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1. Το παράπονο  

 

1.1 Το παράπονο υποβλήθηκε από τις κυρίες XXXXXXXX, XXXXXXXX και 

XXXXXXXX.  

 

1.2 Όπως μας ανέφεραν οι παραπονούμενες, είναι ιδιοκτήτριες του τεμαχίου με αρ. 

1357 του Φ/Σχ. 21/54.05.02 εντός δημοτικών ορίων Λευκωσίας, το οποίο 

επηρεάστηκε από τα έργα βελτίωσης των Λεωφόρων Νίκης και Ακροπόλεως. 

 

1.3 Οι παραπονούμενες μας ανέφεραν ότι εδώ και 42 χρόνια δεν έχει καταστεί 

δυνατή η εξεύρεση μια δίκαιης λύσης σε σχέση με το μέρος του τεμαχίου τους που 

επηρεάστηκε από τα πιο πάνω έργα, ενώ οι ίδιες έχουν υποστεί απίστευτη 

ταλαιπωρία.  

 

1.4 Συγκεκριμένα, οι παραπονούμενες ισχυρίζονται τα ακόλουθα: 

 

- Το υπό αναφορά ακίνητο βρίσκεται στην συμβολή των οδών Νίκης και 25ης 

Μαρτίου και είναι το πατρικό σπίτι τους. 

 

- Μέχρι το 1985 η ρυμοτομία και η απαλλοτρίωση που επηρέαζαν το ακίνητο 

συνέπιπταν.  Το 1985, μέσα στο πλαίσιο του υπολογισμού των αποζημιώσεων, 

αποφασίστηκε να ανακληθεί μέρος της απαλλοτρίωσης επί της οδού Νίκης 

(στενή λωρίδα πλάτους 30 με 50 πόντους) ούτως ώστε να μην χρειαστεί να 

κατεδαφιστούν οι 7 κολόνες της πρόσοψης επί της οδού Νίκης. Η ρυμοτομία 

όμως παρέμεινε. Το 1995, με την Απόφαση και Συμφωνία ενώπιον 

Δικαστηρίου, οι ιδιοκτήτες συμφώνησαν να κατεδαφίσουν το μέρος της 

οικοδομής που επηρεαζόταν από την απαλλοτρίωση (κρεμαστό μέρος 

δωματίων, βεράντες και σκάλες). 

 

- Συναφώς οι ιδιοκτήτριες το 1996 υπέβαλαν αίτηση για πολεοδομική άδεια και 

άδεια οικοδομής η οποία αφορούσε στην: 

 

(α) κατεδάφιση του μέρους της οικοδομής που βρίσκεται εντός της 

απαλλοτριωθήσας περιοχής προς συμμόρφωση τους με την Απόφαση και 

Συμφωνία ενώπιον Δικαστηρίου σε σχέση με την απαλλοτρίωση και 

επιδιόρθωση της υφιστάμενης οικοδομής, 

 

(β) Ανέγερση δύο διαμερισμάτων επί των υφιστάμενων κολόνων 

περιλαμβανομένων και των 7 της πρόσοψης επί της οδού Νίκης και 
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(γ) επέκταση του υπογείου. 

 

- Οι εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές/κυβερνητικά τμήματα αν και είχαν κατ’ 

επανάληψη εκφράσει την επιθυμία τους να επιλύσουν το πρόβλημα το οποίο, 

δημιουργήθηκε με το γεγονός ότι με την ανάκληση της απαλλοτρίωσης 

παρέμεινε μέρος της ρυμοτομίας, εδώ και 27 σχεδόν χρόνια δεν φαίνεται να 

είναι σε θέση να συμφωνήσουν μεταξύ τους ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος 

αντιμετώπισης. Ο Δήμος Λευκωσίας πρότεινε αντιμετώπιση του θέματος μέσα 

στο πλαίσιο παρέκκλισης, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως διαφώνησε και 

