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1. Τα παράπονα

Η κ . ! > για πρώτη φορά το 2010 υπέβαλε παράπονο στο Γραφείο

μας για επέμβαση δυο δρόμων στο τεμάχιο της με αρ. 5 στο

Φτερικούδι. Σχετικά είναι και τα παράπονα που υπέβαλε στη συνέχεια, το 2013, το 

2015, το 2016 και το 2017 με το ίδιο αντικείμενο.

2. Η διερεύνηση των παραπόνων

Κατά τη διερεύνηση του πρώτου παραπόνου, ο Έπαρχος Λευκωσίας 

επιβεβαίωσε τον ισχυρισμό της παραπονούμενης ότι υπάρχει επέμβαση στο πιο 

πάνω τεμάχιο της από δυο δρόμους στην ανατολική και δυτική πλευρά του.

Σύμφωνα με τη σχετική επιστολή του Επάρχου ημερ. 24 Φεβρουάριου 2012 (αρ. 

φακ.: 16.05.37.184):

Η διάνοιξη του δρόμου στην ανατολική πλευρά του τεμαχίου της 

παραπονούμενης είχε γίνει από το Κοινοτικό Συμβούλιο Φτερικουδιού στο 

οποίο υπέδειξε να προβεί σε διακανονισμό με την παραπονούμενη.

- Από χωρομετρική εργασία που έγινε το 2009 από το Τμήμα 

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας βάσει του φακέλου με αρ. ΑΧ3966/2008, 

διαφάνηκε επέμβαση το δρόμου στη δυτική πλευρά του τεμαχίου της, 

όμως τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής, δεν είχαν ακόμα διαβιβαστεί 

στην Επαρχιακή Διοίκηση από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

- Όταν θα λαμβάνονταν τα αποτελέσματα της χωρομετρικής εργασίας θα 

αξιολογείτο το μέγεθος της επέμβασης από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της 

Επαρχιακής Διοίκησης και θα εξεταζόταν το ενδεχόμενο μετακίνησης του 

δρόμου.
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Η παραπονούμενη ενημερώθηκε για τα ανωτέρω από το Γραφείο μας με 

επιστολή ημερ. 7 Μαϊου 2012, η οποία κοινοποιήθηκε στον Έπαρχο για να προβεί 

το Γραφείο του στις αναγκαίες διευθετήσεις για το σκοπό της αποκατάστασης 

της νομιμότητας.

Η παραπονούμενη όμως επανήλθε στο Γραφείο μας κατά το 2013, καθότι, όπως 

μας ενημέρωσε, δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε εξελίξεις.

Ο Έπαρχος δε υπόψη του οποίου τέθηκε το θέμα, μας πληροφόρησε με 

επιστολή του ημερ. 16 Απριλίου 2014 (αρ. φακ.: 16.05.37.184) ότι:

- Το Κοινοτικό Συμβούλιο κατέβαλε προσπάθειες για διακανονισμό όσον 

αφορά στην επέμβαση στην ανατολική πλευρά του τεμαχίου της 

παραπονούμενης, αλλά η παραπονούμενη «δεν επέδειξε καλή διάθεση 

για διαπραγμάτευση επί του θέματος».

- Ο έλεγχος της χωρομετρικής εργασίας που είχε διεξαχθεί από το Τμήμα 

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας όσον αφορά στο δρόμο στη δυτική 

πλευρά του τεμαχίου της παραπονούμενης δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί.

Η παραπονούμενη ενημερώθηκε για τα ανωτέρω από το Γραφείο μας με 

επιστολή ημερ. 10 Σεπτεμβρίου 2014. Επίσης, με επιστολή ίδιας ημερομηνίας 

ζητήθηκε από τον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό Λευκωσίας, όπως 

επισπευθεί η ολοκλήρωση του ελέγχου της χωρομετρικής εργασίας που 

αφορούσε στη δυτική πλευρά του τεμαχίου της παραπονούμενης, αφού είχαν 

ήδη περάσει 5 χρόνια αφότου έγινε η χωρομετρική εργασία.

