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Το παράπονο

Ι . Ο κ .  _ υπέβαλε παράπονο στο Γραφείο μας κατά του
Υπουργείου Άμυνας, αναφορικά με τη χρήση μέρους του συνιδιοκτήτου 
τεμαχίου του από το 1 974 για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς, χωρίς 
αυτό να έχει επιταχθεί ή απαλλοτριωθεί και χωρίς την καταβολή στον 
ίδιο ή/και στους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες του τεμαχίου οποιασδήποτε 
αποζημίωσης.

2. Συγκεκριμένα, ο παραπονούμενος είναι συνιδιοκτήτης (1/30) του
τεμαχίου με αρ. στην ενορία Καϊμακλίου στη
Λευκωσία, στο οποίο έχουν κατασκευαστεί αμυντικά έργα (αντιαρματική 
τάφρος) που καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του τεμαχίου (5.370 τ.μ.). Για 
το συγκεκριμένο θέμα ο παραπονούμενος αποτάθηκε στο Υπουργείο 
Άμυνας το οποίο, όπως υποστηρίζει, το Μάιο του 2016 προσέφερε στον 
πατέρα του (τότε ιδιοκτήτη του επίμαχου μεριδίου του τεμαχίου) πολύ 
χαμηλή αποζημίωση/ενοίκιο για τη χρήση του μεριδίου του τεμαχίου που 
του αναλογούσε για 33 χρόνια, δηλαδή €100 που αντιστοιχεί σε €3 ανά 
έτος.

3. Δεδομένου δε ότι το υπό αναφορά τεμάχιο βρίσκεται σε βιομηχανική 
ζώνη Βα3, η αγοραία αξία του σε τιμές 201 3 καθορίστηκε από το Τμήμα 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στα €640.800 και με βάση την εκτίμηση 
ιδιώτη εκτιμητή, η καταβλητέα αποζημίωση/ενοίκιο για το μερίδιο που 
αναλογούσε στον πατέρα του έπρεπε, να ανερχόταν στα €18.000, ο 
παραπονούμενος έχει την άποψη ότι η προσφερόμενη από το Υπουργείο 
αποζημίωση δεν είναι δίκαιη και εύλογη, όπως προνοείται στο Άρθρο 
23.8(δ) του Συντάγματος.

4. Σημειώνεται ότι ο παραπονούμενος ενημέρωσε Λειτουργό του Γραφείου 
μας ότι δεν φέρει ένσταση στη χρήση του συνιδιοκτήτου τεμαχίου του 
(πλέον είναι ο ίδιος συνιδιοκτήτης του μεριδίου του πατέρα του) για τις 
ανάγκες της Εθνικής Φρουράς, νοουμένου, όμως, ότι η χρήση του θα είναι 
νόμιμη, δηλαδή, το Υπουργείο Άμυνας θα φροντίσει για την έκδοση 
σχετικού διατάγματος επίταξης και θα προσφέρει στον ίδιο και τους 
υπόλοιπους συνιδιοκτήτες του τεμαχίου δίκαιη και εύλογη αποζημίωση.
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Έρευνα

1. Σε σχέση με τα προαναφερθέντα, Λειτουργός του Υπουργείου Άμυνας 
ανέφερε σε Λειτουργό του Γραφείου μας ότι το Υπουργείο είχε προσφέρει 
στον παραπονούμενο αποζημίωση/ενοίκιο για εκμίσθωση μέρους του 
τεμαχίου του μέχρις ότου θα καθίστατο δυνατή η έκδοση του σχετικού 
διατάγματος επίταξης, το οποίο δεν αποδέχθηκε, αφού διαφώνησε με το 
ύψος της προσφερθείσας αποζημίωσης/ενοικίου. Περαιτέρω δε, το 
Υπουργείο είχε διαβιβάσει την προαναφερθείσα εκτίμηση ιδιώτη 
εκτιμητή για το μέρος του τεμαχίου του παραπονούμενου που 
χρησιμοποιείται από την Εθνική Φρουρά, στο Επαρχιακό Κτηματολογικό 
Γραφείο Λευκωσίας για να την αξιολογούσε και ανέμενε από το εν λόγω 
Γραφείο την ετοιμασία πίνακα με τα επηρεαζόμενα από τα συγκεκριμένα 
αμυντικά έργα τεμάχια, ώστε να προχωρούσε στην έκδοση του σχετικού 
διατάγματος επίταξης.

