όνομα του παραπονούμενου είναι καταχωρημένο σε

σχετικό κατάλογο που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Γεωργίας στον οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία των επιχειρηματιών

βιολογικής παραγωγής πρωτογενούς τομέα.



Στ. Νομοθεσία -  Νομολογία

1. Οι όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να είναι νόμιμη η 

διαίρεση ή ο διαχωρισμός ακίνητης ιδιοκτησίας καθορίζονται στο άρθρο 27 του 

περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.

2. Ειδικότερα, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του εν λόγω άρθρου, 

προνοείται ότι «κανένα αμπέλι, κήπος, δάσος ή γη που αρδεύεται από συνεχή 

ή εποχιακή πηγή ύδατος ή που είναι επιδεκτική άρδευσης από συνεχή πηγή 

ύδατος δεν διαιρείται σε τεμάχια μικρότερα της σκάλας σε έκταση ή, αν είναι 

επιδεκτική άρδευσης από εποχιακή πηγή ύδατος, σε τεμάχια μικρότερα των 

δύο σκαλών σε έκταση:

Νοείται ότι, η διαίρεση σε τεμάχια διενεργείται ανεξαρτήτως του ότι σε ορισμένα 

από τα τεμάχια στα οποία διαχωρίζεται η ακίνητη ιδιοκτησία δεν έχει 

τοποθετηθεί αρδευτική παροχή και η παροχή νερού στα νέα τεμάχια που 

δημιουργούνται εγκαθίσταται οποτεδήποτε με έξοδα των ιδιοκτητών αυτών».

3. Με βάση δε την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1), «καμιά ακίνητη ιδιοκτησία 

δεν διαιρείται σε ξεχωριστά τεμάχια εκτός αν κατά τη γνώμη του Διευθυντή κάθε 

τέτοιο τεμάχιο δύναται κατάλληλα και άνετα να κατέχεται και καρπούται ως 

ξεχωριστό και αυτοτελές κτήμα».

4. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας με σχετική γνωμάτευση του

προς το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ημερ. 14 

Σεπτεμβρίου 2011 (αρ. φακ. Γ.Ε. 11 (Α)/1944/37), διασαφήνισε τις 

προαναφερθείσες πρόνοιες του άρθρου 27(1 )(β) του Νόμου.

5. Στην εν λόγω γνωμάτευση σημειώθηκε πως οι όροι αμπέλι, κήπος και δάσος 

«θα πρέπει να ερμηνεύονται με τη γραμματική έννοια των λέξεων. Η ύπαρξη 

των πιο πάνω προϋποθέσεων καθώς επίσης και η άρδευση της γης θα πρέπει 

να είναι στοιχεία υπαρκτά κατά το χρόνο υποβολής και εξέτασης της αίτησης 

διαχωρισμού με βάση το άρθρο 27(1 )(β). Ο Διευθυντής όμως δύναται έστω και 

αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 27(1 )(β) να μην εγκρίνει το 

διαχωρισμό αν κρίνει ότι κάθε νέο τεμάχιο δεν θα μπορεί να κατάλληλα και 

άνετα να κατέχεται και καρπούται ως ξεχωριστό και αυτοτελές κτήμα. Με τη 

λέξη «κατάλληλα» έχω τη γνώμη ότι ο νομοθέτης εννοεί τη χρήση του που



προκύπτει από το είδος της γης δηλ. αν είναι κήπος ή αμπέλι ή δάσος να μπορεί 

να τυγχάνει σαν τέτοιο της κατάλληλης χρήσης και κάρπωσης ξεχωριστά και 

αυτοτελώς».

6. Ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στην Εγκύκλιο 

του με αρ. 857 ημερομηνίας 1η Δεκεμβρίου 2011, αναφέρει, μεταξύ άλλων ότι 

«κήπος» είναι «φυτεία από καρποφόρα δέντρα ή θάμνους η οποία έχει 

δημιουργηθεί με σκοπό την παραγωγή καρπών για κατανάλωση ως τροφίμων 

και συντηρείται/διατηρείται ως τέτοια φυτεία. Η έννοια της φυτείας έχει την 

έννοια της συστηματικότητας και οργάνωσης έτσι που να γίνεται η μέγιστη 

εκμετάλλευση της γης χωρίς αχρείαστα κενά».

Ζ. Συμπεράσματα -  Εισηγήσεις

1. Από τα προαναφερθέντα διαφαίνεται ότι ο ουσιαστικός λόγος απόρριψης της 

αίτησης του παραπονούμενου για διαχωρισμό του τεμαχίου του, ήταν το ότι τα 

ελαιόδεντρα που υπάρχουν σ’ αυτό, δεν είχαν εκληφθεί ως φυτεία ούτε ήταν 

στο στάδιο καρποφορίας.

