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Α. Παράπονο – Γεγονότα 
 

 

1. Ο κ. ΧΧΧ υπέβαλε παράπονο στο Γραφείο μας, κατά του Κοινοτικού 

Συμβουλίου Πεδουλά, αναφορικά, μεταξύ άλλων, με ισχυριζόμενη 

παράλειψη του Κοινοτικού Συμβουλίου να επιληφθεί παράνομων 

επεμβάσεων σε δημόσιο πέρασμα που καταλήγει στο τεμάχιο του με αρ. 

2282 Φ/Σχ. 37/26. 

 

2. Ειδικότερα, ο παραπονούμενος έθεσε υπόψη του Γραφείου μας τα 

ακόλουθα:  

 

− Το τεμάχιο του με αρ. 2282 γειτνιάζει με το τεμάχιο με αρ. 2089 και 

μεταξύ των δυο τεμαχίων υφίσταται δημόσιο μονοπάτι/αργάκι. 

 

− Ο ιδιοκτήτης του γειτονικού τεμαχίου με αρ. 2089 επενέβη παράνομα 

στο μονοπάτι/αργάκι, εντός του οποίου διενήργησε εκτεταμένες 

εκσκαφές με σκοπό την εκβάθυνσή του και τοποθέτησε διάφορα 

αντικείμενα κατά μήκος του μονοπατιού που εν τέλει κατέρρευσαν και 

προκάλεσαν ζημιές στη δόμη/ξερολιθιά. Τμήμα, δε, της εν λόγω 

δόμης/ξερολιθιάς, καθώς και τα υπό αναφορά αντικείμενα έπεσαν 

εντός του μονοπατιού/αργακίου παρεμποδίζοντας την ομαλή χρήση 

του.  

 

− Παρότι αποτάθηκε επανειλημμένα στο Κοινοτικό Συμβούλιο για την 

άρση των επεμβάσεων στο δημόσιο μονοπάτι/αργάκι και τον 

καθαρισμό του, το Κοινοτικό Συμβούλιο ακόμη δεν έχει ενεργήσει 

προς την κατεύθυνση αυτή, επικαλούμενο το υψηλό κόστος των εν 

λόγω εργασιών. 

 

3. Στο μεταξύ, ο Έπαρχος Λευκωσίας, με επιστολή του ημερομηνίας 30 

Ιουλίου 2009 (αρ. φακ. 2.16.05) είχε ενημερώσει τον παραπονούμενο ότι 

το Κοινοτικό Συμβούλιο είχε αναλάβει τον καθαρισμό του αργακίου και 

την επαναφορά του στην αρχική του θέση. Ακολούθως, με επιστολή του 

ημερ. 30 Οκτωβρίου 2012, ο Έπαρχος ενημέρωσε το Κοινοτικό Συμβούλιο 

ότι έπρεπε να φρόντιζε για την αποκατάσταση του δημόσιου 

περάσματος «…το οποίο έχει δημιουργηθεί με την κάλυψη αρδευτικού 

αυλακιού…το οποίο έχει αποκόψει ο ιδιοκτήτης του παρακείμενου 

τεμαχίου αρ. 2089…», ώστε να μπορεί ο παραπονούμενος να μεταβαίνει 

στο τεμάχιο του.1 

 

4. Επισημαίνεται, συναφώς, ότι με τη δεύτερη πιο πάνω επιστολή του, ο 

Έπαρχος είχε πληροφορήσει το Κοινοτικό Συμβούλιο ότι το πέρασμα 

μεταξύ του τεμαχίου του παραπονούμενου και του γειτονικού τεμαχίου 

 
1 Επιστολή Επάρχου προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Πεδουλά με αρ. φακ. 2.11.21.144.1, ημερομηνίας 

30 Οκτωβρίου 2012 
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ήταν δημόσιο, ως επίσης και ότι ο παραπονούμενος είχε προβεί στην 

οριοθέτηση του τεμαχίου του σε σχέση με το παρακείμενο 

αυλάκι/μονοπάτι και τα ορόσημα ήταν επιτόπου εμφανή. 

 

5. Τον Ιούνιο του 2018 έθεσα υπόψη του Κοινοτικού Συμβουλίου τα 

προαναφερθέντα και εισηγήθηκα όπως, στα πλαίσια των οικονομικών 

του δυνατοτήτων, ασκήσει τα καθήκοντά του που απορρέουν από τον 

περί Κοινοτήτων Νόμο και τους περί Διοίκησης των Τοπικών Υποθέσεων 

(Γενικοί) Κανονισμούς του Κοινοτικού Συμβουλίου Πεδουλά και 

υλοποιήσει την πιο πάνω σύσταση το Επάρχου σε σχέση με το δημόσιο 

μονοπάτι που καταλήγει στο τεμάχιο του παραπονούμενου.   

