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1. Το παράπονο  

 

Το παράπονο υποβλήθηκε από τον κ. XXX, που όπως μας ενημέρωσε είναι 

Γραμματέας και μέτοχος της εταιρείας Renifler Ltd.  

 

Σύμφωνα με τον παραπονούμενο,  

 

- Η πιο πάνω εταιρεία αγόρασε το 1993 το τεμάχιο με αρ. 131 του Φ/σχ. 

30/24W1 στο Γέρι.  

 

- Το 1994 επενέβη στο τεμάχιο το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και 

Νεολαίας, προβαίνοντας σε εκσκαφές για την δημιουργία γηπέδου.   

 

- Το Υπουργείο εξέδωσε διάταγμα απαλλοτρίωσης του τεμαχίου το 2011 

«…για σκοπούς δημόσιας ωφέλειας, δηλαδή για τις ανάγκες του γηπέδου 

αθλοπαιδειών που εξυπηρετεί το Γυμνάσιο Γερίου…».  

 

- Το 2012 η εταιρεία προσέφυγε στο Δικαστήριο για το ύψος της 

αποζημίωσης λόγω της απαλλοτρίωσης του τεμαχίου.  

 

- Το 2018 έγινε συμβιβαστική πρόταση για διευθέτηση, ωστόσο η 

προσπάθεια αυτή ναυάγησε. 

 

- Τον Αύγουστο του 2019 εκδόθηκε «Διάταγμα Ανάκλησης του Διατάγματος 

Απαλλοτρίωσης». 

 

Όπως περαιτέρω ισχυρίζεται ο παραπονούμενος,  το τεμάχιο της εταιρείας του έχει 

καταστεί ουσιαστικά μη αξιοποιήσιμο γι’ αυτό και προωθήθηκε η πρόταση ανταλλαγής 

του με ακίνητο του δημοσίου ίσης αξίας. Το Κτηματολόγιο δεν ανταποκρίθηκε όμως  

και όλα τα γεγονότα προδικάζουν «…μια χρονοβόρα διαδικασία που εκτός των άλλων 

περνά μέσα από το Υπουργικό Συμβούλιο…». Γι’ αυτό και «ζήτησα» σημειώνει ο 

παραπονούμενος, «να επανέλθουμε στην πρόταση του 2018 και να αποδεχτούμε τη 

θέση της Εισαγγελίας. Δηλαδή 700.000 για την απαλλοτρίωση και 30,000 εφάπαξ…». 
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Ο παραπονούμενος σημειώνει ακόμα ότι είναι άμεση η ανάγκη διευθέτησης της 

υπόθεσής πιο πάνω, καθότι η κατοικία του είναι υποθηκευμένη και θα τεθεί σε 

πλειστηριασμό στα μέσα Μαΐου 2022. 

 

 

2. Γεγονότα 

 

Στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερ. 9 Αυγούστου 2019 δημοσιεύθηκε 

διάταγμα ανάκλησης του διατάγματος απαλλοτρίωσης του τεμαχίου της εταιρείας του 

παραπονούμενου, το οποίο, όπως αναφέρεται, εξέδωσε ο Υπουργός Παιδείας 

«ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται στο Υπουργικό Συμβούλιο από το άρθρο 7 

του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου και που η άσκηση τους ανατέθηκε από 

το Υπουργικό Συμβούλιο σ’ αυτόν…». 

 

Σχετική επί του θέματος της ανάκλησης είναι η επιστολή που απέστειλε ο Επαρχιακός 

Κτηματολογικός Λειτουργός στο Γενικό Εισαγγελέα, ημερ. 19 Νοεμβρίου 2019. Θέμα 

της επιστολής είναι η Παραπομπή με αρ. 4/2012 και η Αγωγή με αρ. 837/2012 για το 

τεμάχιο της εταιρείας του παραπονούμενου. Σύμφωνα με την επιστολή, η εταιρεία δεν 

«είχε αποδεχτεί το ποσό της αποζημίωσης και καταχώρησε την πιο πάνω Παραπομπή 

στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για καθορισμό του ποσού αποζημίωσης 

σύμφωνα με τις σχετικές Πρόνοιες του Άρθρου 9 του περί Απαλλοτριώσεως Νόμου… 

 

Το τεμάχιο δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα για το σκοπό που απαλλοτριώθηκε 

και έχει ανακληθεί ολόκληρο με το Διάταγμα Ανακλήσεως Δ.Π. 415/ 09-08-2019…». 

 

 

3. Νομοθεσία  

 

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. 
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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. 

Οιαδήποτε κινητή ή ακίνητος ιδιοκτησία ή οιονδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον επί 

τοιαύτης ιδιοκτησίας δύναται να απαλλοτριωθή αναγκαστικώς υπό της 

Δημοκρατίας ή υπό της δημοτικής αρχής, ως και υπό Κοινοτικής Συνελεύσεως 

υπέρ εκπαιδευτικών, θρησκευτικών, φιλανθρωπικών ή αθλητικών σωματείων, 

οργανώσεων ή ιδρυμάτων υποκειμένων εις την αρμοδιότητα αυτής και μόνον 

εις βάρος προσώπων ανηκόντων εις την αντίστοιχον κοινότητα, ως επίσης και 

υπό νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή οργανισμού κοινής ωφελείας, 

προς ους έχει παραχωρηθή τοιούτον δικαίωμα υπό του νόμου και δη μόνον: 

(α) προς εξυπηρέτησιν σκοπού δημοσίας ωφελείας, ειδικώς 

καθορισθησομένου διά γενικού περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως 

νόμου, όστις θέλει θεσπισθή εντός έτους από της ημερομηνίας ενάρξεως 

της ισχύος του Συντάγματος, 

(β) του τοιούτου σκοπού εξειδικευομένου δι’ ητιολογημένης αποφάσεως 

της απαλλοτριούσης αρχής εκδιδομένης κατά τας διατάξεις του νόμου 

τούτου, περιλαμβανούσης σαφώς τους λόγους της τοιαύτης 

απαλλοτριώσεως και 

(γ) επί καταβολή τοις μετρητοίς και προκαταβολικώς δικαίας και ευλόγου 

αποζημιώσεως καθοριζομένης εν περιπτώσει διαφωνίας υπό πολιτικού 

δικαστηρίου. 