πρότεινε το θέμα να αντιμετωπισθεί μέσα στο πλαίσιο μερικής ανάκλησης της 

ρυμοτομίας.  Μετά από ένα χρόνο ανταλλαγής επιστολών, διαβουλεύσεων και 

συσκέψεων, ο Δήμος Λευκωσίας υιοθέτησε την εισήγηση του Τμήματος 

Πολεοδομίας και Οικήσεως.  Τότε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως άλλαξε 

γνώμη και εισηγήθηκε στο Πολεοδομικό Συμβούλιο ότι το θέμα μπορεί να 

αντιμετωπιστεί μόνο μέσα στα πλαίσια παρέκκλισης, εξ ου και η αρνητική 

απάντηση του Πολεοδομικού Συμβουλίου στο αίτημα του Δήμου Λευκωσίας για 

έγκριση των σχεδίων για μερική ανάκληση της ρυμοτομίας.  Όταν το Τμήμα 

Πολεοδομίας και Οικήσεως πρότεινε την αντιμετώπιση στο πλαίσιο μερικής 

ανάκλησης, δεν είχαν ακόμη ανασταλεί οι εργασίες της Αρμόδιας Υπουργικής 

Επιτροπής για την εξέταση των αιτήσεων για παρέκκλιση, ενώ, όταν το Τμήμα 

Πολεοδομίας και Οικήσεως άλλαξε γνώμη και πρότεινε αντιμετώπιση μέσα στο 

πλαίσιο παρέκκλισης, οι  εργασίες της Αρμόδιας Υπουργικής Επιτροπής 

τελούσαν πλέον υπό αναστολή.  

 

- Στη συνέχεια, μετά την ψήφιση των σχετικών Κανονισμών για τις παρεκκλίσεις, 

ο Δήμος Λευκωσίας αποτάθηκε και πάλι στο Υπουργείο Εσωτερικών/Τμήμα 

Πολεοδομίας και Οικήσεως για εξασφάλιση παρέκκλισης.  Το αίτημα 

απορρίφθηκε.  

 

- Τα πιο κάτω αποτελούν ορόσημα αυτής της μακράς και επίμοχθης πορείας 42 

χρόνων, η οποία ξεκίνησε στις 26 Σεπτεμβρίου 1980 με την Γνωστοποίηση 

Απαλλοτρίωσης επί της οδού Νίκης και συνεχίζεται: 

 

Ημερομηνία Γεγονός 

26.09.1980 Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωσης για 183 τ.μ. η οποία συνέπιπτε με 

τις 2 δεσμευτικές ρυμοτομίες επί της οδού Νίκης 

 

31.03.1984 Ειδοποίηση Παραπομπής στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για 

τον καθορισμό αποζημίωσης 67/84: 

Στις 31 Μαρτίου 1984, εν όψει της δυσκολίας να επιτευχθεί συμφωνία 

ως προς το ύψος των αποζημιώσεων για την τότε σκοπούμενη 
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απαλλοτρίωση του 26,7% του κτήματος η οποία επέβαλλε 

καθοριστική επέμβαση στα υφιστάμενα κτίρια καθότι επηρέαζε όλες 

τις κολώνες της πρόσοψης επί της οδού Νίκης, το θέμα 

παραπέμφθηκε από τους ιδιοκτήτες του ακινήτου στο Επαρχιακό 

Δικαστήριο Λευκωσίας με αριθμό Παραπομπής 67/84. 

31.10.1985 Μερική ανάκληση Απαλλοτρίωσης: 

Στις 31 Οκτωβρίου 1985 με την σύμφωνη γνώμη του Τμήματος 

Πολεοδομίας και Οικήσεως ανακλήθηκε μέρος της απαλλοτρίωσης 

που επηρέαζε το ακίνητο, ούτως ώστε να μην χρειαστεί να 

κατεδαφιστούν οι 7 κολώνες της πρόσοψης επί της οδού Νίκης (μια 

στενή λωρίδα κατά μήκος της οδού Νίκης, πλάτους 30 – 50 πόντους 

με συνολικά εμβαδό 33 τ.μ.). Στην σχετική επιστολή του προς το 

Κτηματολόγιο, η οποία ήρθε σε γνώση των ιδιοκτητών 17 χρόνια 

μετά, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως αναφέρει ως μέρος της 

αιτιολογίας για την σύμφωνη γνώμη του ότι «το πιο πάνω τεμάχιο 

επηρεάζεται και από δεσμευτική ρυμοτομία και, επομένως, θα 

παραχωρηθεί από τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου στο δημόσιο σε 

περίπτωση μελλοντικής αξιοποίησης του τεμαχίου» δηλαδή δωρεάν. 