2. Ο Γενικός Διευθυντής ενημέρωσε το Γραφείο μας ότι η Εθνική Φρουρά, 
λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που είχε διαμορφωθεί μετά την 
τουρκική εισβολή του 1974, καθώς και της επείγουσας ανάγκης για 
διαμόρφωση γραμμής άμυνας, εισερχόταν σε ιδιωτικά τεμάχια που, 
λόγω της γειτνίασης τους με τη νεκρά ζώνη συνήθως ήταν 
εγκαταλελειμμένα από τους ιδιοκτήτες τους και κατασκεύαζε σ’ αυτά 
αμυντικά έργα, χωρίς τη δέσμευση των εν λόγω τεμαχίων με 
οποιοδήποτε τρόπο δια της μίσθωσης, επίταξης ή απαλλοτρίωσης τους.

3. Στην περίπτωση, σύμφωνα με το Γενικό Διευθυντή, που ο ιδιοκτήτης του 
τεμαχίου αντιλαμβανόταν την επέμβαση της Εθνικής Φρουράς στο 
τεμάχιο του και αποτεινόταν στο Υπουργείο, το Υπουργείο του πρότεινε 
την καταβολή σχετικού ενοικίου, το ύψος του οποίου υπολογιζόταν από 
το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Όπως δε πρόσθεσε ο Γενικός 
Διευθυντής, το Υπουργείο δεν προέβαινε σε οποιαδήποτε ενέργεια για 
τον εντοπισμό των ιδιοκτητών των τεμαχίων και την ενημέρωση τους για 
τη χρήση τους από την Εθνική Φρουρά ή/και για την καταβολή 
οποιουδήποτε ενοικίου.

4. Ακολούθως όμως, σύμφωνα με το Γενικό Διευθυντή, κατά ή περί του 
1993, αποφασίστηκε η αλλαγή του τρόπου δέσμευσης των τεμαχίων για 
να συνάδει με την κείμενη νομοθεσία και άρχισαν να εκδίδονται 
διατάγματα επίταξης διάρκειας τριών ετών, βάσει του περί Επιτάξεως 
Ιδιοκτησίας για Σκοπούς Άμυνας (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου.
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5. Αναφορικά με το τεμάχιο του παραπονούμενου, ο Γενικός Διευθυντής 
σημείωσε ότι είχε τύχει εφαρμογής η προαναφερθείσα γενική πρακτική. 
Συγκεκριμένα, η Εθνική Φρουρά κατασκεύασε εντός του τεμαχίου 
αμυντικό έργο χωρίς να το δεσμεύσει με οποιοδήποτε τρόπο και όταν, 
μετά την έλευση μερικών δεκαετιών ο (τότε) ιδιοκτήτης του (πατέρας του 
παραπονούμενου) αποτάθηκε στο Υπουργείο για να του καταβάλλονταν 
ενοίκια πλέον τόκοι, το Υπουργείο αποτάθηκε στο Τμήμα Κτηματολογίου 
και Χωρομετρίας για τον υπολογισμό τους. Ο (τότε) ιδιοκτήτης του 
τεμαχίου δεν συμφώνησε όμως με τους υπολογισμούς του Τμήματος 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και προσκόμισε στο Υπουργείο την 
εκτίμηση ιδιώτη εκτιμητή, την οποία το Υπουργείο διαβίβασε στο Τμήμα 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας που, αφού επανεξέτασε το θέμα, 
πληροφόρησε το Υπουργείο ότι εμμένει στην αρχική του εκτίμηση.