 

6. Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου με επιστολή του ημερομηνίας 20 

Ιουλίου 2020, έθεσε υπόψη του Γραφείου μας, καθώς και του 

παραπονούμενου, τα εξής:   

 

− Μεταξύ του τεμαχίου του παραπονούμενου με αρ. 2082 και του 

γειτονικού τεμαχίου με αρ. 2289, δεν υφίστανται μονοπάτι, πέρασμα ή 

αργάκι, αλλά χωμάτινο αυλάκι του Αρδευτικού τμήματος Πεδουλά, το 

οποίο αντικαταστάθηκε το 1952 με σωλήνα γαλβάνιζέ 3 ιντσών. 

 

− Μεταξύ του τεμαχίου του παραπονούμενου και του αυλακιού 

υφίσταται ξερολιθιά και πρανές με χώμα ύψους 4 περίπου μέτρων, τα 

οποία δεν έχουν επηρεαστεί τα τελευταία 60 χρόνια. 

 

− Κατόπιν επιτόπιας επίσκεψης δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε 

επέμβαση ή ζημιά ούτε αντικείμενα τοποθετημένα στο σημείο που 

αναφέρει ο παραπονούμενος. 

 

− Από το συγκεκριμένο αυλάκι δεν υπάρχει κάτι που να δημιουργεί 

πρόσβαση στο τεμάχιο του παραπονούμενου, καθότι η πρόσβαση 

γίνεται από το δημόσιο δρόμο στη νότια πλευρά του τεμαχίου. 

 

− Το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν προτίθεται να προβεί σε οποιεσδήποτε 

εργασίες.  

 

7. Ο παραπονούμενος επανήλθε με νέα επιστολή στο Γραφείο μας 

υποστηρίζοντας ότι η πιο πάνω θέση του Κοινοτικού Συμβουλίου δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθότι η δόμη (ξερολιθιά και 

πρανές) είχαν ύψος περί τα 2.20 μέτρα και όχι 4, ενώ είχε επηρεαστεί 

σημαντικά, αφού μέρος της είχε υποστεί σημαντικές ζημιές από διάφορα 

αντικείμενα που ήταν τοποθετημένα επιτόπου και τα μπάζα της δόμης 

που είχε χαλαστεί κάλυπταν μέρος του μονοπατιού.  

 

8. Τα πιο πάνω, δηλαδή η θέση του παραπονούμενου, καθώς και η 

προαναφερθείσα εισήγηση του Επάρχου προς το Κοινοτικό Συμβούλιο 

για αποκατάσταση του μονοπατιού τέθηκαν υπόψη του Κοινοτικού 
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Συμβουλίου και ζητήθηκαν τα σχόλια και οι απόψεις τους για τους λόγους 

που δεν προέβαινε στην υλοποίηση της εισήγησης του Επάρχου, καθώς 

και της εισήγησής μου όπως αυτή είχε τεθεί υπόψη του τον Ιούλιο του 

2018 (βλ. σημείο 4). 

 

9. Μετά τη λήψη της ανωτέρω επιστολής μας, ο Πρόεδρος του Κοινοτικού 

Συμβουλίου μας πληροφόρησε, ανάμεσα σε άλλα, ότι το Κοινοτικό 

Συμβούλιο «…δεν προτίθεται να προβεί σε καμία εργασία στο τεμάχιο του 

παραπονούμενου…» καθότι δεν φέρει καμία ευθύνη «…για την ξερολιθιά 

(δόμη) ου χάλασε στο τεμάχιό του…». Η δε ευθύνη, σύμφωνα με την ίδια 

επιστολή, «…βαραίνει αποκλειστικά τον ίδιο (τον παραπονούμενο) και 

είναι υπόχρεος να την επαναφέρει ως ήταν και να ελευθερώσει το 

αυλάκι/μονοπάτι από τις πέτρες της ξερολιθιάς που χάλασε…».2 

 

10. Η δε εισήγηση μου προς το Κοινοτικό Συμβούλιο για υλοποίηση της 

προαναφερθείσας σύσταση το Επάρχου σε σχέση με το δημόσιο 

μονοπάτι που καταλήγει στο τεμάχιο του παραπονούμενου, 

επαναλήφθηκε και σε νέα επιστολή μου ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2022, 

αντίγραφο της οποίας κοινοποιήθηκε και στον Έπαρχο Λευκωσίας, για 

να παρακολουθεί την υλοποίηση της προαναφερθείσας εισήγησης και 

να κρατά ενήμερο το Γραφείο μου, καθώς και τον παραπονούμενο. 