Το αποτέλεσμα αυτής της Διοικητικής Πράξης ήταν οι 7 κολόνες της 

πρόσοψης οι οποίες είναι απαραίτητες, τόσο για την στερέωση των 

κατασκευαστικών έργων, όσο και την κατακόρυφη επέκταση της 

οικοδομής, να συνεχίζουν να επηρεάζονται από την ρυμοτομία και, 

όπως αναφέρεται σε επιστολή του Δήμου Λευκωσίας προς το 

Κτηματολόγιο ημερομηνίας 31 Μαΐου 1993, «σε περίπτωση 

κατακόρυφης ανάπτυξης της οικοδομής θα υπάρχει επέμβαση» στον 

δημόσιο δρόμο. Κατ’ αναλογία το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των 

κατασκευαστικών έργων στην γραμμή της απαλλοτρίωσης. Ούτε 

αυτή η επιστολή ήταν σε γνώση των ιδιοκτητριών κατά τον ουσιώδη 

χρόνο των διαπραγματεύσεων καθότι και αυτή ήρθε εις γνώση τους 

9 χρόνια μετά.  

28.09.1995 Συμφωνία των μερών επί Δικαστηρίου με χρονικό ορίζοντα 

εκτέλεσης 8 μήνες: 

Η διαδικασία της Παραπομπής 67/84, η οποία ήταν ιδιαίτερα 

ψυχοφθόρος λόγω των συνεχών αναβολών, διάρκεσε σχεδόν 11 ½ 

χρόνια.  Στις 28 Σεπτεμβρίου1995, μετά από αφόρητες πιέσεις προς 

τους παρόντες στη διαδικασία ιδιοκτήτες, η τελευταίοι, καλή τη πίστη 

και μη έχοντας υπόψη τους τις δύο προαναφερθείσες επιστολές και 

την υστεροβουλία πίσω από την απόφαση για μερική ανάκληση της 

απαλλοτρίωσης, συναίνεσαν και η Παραπομπή 67/84 κατέληξε σε 

συμφωνία των μερών επί Δικαστηρίου και Απόφαση. Με αυτή την 

Συμφωνία οι ιδιοκτήτες συμφώνησαν να παραχωρήσουν την 

απαλλοτριωθήσα περιοχή, κατεδαφίζοντας το μέρος της οικοδομής 

που επηρεαζόταν, δηλαδή κρεμαστό μέρος των δύο δωματίων στα 



5 
 

δύο άκρα της οικοδομής επί της οδού Νίκης, της ενδιάμεσης 

βεράντας και των σκαλών και αναλαμβάνοντας την εκπόνηση των 

διορθωτικών/ κατασκευαστικών έργων. Από πλευράς της η 

Κυβέρνηση ανάλαβε μεταξύ άλλων την κατασκευή του νευραλγικής 

σημασίας τοίχου αντιστήριξης κατά μήκος της πρόσοψης επί της 

οδού Νίκης για προστασία του κτιρίου και κυρίως του υπογείου από 

τους κραδασμούς της τροχαίας κίνησης η οποία θα μετατοπιζόταν 

σχεδόν πάνω στα θεμέλια του κτιρίου.  

 

06.03.1997 Η απαλλοτριωθήσα περιοχή περιήλθε στην κυριότητα της Κυπριακής 

Δημοκρατίας:  

Έκδοση καινούριου τίτλου ιδιοκτησίας παρά τη διαφωνία των 

ιδιοκτητών ως προς την εξόφληση των συμφωνηθέντων. 