Όσον αφορά στο δρόμο στην ανατολική πλευρά του τεμαχίου της 

παραπονούμενης, έγινε εισήγηση στον Αν. Έπαρχο, με επιστολή ημερ. 10
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Σεπτεμβρίου 2014, για συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο για να τερματιστεί 

η παράνομη επέμβαση πριν από το τέλος του τρέχοντος τότε έτους.

Οι πιο πάνω δυο επιστολές στον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό 

Λευκωσίας και στον Αν. Έπαρχο κοινοποιήθηκαν στον Πρόεδρο του Κοινοτικού 

Συμβουλίου Φτερικουδιού.

Ο δε Έπαρχος με επιστολή του ημερ. 27 Οκτωβρίου 2014 ενημέρωσε το Κοινοτικό 

Συμβούλιο για την υπό αναφορά εισήγηση, σημειώνοντας ότι για να τερματιστεί 

η παράνομη επέμβαση θα έπρεπε το Συμβούλιο είτε να μετακινήσει το δρόμο στη 

σωστή του θέση είτε να προβεί σε απαλλοτρίωση του μέρους του τεμαχίου της 

παραπονούμενης που καταλαμβάνει ο δρόμος.

Το 2015 η παραπονούμενη υπέβαλε στο Γραφείο μας το τρίτο σχετικό παράπονο 

της και ο Αν. Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με 

επιστολή του ημερ. 2 Νοεμβρίου 2015, έθεσε υπόψη μας την απόφαση που 

λήφθηκε σε σχέση με το φάκελο με αρ. ΑΧ3966/2008, στον οποίο έγινε ήδη 

αναφορά πιο πάνω και ο οποίος αφορούσε, όπως μας ενημέρωσε, επίλυση 

συνοριακής διαφοράς μεταξύ του τεμαχίου της παραπονούμενης και του 

δρόμου. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, ημερ. 24 Σεπτεμβρίου 2015, 

διαπιστώθηκε επέμβαση του δρόμου στη δυτική πλευρά του τεμαχίου της 

παραπονούμενης.

Για την απόφαση υπό αναφορά ενημερώθηκε από το Γραφείο μας ο Πρόεδρος 

του Κοινοτικού Συμβουλίου με επιστολή ημερ. 27 Νοεμβρίου 2015 και ζητήθηκε 

όπως το Συμβούλιο οριστικοποιήσει την απόφαση του μέχρι το τέλος του τότε 

τρέχοντος έτους σε σχέση με τον τρόπο τερματισμού της επέμβασης.

Σχετική είναι και η επιστολή μας που εστάλη στο Κοινοτικό Συμβούλιο και 

κοινοποιήθηκε στον Έπαρχο, ημερ. 9 Σεπτεμβρίου 2016, όταν η παραπονούμενη 

με νέο παράπονο της κατά το 2016 μας ενημέρωσε ότι δεν έγιναν οποιεσδήποτε
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ενέργειες από το Συμβούλιο για την άρση της επέμβασης. Με την εν λόγω 

επιστολή μας επισημάνθηκε στο Συμβούλιο ότι η συνεχιζόμενη επέμβαση του 

δρόμου στο τεμάχιο της παραπονούμενης συνιστούσε παραβίαση του άρθρου 

23 του Συντάγματος.

Παρά τις πιο πάνω προσπάθειες του Γραφείου μας η επιτόπου κατάσταση 

παρέμεινε η ίδια και με επιστολή ημερ. 7 Ιουνίου 2017, ζητήσαμε εκ νέου από τον 

Έπαρχο τη συνεργασία του Γραφείου του με το Κοινοτικό Συμβούλιο για την 

εξεύρεση της καταλληλότερης λύσης με την εφαρμογή της οποίας θα 

τερματιζόταν η επέμβαση.