 

11. Έκτοτε όμως, δεν έτυχα οποιασδήποτε ενημέρωσης από το Κοινοτικό 

Συμβούλιο ή/και από την Επαρχιακή Διοίκηση για την πορεία υλοποίησης 

της εισήγησής μου. 

 

 

 

   Β. Νομικό Πλαίσιο 
 

 

 

1. Με βάση το άρθρο 82 του περί Κοινοτήτων Νόμου, το Κοινοτικό 

Συμβούλιο έχει καθήκον να προνοεί, στο μέτρο των οικονομικών του 

δυνατοτήτων, μεταξύ άλλων, (α) για τη συντήρηση, καθαριότητα και 

ελεύθερη χρήση των οδών που βρίσκονται εντός των διοικητικών του 

ορίων, να ελέγχει τη μετατροπή τους και να φροντίζει για την 

απομάκρυνση οποιωνδήποτε αντικειμένων παρεμποδίζουν την ελεύθερη 

χρήση τους και (β) για την καθαριότητα της κοινότητας, τον έλεγχο και 

την παρεμπόδιση της συσσώρευσης ακαθαρσιών και απορριμμάτων σε 

οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, καθώς και για τη λήψη όλων των 

αναγκαίων μέτρων για την εξάλειψη και τη μετακίνηση οποιασδήποτε 

ακαθαρσίας ή απορριμμάτων και τον περιορισμό οποιασδήποτε 

οχληρίας.3 

 
2 Επιστολή Προέδρου Κοινοτικού Συμβουλίου Πεδουλά ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2020 
3 Εδάφια (δ) και (στ) του άρθρου 82 του περί Κοινοτήτων Νόμου 
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2. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 82Α του ίδιου Νόμου, όταν 

οποιοδήποτε αντικείμενο παραμένει εγκαταλελειμμένο σε δημόσιο δρόμο 

για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από μία (1) εβδομάδα, επιδίδεται σχετική 

ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη του για τη μετακίνησή του,4 ενώ, εάν το υπό 

αναφορά αντικείμενο «…δεν είναι σε χρησιμοποιήσιμη 

κατάσταση,  ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Αποβλήτων Νόμου, 

θεωρείται ως απόβλητο, περιέρχεται στην κατοχή  της κοινότητας και 

διατίθεται από την κοινότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω 

Νόμου…».5 

 

3. Ο όρος «αντικείμενο» σύμφωνα με το εδάφιο (6)(α) του άρθρου 82Α 

περιλαμβάνει «…οποιοδήποτε κινητό πράγμα, το οποίο ευρίσκεται σε 

δημόσιο δρόμο ή ανοικτό δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, απροστάτευτο από 

τις καιρικές συνθήκες και μη συνδεδεμένο στερεά σε ακίνητη ιδιοκτησία, 

κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο «ακίνητη ιδιοκτησία» στον περί 

Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο…». 

 

4. Περαιτέρω, σύμφωνα με τους περί Διοίκησης των Τοπικών Υποθέσεων 

(Γενικοί) Κανονισμούς του Κοινοτικού Συμβουλίου Πεδουλά, η εκσκαφή, 

ανασκαφή ή επέμβαση σε οποιοδήποτε δρόμο επιτρέπεται μόνο κατόπιν 

σχετικής άδειας από το Κοινοτικό Συμβούλιο. 

 

5. Βάσει, δε, του άρθρου 2 του περί Δημοσίων Οδών Νόμου, «δημόσιος 

δρόμος» σημαίνει οποιαδήποτε οδό πλατεία η μονοπάτι, ανοικτό τόπο ή 

χώρο που ανήκει στη Δημοκρατία για τη χρήση από το κοινό δυνάμει 

οποιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύ Νόμου.  

 

 

 

   Γ. Διαπιστώσεις – Συμπεράσματα  
 

 

 
1. Αναφορικά με τα πιο πάνω, θα πρέπει κατ’ αρχάς να διευκρινιστεί ότι με 

τις προηγούμενες επιστολές μου προς το Κοινοτικό Συμβούλιο, ουδέποτε 

του υποβλήθηκε εισήγηση για την εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών 

εντός του τεμαχίου του παραπονούμενου, ως αναφέρεται στη δεύτερη 

επιστολή του Κοινοτικού Συμβουλίου προς το Γραφείο μας. 