 

 

11.07.1996 Αίτηση για πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής στον Δήμο 

Λευκωσίας ΠΑ253/96 για μεταξύ άλλων συμμόρφωση με την 

Συμφωνία των μερών επί Δικαστηρίου: 

Με την έκδοση της πιο πάνω απόφασης του Δικαστηρίου οι 

ιδιοκτήτες έσπευσαν να συμμορφωθούν καταθέτοντας σχετική 

αίτηση στον Δήμο Λευκωσίας για έκδοση Πολεοδομικής Άδειας και 

Άδεια Οικοδομής με αριθμό ΠΑ253/96.  

19.12.2001 Απόρριψη της αίτησης για πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής 

ΠΑ253/96: 

Η αίτηση αυτή, παρά τις εντατικές προσπάθειες των ιδιοκτητών και 

τις παραινέσεις της Νομικής Υπηρεσίας προς σύντομη επίλυση του 

θέματος, απορρίφθηκε σχεδόν 6 χρόνια μετά, καθιστώντας 

οποιοδήποτε κατασκευαστικό έργο παράνομο. Συναφώς η 

συμμόρφωση των ιδιοκτητών με την Συμφωνία ενώπιον του 

Δικαστηρίου ήταν πλέον ανέφικτη. 

 

06.03.2002 Καταχώρηση προσφυγής εναντίον της απόρριψης 225/2002: 

 

10.03.2006 Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου στην προσφυγή 225/2002 υπέρ 

των Αιτητών και ακύρωση της απόφασης απόρριψης της αίτησης για 

πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής: 

Το Ανώτατο Δικαστήριο με την απόφασή του στην Προσφυγή των 

ιδιοκτητών εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας (μέσω Δήμου 
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Λευκωσίας και Υπουργικού Συμβουλίου) 225/2002, δικαίωσε του 

Αιτητές και ακύρωσε την επίδική απόφαση απόρριψης της αίτησης 

ΠΑ253/96. 

 

26.11.2008 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για απόρριψη της αίτησης για 

πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής: 

Δυόμιση χρόνια μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στη 

Προσφυγή 225/2002, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάνθηκε ότι η 

«εξέταση αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας, η οποία 

αφορά επέμβαση σε δεσμευτική ρυμοτομία, όπως στην εξεταζόμενη 

αίτηση, δεν είναι δυνατή…….».  

 

Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω απόφασης του Υπουργικού 

Συμβουλίου, η από πλευράς ιδιοκτητών συμμόρφωση με την 

Συμφωνία των μερών επί Δικαστηρίου καθίσταται πλέον τελεσίδικα 

αδύνατη, δεδομένου ότι η εκπόνηση οποιουδήποτε κατασκευαστικού 

έργου χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, είναι παράνομη.  

 

 

29.03.2019 Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωσης της περιοχής η απαλλοτρίωση της 

οποίας είχε ανακληθεί το 1985, η οποία όμως αφέθηκε από το 

Αρμόδιο Τμήμα να «ατονήσει»: 

Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρά το γεγονός ότι ο αναφερόμενος στην 

ως άνω Γνωστοποίηση σκοπός της Απαλλοτρίωσης αυτής είναι η 

«Βελτίωση της Λεωφόρου Νίκης», η Γνωστοποίηση αυτή αφέθηκε να 

«ατονήσει». Οπότε είναι εύλογο το ερώτημα αν συνεχίζουν να 

συντρέχουν οι λόγοι διατήρησης της δεσμευτικής ρυμοτομίας πάνω 

σε αυτή τη στενή λωρίδα 30 - 50 πόντους κατά μήκος της οδού Νίκης, 

η οποία στενή λωρίδα, ως καταδεικνύουν οι πράξεις των αρμοδίων 

Αρχών, μάλλον δεν είναι απαραίτητη για σκοπούς του καλώς 

νοούμενου δημοσίου συμφέροντος «Βελτίωσης της Λεωφόρου 

Νίκης». Η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω των αρμοδίων προς τούτο 