Ο Έπαρχος μας κοινοποίησε επιστολή του προς την παραπονούμενη ημερ. 8 

Ιουνίου 2017 (αρ. φακ.: 16.5.7.99) σύμφωνα με την οποία:

- Το Γραφείο του ζήτησε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας να 

προβεί στην οριοθέτηση του δρόμου στα δυτικά του τεμαχίου της 

παραπονούμενης με σκοπό να διανοιχθεί αυτός στην ορθή του θέση.

- Όσον αφορά στο δρόμο στην ανατολική πλευρά του τεμαχίου της 

παραπονούμενης, κλήθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου να θέσει το 

θέμα στο Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης άρσης της επέμβασης και 

επαναφοράς του τεμαχίου στην προηγούμενη κατάσταση του.

- Το θέμα αυτό συζητήθηκε σε σύσκεψη που έγινε στις 5 Απριλίου 2017 

κατά την οποία κλήθηκε το Συμβούλιο να λάβει απόφαση για την άρση 

της επέμβασης και να υλοποιηθεί η απόφαση το συντομότερο.

- Το Γραφείο του θα παρακολουθούσε το θέμα και θα λάμβανε «όλα τα 

νενομισμένα μέτρα για άρση της επέμβασης σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης του Κοινοτικού Συμβουλίου



3. Νομοθεσία

Το άρθρο 23 του Συντάγματος στο οποίο κατοχυρώνεται το δικαίωμα της 

ιδιοκτησίας, ορίζει ότι η στέρηση του δικαιώματος αυτού, είναι δυνατή μόνο 

κατόπιν απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας για σκοπούς δημόσιας ωφέλειας και 

καταβολής προκαταβολικά, δίκαιης και εύλογης αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη.

4. Διαπιστώσεις -  Συμπεράσματα - Εισήγηση

Η επέμβαση δρόμου στο δυτικό και ανατολικό μέρος του τεμαχίου της 

παραπονούμενης με αρ. 656 Φ/σχ 38/43 στο Φτερικούδι επιβεβαιώθηκε πριν 

από πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα, ήδη από το 2012 ο Έπαρχος Λευκωσίας μας 

είχε ενημερώσει για την επέμβαση του δρόμου στο ανατολικό μέρος του τεμαχίου 

και ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας κατέγραψε την 

επέμβαση του δρόμου στο δυτικό μέρος του τεμαχίου στην απόφαση του ημερ. 

24 Σεπτεμβρίου 2015.

Οι προσπάθειες του Γραφείου μας επικεντρώθηκαν στην άρση της επέμβασης 

για το λόγο ότι συνεπάγεται στέρηση μέρους του τεμαχίου της 

παραπονούμενης και παραβίαση του άρθρου 23 του Συντάγματος αφού δεν 

έχει απαλλοτριωθεί ενώ ο δρόμος χρησιμοποιείται από το κοινό.

Πλην όμως τόσο η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας όσο και το Κοινοτικό 

Συμβούλιο Φτερικουδιού δεν ανταποκρίθηκαν στις σχετικές εισηγήσεις μας.

Ως αποτέλεσμα η συνταγματική παραβίαση εξακολουθεί να υφίσταται καθώς 

και η ταλαιπωρία της παραπονούμενης.

Συνακόλουθα των ανωτέρω και επειδή είναι υποχρέωση των αρμόδιων αρχών 

η συμμόρφωση με τις συνταγματικές και νομοθετικές διατάξεις, αναμένεται ότι 

πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους, η Επαρχιακή Διοίκηση και το Κοινοτικό
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Συμβούλιο θα φροντίσουν είτε για την άρση της επέμβασης είτε για την 

απαλλοτρίωση του μέρους του τεμαχίου της παραπονούμενης που 

καταλαμβάνει ο δρόμος και την καταβολή της αποζημίωσης που δικαιούται.

Μαρία £άϋλιανού -  Λοττιδη 

Επίτροπος Διοικήσεως και 

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