6. Ακολούθως και αφού το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς ενημέρωσε το 
Υπουργείο ότι το υπό αναφορά τεμάχιο εξακολουθεί να είναι αναγκαίο 
για την εξυπηρέτηση σκοπών άμυνας, το Υπουργείο προώθησε τη 
διαδικασία εξασφάλισης των απαραίτητων εγγράφων από το Τμήμα 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για τη δέσμευση του τεμαχίου δυνάμει 
διατάγματος επίταξης και αναμένονταν οι σχετικές ενέργειες του εν 
λόγω Τμήματος.

7. Ο Γενικός Διευθυντής ανέφερε, περαιτέρω, στο Γραφείο μας πως ο 
υπολογισμός των ενοικίων και τόκων γίνεται με βάση τα ισχύοντα 
δεδομένα της κάθε χρονικής περιόδου, καθώς και ότι η αποκλειστική 
αρμοδιότητα για τον υπολογισμό των καταβλητέων ενοικίων και τόκων 
ανήκει στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

8. Ο παραπονούμενος ενημέρωσε πρόσφατα Λειτουργό του Γραφείου μας 
ότι το Υπουργείο ακόμη δεν έχει εκδώσει το σχετικό διάταγμα επίταξης, 
καθότι δεν έχει επέλθει συμφωνία μεταξύ τους σε σχέση με το ύψος των 
ενοικίων/αποζημίωσης που θα πρέπει να του καταβληθεί για την 
παράνομη χρήση του τεμαχίου του από την Εθνική Φρουρά για δεκαετίες. 
Το δε Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, σύμφωνα με τον 
παραπονούμενο, εξακολουθεί να εμμένει στη θέση του ότι η 
αποζημίωση/ενοίκιο που του αναλογεί για τη χρήση του τεμαχίου του 
όλα αυτά τα χρόνια ανέρχεται στα €100.
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Νομοθεσία

Ι .Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας κατοχυρώνεται από το Άρθρο 23 του 
Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο κάθε πρόσωπο δικαιούται να 
απαιτεί σεβασμό του δικαιώματος αυτού και η διοίκηση οφείλει να 
απέχει από ενέργειες, πράξεις ή παραλείψεις που συνεπάγονται 
παραβίαση του. Στέρηση ιδιοκτησίας ή περιορισμός της είναι δυνατός 
μόνο βάσει νόμου και εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
που καθορίζονται σε αυτό. Συγκεκριμένα, η στέρηση ή ο περιορισμός 
ιδιοκτησίας είναι δυνατός όταν προηγηθεί αναγκαστική απαλλοτρίωσή 
της για εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίας ωφέλειας ή/και με την επίταξη 
της για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 3 έτη, πλην των περιπτώσεων 
που γίνεται για στρατιωτικούς σκοπούς και αφού καταβληθεί στον 
ιδιοκτήτη εύλογη και δίκαιή αποζημίωση το ταχύτερο δυνατό.1

2. Στον περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμο, εξειδικεύονται οι σκοποί 
δημόσιας ωφέλειας για τους οποίους επιτρέπεται η επίταξη ιδιοκτησίας 
και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την άμυνα ή την ασφάλεια της 
Δημοκρατίας,2 ενώ, με βάση τον περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας για Σκοπούς 
Άμυνας (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο, στις αμυντικές ανάγκες για τις 
οποίες μπορεί να επιταχθεί οποιαδήποτε ιδιοκτησία περιλαμβάνονται, 
μεταξύ άλλων, και η δημιουργία αμυντικών θέσεων και άλλων χώρων για 
εξυπηρέτηση στρατιωτικών αναγκών.3

3. Βάσει του πιο πάνω Νόμου, όταν ιδιωτική ιδιοκτησία καθίσταται 
αναγκαία για την αντιμετώπιση αμυντικών αναγκών, ο Υπουργός 
Άμυνας4 μπορεί να εκδώσει σχετικό διάταγμα επίταξης, στο οποίο 
καθορίζεται ο σκοπός για τον οποίο η εν λόγω ιδιοκτησία είναι 
απαραίτητη, οι λόγοι της επίταξης και η ημερομηνία έναρξης της.5