Αρχών, θα πρέπει τάχιστα να αποφασίσει και να πράξει τα δέοντα 

όπως αυτά επιτάσσονται στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και της 

προστασίας των ανθρωπίνων και συνταγματικών δικαιωμάτων των 

πολιτών. Είναι αδιανόητο η αναγκαιότητα απόκτησης της 

συγκεκριμένης στενής λωρίδας να εξαρτάται από τον τρόπο που 

αυτή θα αποκτηθεί από την Δημοκρατία. Δηλαδή για σκοπούς 

δεσμευτικής ρυμοτομίας είναι αναγκαία αλλά για σκοπούς 

απαλλοτρίωσης δεν είναι αναγκαία.  
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2. Έρευνα 

 

2.1 Στα πλαίσια της διερεύνησης του παραπόνου, ζητήθηκαν και λήφθηκαν τα 

σχόλια και οι απόψεις του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. 

 

2.2 Με βάση τα στοιχεία που έθεσε υπόψη μας ο Διευθυντής του Τμήματος:   

 

- Το τεμάχιο των παραπονούμενων χωροθετείται κατά μήκος της Λεωφόρου 

Νίκης στα δημοτικά όρια Λευκωσίας και μέρος του επηρεάζεται από το σχέδιο 

δεσμευτικής ρυμοτομίας που υφίσταται για τη Λεωφόρο από το 1965 και το 

οποίο τροποποιήθηκε το 1980.  

 

- Στα πλαίσιο της διεύρυνσης/ βελτίωσης της πιο πάνω Λεωφόρου, το Τμήμα 

Πολεοδομίας και Οικήσεως προώθησε τη διαδικασία απαλλοτρίωσης του 

μέρους των τεμαχίων που επηρεάζονταν από το έργο, μεταξύ των οποίων και 

το τεμάχιο των παραπονούμενων. Η γραμμή απαλλοτρίωσης  ακολούθησε και 

συνέπιπτε με τη γραμμή της δεσμευτικής ρυμοτομίας του 1980.  

 

- Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι η πιο πάνω απαλλοτρίωση επηρέαζε μέρος της 

υφιστάμενης κατοικίας που βρίσκεται εντός του προαναφερθέντος τεμαχίου, 

γεγονός που προκάλεσε σοβαρές ενστάσεις από τις ιδιοκτήτριές του, οι οποίες 

διέμεναν τότε σε αυτό. Για την επίλυση του προβλήματος που δημιουργήθηκε, 

αποφασίστηκε όπως ανακληθεί μέρος της απαλλοτρίωσης, ώστε να μην 

επηρεαστεί η κατοικία, αλλά παράλληλα να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα της 

Λεωφόρου. Στη βάση των πιο πάνω, προωθήθηκε η δημοσίευση διατάγματος 

μερικής ανάκλησης της απαλλοτρίωσης στις 15 Νοεμβρίου 1985.   

 

- Οι ιδιοκτήτριες αποζημιώθηκαν για την αξία της έκστασης του τεμαχίου τους 

που τελικά επηρεάστηκε από την απαλλοτρίωση και ακολούθως αυτή 

εγγράφηκε στο όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως δημόσιος δρόμος. Στην 

απαλλοτριωμένη έκταση, περιλαμβάνεται μέρος της περίφραξης και της αυλής 

της κατοικίας, καθώς και τα σκαλοπάτια που οδηγούν στην κύρια είσοδο.  
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- Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε την περίοδο 1996-1997, αλλά οι 

εργασίες στο τεμάχιο των παραπονούμενων δεν εκτελέστηκαν, καθώς 

εκκρεμούσε η συμφωνία με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για το 

ύψος της αποζημίωσης.   