2. Δηλαδή, παρότι ο παράπονού μένος έχει στο τεμάχιο του περί τα 100 

ελαιόδεντρα, τα οποία είναι φυτεμένα βάσει των προτύπων που αναφέρει το 

Τμήμα Γεωργίας, το οποίο έχει καταχωρημένο τον παραπονούμενο ως 

επιχειρηματία βιολογικής παραγωγής πρωτογενούς τομέα, το Επαρχιακό 

Κτηματολογικό Γραφείο, κατόπιν επιτόπιων επισκέψεων του, έκρινε ότι τα εν 

λόγω ελαιόδεντρα δεν συνιστούν φυτεία και γι’ αυτό η αίτηση του 

παραπονούμενου απορρίφθηκε.

3. Επί του προκειμένου, σημειώνεται πως ακόμη και αν πράγματι τα 

ελαιόδεντρα στο τεμάχιο του παραπονούμενου δεν ήταν σε στάδιο 

καρποφορίας, αυτό δεν συνιστά κριτήριο, βάσει της προαναφερθείσας 

Εγκυκλίου για την έγκριση μιας αίτησης, στην οποί αναφέρεται ότι η φυτεία θα 

πρέπει να έχει δημιουργηθεί με σκοπό την παραγωγή καρπών, δηλαδή, η 

καρποφορία μπορεί να επέλθει σε μεταγενέστερο στάδιο της δημιουργίας της 

φυτείας.



4. Ουσιαστικός δε, κριτής για να καταλήξει κατά πόσον τα ελαιόδεντρα του 

παραπονούμενου συνιστούν ή όχι φυτεία, καθώς και εάν το έδαφος του 

τεμαχίου στο οποίο βρίσκονται είναι όντως κατάλληλο για την καλλιέργεια τους, 

φαίνεται δε, να είναι το Τμήμα Γεωργίας το οποίο διαθέτει προσωπικό 

(Γεωπόνους) με τις αναγκαίες επιστημονικές/τεχνικές γνώσεις για την 

αξιολόγηση τέτοιου είδους ζητημάτων.

5. Σημειώνεται περαιτέρω ότι ακόμη και αν ευσταθεί η θέση του Επαρχιακού 

Κτηματολογικού Γραφείου ότι ο παραπονούμενος, με την αίτηση διαχωρισμού 

του τεμαχίου του, αποσκοπεί να το εντάξει μελλοντικά στο όριο 

υδατοπρομήθειας της κοινότητας για να το αξιοποιήσει οικιστικά, πρόκειται για 

εξωγενή σε σχέση με την αίτηση του παραπονούμενου παράγοντα, καθότι δεν 

αφορά το εν λόγω Γραφείο αλλά την τοπική αρχή και τις αρμόδιες Πολεοδομική 

και Οικοδομική Αρχή.

6. Συγκεκριμένα, η απόφαση για ένταξη ενός τεμαχίου στο όριο 

υδατοπρομήθειας μιας κοινότητας, δεν λαμβάνεται από το Τμήμα 

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αλλά από το Κοινοτικού Συμβούλιο αφού 

εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη του Επάρχου και του Διευθυντή του Τμήματος 

Αναπτύξεως Υδάτων.5

7. Για την οικιστική αξιοποίηση ενός τεμαχίου απαιτούνται οικοδομική και 

πολεοδομική άδεια που εκδίδονται από την οικείες Πολεοδομική και Οικοδομική 

Αρχή, χωρίς οποιαδήποτε εμπλοκή του Τμήματος Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας. Για τη χορήγηση/έκδοση δε των εν λόγω αδειών για την οικιστική 

ανάπτυξη ενός τεμαχίου, δεν επαρκεί το τεμάχιο αυτό να διαθέτει επαρκή, 

κατάλληλη και συνεχή δημόσια υδατοπρομήθεια, αλλά θα πρέπει να πληροί και 

τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 3 της Δήλωσης Πολιτικής, στο 

οποίο αναφέρονται οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την ανάπτυξη.

8. Ενόψει όλων όσων έχουν αναφερθεί πιο πάνω, προς άρση των όποιων 

αμφιβολιών σε σχέση με τους λόγους που οδήγησαν στην απόρριψη της 

αίτησης του παραπονούμενου, εισηγούμαι όπως το Επαρχιακό Κτηματολογικό

5 Εδάφιο (α) της παραγράφου (2) του Κανονισμού 213 των περί Διοίκησης των Τοπικών Υποθέσεων 
Κανονισμών του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαραθούντας



Γραφείο, επανεξετάσει την αίτηση, λαμβάνοντας υπόψη της απόψεις του 

Τμήματος Γεωργίας αναφορικά με την ποιότητα των ελαιόδεντρων που 

υπάρχουν στο τεμάχιο του παραπονούμενου, την καταλληλότητα του τεμαχίου 

για το σκοπό αυτό και την ορθότητα του τρόπου φύτευσης και καλλιέργειας 

τους, και να ενημερώσει σχετικά τον παραπονούμενο, καθώς και το Γραφείο 

μου.

Μαρρ;3ύλιανού-Λοττίδη 
Επίτροπος Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