 

2. Η εισήγηση προς το Κοινοτικό Συμβούλιο αφορούσε αποκλειστικά και 

μόνο όπως αυτό ενεργήσει, δυνάμει των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων 

του που απορρέουν από το προαναφερθέν νομικό πλαίσιο, για την 

υλοποίηση της εισήγησης του Επάρχου για αποκατάσταση του 

 
4 Εδάφιο (3) του άρθρου 82Α του ίδιου Νόμου 
5 Εδάφιο (4)(β) του άρθρου 82Α του ίδιου Νόμου 



6 

 

δημόσιου μονοπατιού/αυλακιού που παρεμβάλλεται μεταξύ το τεμαχίου 

του παραπονούμενου και του γειτονικού του τεμαχίου.  

 

3. Κατά συνέπεια, ακόμη και αν όντως, βάσει τα όσα έχει θέσει υπόψη του 

Γραφείου μας το Κοινοτικό Συμβούλιο, το τεμάχιο του παραπονούμενου 

εξυπηρετείται και από άλλο δημόσιο δρόμο, αυτό δεν αναιρεί την 

υποχρέωση του Κοινοτικού Συμβουλίου να ενεργεί βάσει του νομικού 

πλαισίου που το δεσμεύει και να φροντίζει για την απρόσκοπτη χρήση 

όλων των δημόσιων δρόμων, περιλαμβανομένων και των δημόσιων 

μονοπατιών που υφίστανται εντός των διοικητικών του ορίων και να 

προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για τον καθαρισμό τους ή/και για τη 

μετακίνηση οποιωνδήποτε αντικειμένων ενδεχομένως να απορρίπτονται 

σ’ αυτά. 

 

4. Περαιτέρω, παρότι το Κοινοτικό Συμβούλιο είναι η αρμόδια Αρχή για την 

εφαρμογή του προαναφερθέντος νομικού πλαισίου εντός των 

διοικητικών του ορίων, φαίνεται ότι παραλείπει να ασκήσει τις σχετικές 

εξουσίες και αρμοδιότητές του, με επακόλουθο το υπό αναφορά 

δημόσιο μονοπάτι να παραμένει απροσπέλαστο, ενώ ο Έπαρχος 

Λευκωσίας εδώ και αρκετά χρόνια το κάλεσε να φροντίσει για την 

αποκατάσταση του, ώστε να μπορεί ο παραπονούμενος να μεταβαίνει 

στο τεμάχιο του. 

 

5. Δηλαδή, ενώ έχει ανατεθεί στο Κοινοτικό Συμβούλιο η εξουσία και η 

ευθύνη για την εφαρμογή των προνοιών του περί Κοινοτήτων Νόμου και 

των σχετικών Κανονισμών και παρότι παρέχονται στο Κοινοτικό 

Συμβούλιο τα αναγκαία εφόδια για να ενεργεί προς την κατεύθυνση αυτή, 

στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο 

παραλείπει να λάβει τα νενομισμένα μέτρα για την αποκατάσταση της 

χρήσης του υπό αναφορά δημόσιου μονοπατιού. 

 

6. Επί του προκειμένου, σημειώνεται ότι  σύμφωνα με τη νομολογία του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου (Λούκα Λούκα κ.α. ν. Δημοκρατίας της Κύπρου 

δια του Τμήματος Πολεοδομίας & Οικήσεως κ.α., Υπόθεση με αρ. 820/99, 

10 Αυγούστου 2001) «…όταν η Διοίκηση δεσμεύεται να ασκήσει μια 

συγκεκριμένη δέσμια αρμοδιότητα» και δεν το πράττει, εγείρεται 

«παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας…» εκ μέρους της. 
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   Γ. Εισηγήσεις  
 

 

Με γνώμονα τα ανωτέρω, εισηγούμαι όπως το Κοινοτικό Συμβούλιο, ενεργήσει 

τάχιστα για την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του που 

απορρέουν από το ανωτέρω νομικό πλαίσιο και φροντίσει, χωρίς περαιτέρω 

καθυστέρηση, για την υλοποίηση της εισήγησης του Επάρχου για την πλήρη 

αποκατάσταση της χρήσης του δημόσιου μονοπατιού που παρεμβάλλεται 

μεταξύ του τεμαχίου του παραπονούμενου με αρ. 2282 και του παρακείμενου 

τεμαχίου με αρ. 2089. 

 

Αντίγραφο της παρούσας Έκθεσης θα κοινοποιηθεί και στον Έπαρχο 

Λευκωσίας για ενημέρωση, καθώς και για να  παρακολουθεί την υλοποίηση της 

εκκρεμούσας εισήγησής του από το Κοινοτικό Συμβούλιο. 

 

 

 

 

 

Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη 

 

Επίτροπος Διοικήσεως και  

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

  

 

 

 