 

- Παρά την παρέλευση πολλών χρόνων από την ημερομηνία απαλλοτρίωσης 

της πιο πάνω ιδιοκτησίας και παρόλο που οι εργασίες εντός του τεμαχίου δεν 

υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα, ο σκοπός της απαλλοτρίωσης ακόμα δεν έχει 

εκλείψει. Λόγω της μη αποπεράτωσης των εργασιών, η Λεωφόρος Νίκης 

παρουσιάζει μείωση του πλάτους της στο συγκεκριμένο τμήμα και αντίστοιχη 

μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας, που από τέσσερις, γίνονται δυο. Τα πιο 

πάνω δημιουργούν σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας και 

λειτουργικότητας της Λεωφόρου, τα οποία χρειάζεται να αντιμετωπιστούν από 

τη Διοίκηση για λόγους δημόσιου συμφέροντος.  

 

- Τα πιο πάνω προβλήματα αναμενόταν να επιδεινωθούν, λόγω της 

μονοδρόμησης της Λεωφόρου Μακαρίου, καθώς αναμενόταν ότι μεγάλο μέρος 

της κυκλοφορίας θα παραλαμβανόταν από τη Λεωφόρο Νίκης / Ακροπόλεως, 

κυρίως για την έξοδο από την πόλη. 

 

- Για την αντιμετώπιση των αυξημένων προβλημάτων στην κυκλοφοριακή 

διακίνηση και τη οδική ασφάλεια, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως σε 

συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων έργων και το Δήμο Λευκωσίας προωθούν 

την εκτέλεση εργασιών διεύρυνσης της Λεωφόρου στο συγκεκριμένο τμήμα 

της. 

 

- Τα πιο πάνω έργα προγραμματίζεται να εκτελεστούν εντός της 

απαλλοτριωμένης έκτασης του υπό αναφορά τεμαχίου, το οποίο είναι ήδη 

εγγεγραμμένο στο όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως δημόσιος δρόμος. 

Εκ παραδρομής για την εν λόγω έκταση γης προωθήθηκε το 2019 

Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωσης, η οποία όμως αφέθηκε να ατονήσει όταν 

διαπιστώθηκε στη συνέχεια ότι αυτή ήταν ήδη απαλλοτριωμένη. 

 

- Οι ιδιοκτήτριες του τεμαχίου ειδοποιήθηκαν για τα προγραμματιζόμενα έργα με 

επιστολή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ημερ. 7 Ιουλίου 2021, στην 

οποία επισυνάφθηκε το σχέδιο διαμόρφωσης του δρόμου, ενώ κλήθηκαν να 
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εκφέρουν τις απόψεις τους σχετικά με την χωροθέτηση των σκαλοπατιών της 

οικίας, ώστε να ικανοποιούνται και οι δικές τους ανάγκες.  

 

- Οι ιδιοκτήτριες του τεμαχίου αντέδρασαν στην πιο πάνω επιστολή με επιστολή 

τους ημερ. 17 Αυγούστου 2021, ενιστάμενες «…κυρίως για λόγους έλλειψης 

νομικής βάσης, στην όποια σκοπούμενη επέμβαση στην οικοδομή, η 

στατικότητα της οποίας θα επηρεαστεί ακόμη περισσότερο δεδομένης και της 

παράλειψης των αρμόδιων αρχών να συμμορφωθούν με την Απόφαση του 

Δικαστηρίου ημερομηνίας 28.09.1995… και να χτίσουν τον τοίχο 

αντιστήριξης…».  

 

2.3 Στη βάση των πιο πάνω, ο Διευθυντής του Τμήματος έκρινε ότι η Διοίκηση δεν 

ενήργησε παράνομα ή παράτυπα ή με τρόπο που να επηρεάζονται 

οποιαδήποτε δικαιώματα των παραπονούμενων. Αντίθετα, θέση του είναι ότι 

η Διοίκηση ενήργησε με σύνεση και πριν από οποιαδήποτε εργασία εντός της 

γης που σήμερα ανήκει στο δημόσιο, επικοινώνησε με τις ιδιοκτήτριες, έθεσε 

ενώπιό τους τις προθέσεις της και τους ζήτησε να συνεργαστούν για την 

επίτευξη μιας συναινετικής λύσης που θα ικανοποιεί και τις δικές τους ανάγκες.  