4. Το εν λόγω διάταγμα δεν δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας αλλά αντίγραφο του γνωστοποιείται ταχυδρομικώς στην

' Εδάφια 2, 4 και 8 του Άρθρου 23 του Συντάγματος
2 Παράγραφος (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμου
3 Εδάφιο (2) του άρθρου 3 του περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας για σκοπούς Άμυνας (Προσωρινές 
Διατάξεις) Νόμου
4 Με βάση την Κ.Δ.Π. 87/1993, το Υπουργικό Συμβούλιο εκχώρησε, βάσει του περί Εκχωρήσεως της 
Ενασκήσεως των Εξουσιών των Απορρεουσών εκ Τινός Νόμου, την εξουσία έκδοσης διαταγμάτων 
επίταξης δυνάμει του Επιτάξεως Ιδιοκτησίας για Σκοπούς Άμυνας (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου, 
στον Υπουργό Άμυνας.
s Εδάφιο (1) του άρθρου 4 του ίδιου Νόμου
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τελευταία γνωστή διεύθυνση του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών της 
επιτασσόμενης ιδιοκτησίας.6 Η ισχύς του διατάγματος επίταξης είναι 
για χρονικό διάστημα ή χρονικά διαστήματα τα οποία δεν υπερβαίνουν 
συνολικά τα τρία έτη,7 ωστόσο ο Υπουργός δύναται να παρατείνει το 
χρονικό διάστημα ισχύος του μέχρι τα τρία έτη ή να εκδώσει νέο ή νέα 
διατάγματα επίταξης για την ίδια ιδιοκτησία, νοουμένου ότι το συνολικό 
χρονικό διάστημα κατά το οποίο οποιαδήποτε ιδιοκτησία θα τελεί υπό 
επίταξη για αντιμετώπιση αμυντικών αναγκών δε θα υπερβεί το χρονικό 
διάστημα κατά το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται η έκρυθμη 
κατάσταση.8

5. Μετά την έκδοση του πιο πάνω διατάγματος επίταξης, η επιτάσσουσα 
αρχή (Υπουργείο Άμυνας) μπορεί να αποκτήσει την κατοχή της 
ιδιοκτησίας που επιτάσσεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στο 
διάταγμα και διατηρεί την κατοχή της μέχρι τον τερματισμό της ισχύος 
του διατάγματος.9 Η δε αποζημίωση για την επίταξη ακίνητης 
ιδιοκτησίας που, βάσει του Άρθρου 23.8(δ) του Συντάγματος θα πρέπει 
να είναι δίκαια και εύλογη και να καταβάλλεται τοις μετρητοίς το 
ταχύτερο, υπολογίζεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 8 του περί 
Επιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμου και καθίσταται απαιτητή για την περίοδο 
που αρχίζει από την έναρξη της ισχύος της επίταξης και λήγει με τη λήξη 
του οικείου διατάγματος επίταξης. Όταν αποζημίωση λόγω επίταξης, 
καταστεί απαιτητή, η αρμόδια αρχή οφείλει να προβεί το ταχύτερο σε 
διαπραγματεύσεις για το συμβατικό καθορισμό της και όταν συμφωνηθεί 
η αποζημίωση πρέπει να καταβληθεί πάραυτα στον ενδιαφερόμενο με 
ετήσιο τόκο 4% από την ημερομηνία που κατέστη απαιτητή μέχρι την 
ημερομηνία πληρωμής.10

6. Στην περίπτωση δε που εντός τριών μηνών δεν επέλθει συμφωνία μεταξύ 
των ενδιαφερομένων μερών για το ύψος της αποζημίωσης ή δεν 
προβλέπεται να επέλθει συμφωνία, η επιτάσσουσα αρχή ή οποιοδήποτε 
άλλο ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο για τον 
καθορισμό της.11