…Οιαδήποτε κινητή ή ακίνητος ιδιοκτησία δύναται να επιταχθή υπό της 

Δημοκρατίας, ή υπό Κοινοτικής Συνελεύσεως υπέρ εκπαιδευτικών, 



5 
 

θρησκευτικών, φιλανθρωπικών ή αθλητικών σωματείων, οργανώσεων ή 

ιδρυμάτων υποκειμένων εις την αρμοδιότητα αυτής και εφ’ όσον ο ιδιοκτήτης 

και το δικαιούμενον κατοχής της ιδιοκτησίας άτομον ανήκουσιν εις την 

αντίστοιχον κοινότητα και δη μόνον: 

(α) προς εξυπηρέτησιν σκοπού δημοσίας ωφελείας ειδικώς 

καθορισθησομένου διά γενικού νόμου περί επιτάξεων, όστις θέλει 

θεσπισθή εντός έτους από της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του 

Συντάγματος, 

(β) του τοιούτου σκοπού εξειδικευομένου δι’ ητιολογημένης αποφάσεως 

της επιβαλλούσης την επίταξιν αρχής εκδιδομένης κατά τας διατάξεις 

του νόμου τούτου και περιλαμβανούσης σαφώς τους λόγους της 

τοιαύτης επιτάξεως. 

(γ) διά περίοδον μη υπερβαίνουσαν την τριετίαν και 

(δ) επί καταβολή τοις μετρητοίς το ταχύτερον δικαίας και ευλόγου 

αποζημιώσεως καθοριζομένης εν περιπτώσει διαφωνίας υπό πολιτικού 

δικαστηρίου. 

…Πας ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα προσφυγής εις το δικαστήριον εν σχέσει προς 

οιανδήποτε των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή κατ’ εφαρμογήν αυτών, η δε τοιαύτη 

προσφυγή αναστέλλει την διαδικασίαν της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως. Εν 

περιπτώσει οιουδήποτε όρου, περιορισμού ή δεσμεύσεως κατ’ εφαρμογήν της τρίτης 

παραγράφου του παρόντος άρθρου, το δικαστήριον δύναται να διατάσση αναστολήν 

οιασδήποτε σχετικής διαδικασίας. Πάσα απόφασις δικαστηρίου εκδιδομένη κατ’ 

εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου υπόκειται εις έφεσιν. 

Αναμφίβολα, 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  σκοπούς δημόσιας ωφέλειας.  

 

Παράλληλα, προβλέπεται ότι στον ιδιοκτήτη, επιβάλλεται να καταβληθεί από την 

απαλλοτριούσα αρχή, προκαταβολικά, δίκαιη και εύλογη αποζημίωση, που σε 

περίπτωση διαφωνίας, καθορίζεται από το Δικαστήριο.  
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4. Διαπιστώσεις  

Κατά τη διάρκεια 8 χρόνων από την έκδοση του διατάγματος απαλλοτρίωσης το 

Υπουργείο Παιδείας επενέβαινε στο ακίνητο  με εκσκαφές χωρίς επίταξη παρότι ήταν 

σε ισχύ διάταγμα απαλλοτρίωσης το οποίο ανακλήθηκε τελικά, το 2019. 

 

Περαιτέρω από το 1994 μέχρι την έκδοση διατάγματος απαλλοτρίωσης το 2011 το εν 

λόγω Υπουργείο επενέβαινε χωρίς οποιαδήποτε νομιμοποίηση στο τεμάχιο του 

παραπονούμενου κατακρατώντας το ουσιαστικά για συνολικά 25 χρόνια χωρίς 

επίταξη. 

 

Με την αντιφατική της συμπεριφορά η διοίκηση καταπάτησε τις αρχές της καλής πίστης 

και δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των διοικούμενων1 και ο παραπονούμενος θα 

πρέπει να αποζημιωθεί τουλάχιστο για απώλεια χρήσης με βάση την ενοικιαστική αξία 

της αγοραίας αξίας του ακινήτου   

 

5. Εισήγηση 

Λόγω της δυσμενούς θέσης στην οποία έχει περιέλθει ο παραπονούμενος, εξαιτίας της 

μη διευθέτησης του όλου ζητήματος που έχει να κάνει με την στέρηση της ιδιοκτησίας 

του από το 1994, εισήγησή μου είναι η άμεση κινητοποίηση των εμπλεκόμενων αρχών 

προκειμένου να εξευρεθεί μια δίκαιη λύση που θα περιλαμβάνει την αποζημίωσή του 

ή σε αντίθετη περίπτωση την καταβολή άμεσα τουλάχιστον την ενοικιαστική αξία του 

τεμαχίου από το 1994 στη βάση της αγοραίας αξίας. 

Η έκθεση υποβάλλεται στο Διευθυντή του Κτηματολογίου για τις δέουσες ενέργειες και 

κοινοποιείται στον Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών για ενημέρωση του. 

 

 

Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη 

Επίτροπος Διοικήσεως και 

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 
1 Άρθρα 50 και 51(1) των περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου [Ν. 158(Ι)/1999] 