 

2.4 Εντούτοις, σύμφωνα με τον Διευθυντή, εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι 

παραπονούμενες είτε σκόπιμα είτε λόγω άγνοιας, συγχέουν τη διοικητική 

πράξη της απαλλοτρίωσης, με τις διοικητικές πράξεις της δεσμευτικής 

ρυμοτομίας και της χορήγησης άδειας για την ανάπτυξη του τεμαχίου τους. 

Είναι δικαίωμα της διοίκησης να εκτελέσει οποιεσδήποτέ εργασίες εντός του 

πρώην τεμαχίου των παραπονούμενων, από το οποίο οι ίδιες έχουν 

αποξενωθεί. 

 

2.5 Τέλος, ο Διευθυντής σημείωσε ότι η διαδικασία απαλλοτρίωσης ιδιωτικής γης 

προβλέπεται από τον περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμο, η δεσμευτική 

ρυμοτομία από τον περί  Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, ενώ η 

χορήγηση πολεοδομικής άδειας για την ανάπτυξη τεμαχίου από το περί 

Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο. Οποιαδήποτε διαδικασία για 

τροποποίηση των προνοιών των πιο πάνω νομοθεσιών ή των σχεδίων ή των 

διοικητικών πράξεων που προωθήθηκαν στα πλαίσιό τους, θα πρέπει να 

ακολουθεί τις διαδικασίες και τις πρόνοιες της κάθε νομοθεσίας, ανεξάρτητα 

εάν κάποιες διαδικασίες συντρέχουν.                       
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3. Νομοθεσία  

 

3.1 Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Συντάγματος: 

Έκαστος, μόνος ή από κοινού μετ’ άλλων, έχει το δικαίωμα να αποκτά, να είναι 

κύριος, να κατέχη, απολαύη ή διαθέτη οιανδήποτε κινητήν ή ακίνητον 

ιδιοκτησίαν και δικαιούται να απαιτή τον σεβασμόν του τοιούτου δικαιώματος 

αυτού… Στέρησις ή περιορισμός οιουδήποτε τοιούτου δικαιώματος δεν δύναται 

να επιβληθή ειμή ως προβλέπεται υπό του παρόντος άρθρου. 

Η άσκησις τοιούτου δικαιώματος δύναται να υποβληθή διά νόμου εις όρους, 

δεσμεύσεις ή περιορισμούς απολύτως απαραιτήτους προς το συμφέρον της 

δημοσίας ασφαλείας ή της δημοσίας υγιείας ή των δημοσίων ηθών ή της 

πολεοδομίας ή της αναπτύξεως και χρησιμοποιήσεως οιασδήποτε ιδιοκτησίας 

προς προαγωγήν της δημοσίας ωφελείας ή προς προστασίαν των δικαιωμάτων 

τρίτων. 

Διά πάντα τοιούτον όρον, δέσμευσιν ή περιορισμόν, όστις μειώνει ουσιωδώς 

την οικονομικήν αξίαν της τοιαύτης ιδιοκτησίας, δέον να καταβάλληται το 

ταχύτερον δικαία αποζημίωσις, καθοριζομένη, εν περιπτώσει διαφωνίας, υπό 

πολιτικού δικαστηρίου. 

3.2 Δηλαδή, το Σύνταγμα παρέχει αυστηρή προστασία στο δικαίωμα της 

ιδιοκτησίας, ορίζοντας μεταξύ άλλων ότι απαγορεύεται η στέρηση της 

ιδιοκτησίας από τον ιδιοκτήτη της, εκτός αν απαλλοτριωθεί, τηρουμένων των 

διατάξεων του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου και για να 

εξυπηρετηθεί σκοπός δημόσιας ωφέλειας.  

 

4. Διαπιστώσεις  

 

4.1 Στη βάση των πιο πάνω προκύπτει ότι μέρος της περιουσίας των 

παραπονούμενων έχει απαλλοτριωθεί για σκοπούς δημόσιας ωφέλειας. Πλην 

όμως και το λοιπό μέρος του τεμαχίου τους κατέστη ουσιαστικά μη 

αξιοποιήσιμο, καθώς απορρίφθηκε η αίτηση τους με αρ. ΠΑ253/96 για 

πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής, γεγονός που συνεπάγεται 
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αποστέρηση της ιδιοκτησίας τους, καθότι δεν μπορούν να την απολαύσουν 

όπως οι ίδιες θέλουν και σύμφωνα με την δεσμευτική απόφαση του 

Δικαστηρίου. 