6 Εδάφιο (2) του άρθρου 4
7 Εδάφιο (3) του άρθρου 4
8 Εδάφιο (4) του άρθρου 4
9 Άρθρο 6 του περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμου που βάσει του άρθρου 5 του περί Επιτάξεως 
Ιδιοκτησίας για σκοπούς Άμυνας (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου, ενσωματώνεται στον εν λόγω Νόμο.
10 Άρθρα 10 και 1 3 του περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμου
11 Άρθρο 11 του περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμου

6



Διαπιστώσειε - Συμπεράσματα

1. To Υπουργείο Άμυνας, μέσω του Γενικού Διευθυντή του, έχει αποδεχθεί 
ότι πράγματι έχει σημειωθεί παράνομη επέμβαση στο συνιδιόκτητο 
τεμάχιο του παραπονούμενου, ένεκα της πρακτικής που ακολουθείτο 
μέχρι και το 1993, δηλαδή μέχρις ότου τεθεί σε εφαρμογή ο περί 
Επιτάξεως Ιδιοκτησίας για Σκοπούς Άμυνας (Προσωρινές Διατάξεις) 
Νόμος. Εντούτοις ακόμη και μετά την εφαρμογή του Νόμου αυτού, το 
Υπουργείο δεν προσέφυγε στις διατάξεις του για την επίταξη του 
επηρεαζόμενου μέρους του επίμαχου τεμαχίου, αλλά ανέμενε μέχρι οι 
συνιδιοκτήτες του (αρχικά ο πατέρας του παραπονούμενου και στη 
συνέχεια ο ίδιος) να ζητήσουν από το Υπουργείο την καταβολή 
αποζημίωσης/ενοικίου για την παράνομη χρήση του τεμαχίου τους και 
τη νομιμοποίηση της επέμβασης σ’ αυτό με την έκδοση σχετικού 
διατάγματος επίταξης.

2. Έκτοτε όμως και παρά τη διαπιστωθείσα παράνομη επέμβαση στο υπό 
αναφορά τεμάχιο, το Υπουργείο δεν έχει φροντίσει για την επίταξη του 
επηρεαζόμενου μέρους, παρότι παραμένει αναγκαίο για σκοπούς 
άμυνας, με επακόλουθο η χρήση του να εξακολουθεί να είναι παράνομη. 
Η δε διαδικασία νομιμοποίησης της παράνομης επέμβασης στο τεμάχιο 
άρχισε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση αλλά ακόμη δεν έχει τελεσφορήσει 
και συνακόλουθα, η καταπάτηση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του 
παραπονούμενου και των υπόλοιπων συνιδιοκτητών του τεμαχίου, 
συνεχίζεται, αφού η κατοχή του επηρεαζόμενου από τα αμυντικά έργα 
μέρους του τεμαχίου δεν έχει περιέλθει στο Υπουργείο Άμυνας με νόμιμο 
τρόπο.

3. Ο δε παραπονούμενος, καθώς και οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες του 
τεμαχίου, όχι μόνο δεν έχουν λάβει οποιαδήποτε αποζημίωση για τη 
χρήση μέρους του τεμαχίου τους από την Εθνική Φρουρά και για τη 
στέρηση του δικαιώματος απόλαυσης της ιδιοκτησίας τους για αρκετές 
δεκαετίες, αλλά εξακολουθούν να στερούνται, όχι μόνο την ιδιοκτησία 
τους, αλλά και την αποζημίωση που θα λάμβαναν εάν το επηρεαζόμενο 
μέρος του τεμαχίου τους είχε επιταχθεί, καθώς και του δικαιώματος 
προσφυγής στο δικαστήριο για τον καθορισμό της σχετικής
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αποζημίωσης, σε περίπτωση διαφωνίας τους με την προσφερόμενη από 
το Υπουργείο αποζημίωση.12