 

4.2 Η μη εξασφάλιση της πολεοδομικής άδειας, δεν τους επέτρεψε  να 

συμμορφωθούν με την συμφωνία που επιτεύχθηκε το 1995 ενώπιον του 

Δικαστηρίου, στα πλαίσια της διαδικασίας της Παραπομπής με αρ. 67/84, με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχει συμμόρφωση με απόφαση Δικαστηρίου.   

 

4.3 Περαιτέρω φαίνεται να εκκρεμεί μέχρι σήμερα η κατασκευή από μέρους του 

Τμήματος Δημοσίων Έργων του τοίχου αντιστήριξης κατά μήκος της 

πρόσοψης επί της οδού Νίκης για προστασία του κτιρίου και κυρίως του 

υπογείου από τους κραδασμούς της τροχαίας κίνησης, η οποία επίσης 

συμφωνήθηκε στα πλαίσια της διαδικασίας της Παραπομπής με αρ. 67/84. Ως 

αποτέλεσμα, όπως ανέφεραν οι παραπονούμενες, η περιουσία τους έχει 

σήμερα υποστεί σοβαρές φθορές.   

 

4.4 Καθίσταται σαφές ότι η Διοίκηση δια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως 

δεν τήρησε τα συμφωνηθέντα ενώπιον του Δικαστηρίου και προέβαινε σε 

αντιφατική συμπεριφορά από το 1980, οπότε και έγινε η γνωστοποίηση 

απαλλοτρίωσης. 

 

4.5 Από το 1995 δε, όταν και έγινε η συμφωνία στο Δικαστήριο, η Διοίκηση 

περιφρονεί την εκτέλεσή της, με αποτέλεσμα να δείχνει ασέβεια προς την 

Δικαστική Εξουσία και προς τον διοικούμενο που τους εμπιστεύτηκε.    

 

4.6 Η δεσμευτικότητα της δικαστικής απόφασης δεν επέτρεπε οποιαδήποτε 

υπαναχώρηση από αυτή αλλά ούτε και την ταλαιπωρία των 

παραπονούμενων. 

 

4.7 Σύμφωνα με την αρχή της Καλής Πίστης και το άρθρο 51(1) του περί των 

Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου, «Η Διοίκηση δεν 

επιτρέπεται να ενεργεί με τρόπο ασυνεπή, αντιφατικό ή κακόπιστο, 

ώστε να εξαπατά ή να ταλαιπωρεί χωρίς λόγο τον διοικούμενο».   

 

4.8 Στην υπό κρίση υπόθεση οι παραπονούμενες ταλαιπωρούνται για 43 χρόνια 

από αντιφατικές πράξεις της Διοίκησης με αποτέλεσμα να μην μπορούν να 
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απολαύσουν ή να διαθέσουν την περιουσία τους όπως θέλουν κατά 

παράβαση του άρθρο 23 του Συντάγματος. 

 

4.9 Σημειώνεται δε πως και η δεσμευτική ρυμοτομία αποζημιώνεται σύμφωνα με 

την πάγια Νομολογία του Δικαστηρίου. 

 

5. Εισήγηση 

 

5.1 Ως εκ τούτου, εισηγούμαι όπως είτε τηρηθούν τα συμφωνηθέντα ενώπιον του 

Δικαστηρίου με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών (Δήμος 

Λευκωσίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τμήμα Δημοσίων Έργων) είτε 

σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας, τότε να αποζημιωθούν για όλα τα 

χρόνια που στερήθηκαν την απόλαυση και την αξιοποίηση της περιουσίας 

τους οι παραπονούμενες με βάση την αγοραία αξία του ακινήτου.  

 

 

 

Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη 

Επίτροπος Διοικήσεως και 

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 