4. Το γεγονός ότι το Υπουργείο έχει ήδη προβεί σε ενέργειες προς το Τμήμα 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για την έκδοση του σχετικού 
διατάγματος επίταξης είναι μεν θετικό. Η εν λόγω όμως διαδικασία, δεν 
έχει ακόμη ολοκληρωθεί, όχι εξ υπαιτιότητας του παραπονούμενου αλλά 
λόγω του ύψους της προσφερόμενης προς τον παραπονούμενο 
αποζημίωσης/ενοικίου για την παράνομη χρήση του συνιδιοκτήτου 
τεμαχίου του για δεκαετίες που, συγκριτικά με την υπολογισθείσα από 
ιδιώτη εκτιμητή αποζημίωση, είναι σχεδόν μηδαμινή και ο 
παραπονούμενος δεν την έχει ακόμη αποδεχτεί αφού δεν την θεωρεί 
εύλογη και δίκαιη.

5. Συνακόλουθα, η θεραπεία για την παράνομη χρήση του υπό αναφορά 
τεμαχίου για δεκαετίες, που δεν θα επέλθει με την έκδοση του 
διατάγματος επίταξης αφού αυτό δεν θα αφορά το προγενέστερο του 
διατάγματος χρονικό διάστημα κατά το οποίο το τεμάχιο χρησιμοποιείτο 
παράνομα, όχι μόνο καθυστερεί, αλλά είναι και αβέβαιη η έλευσή της, 
λόγω του ύψους της προσφερόμενης αποζημίωσης/ενοικίου από το 
χρόνο επέμβασης στο τεμάχιο μέχρι και την έκδοση του διατάγματος 
επίταξης του αναγκαίου μέρους του.

6. Ενόψει, συνεπώς, της προσφερόμενης αποζημίωσης στον 
παραπονούμενο (€100) για τη χρήση του τεμαχίου του, που προφανώς 
απέχει χαοτικά από την υπολογισθείσα από τον ιδιώτη εκτιμητή 
(€18.000), σημειώνεται ότι οι βασικές αρχές με βάση τις οποίες 
επιδικάζονται αποζημιώσεις σε περιπτώσεις παράνομης επέμβασης σε 
ακίνητη ιδιοκτησία, έχουν ήδη αποκρυσταλλωθεί από το Ανώτατο 
Δικαστήριο.

7. Συγκεκριμένα, στην υπόθεση Γενικόο Εισαγγελέαο Tnc Δηυοκοατίαε ν. 
Muazzez Edhem Bahchecioolou κ.ά. (1998) 1 AAA 426. ημερομηνίας 27 
Φεβρουάριου 1998. αναφέρθηκαν τα εξής:

«Ο ορθός τρόπος υπολογισμού των αποζημιώσεων για παράνομη 
επέμβαση είναι με βάση την ενοικιαστική αξία της ακίνητης περιουσίας

12 Σχετική είναι η παράγραφος (β) του εδαφίου 8 του άρθρου 23 του Συντάγματος και το άρθρο 6 του 
περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας για Σκοπούς Άμυνας (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου.

8



σε σχέση με τη σχετική χρονική περίοδο της επέμβασης και της χρήσης 
της ακίνητης ιδιοκτησίας...

...το μέτρο αποζημίωσης για παράνομη κατοχή ακινήτου είναι η 
ενοικιαστική αξία του κτήματος και όχι το όφελος που προσπορίζεται ο 
παράνομος κάτοχος από τη χρήση της γης ή η ακριβής απώλεια του 
ιδιοκτήτη, ότι δηλαδή το κριτήριο για την αποζημίωση του ιδιοκτήτη 
είναι αντικειμενικό και αλληλένδετο με την ενοικιαστική αξία του 
κτήματος...

...Περαιτέρω...πρόσωπο που επεμβαίνει σε ακίνητη ιδιοκτησία και τη 
χρησιμοποιεί για δικούς τους σκοπούς, πρέπει να καταβάλει 
αποζημιώσεις με βάση τις πιο πάνω αρχές, ανεξάρτητα από το αν ο 
ιδιοκτήτης θα μπορούσε ή όχι να χρησιμοποιήσει ο ίδιος την περιουσία 
του ή να την ενοικιάσει».

Εισηγήσεις

1. Με βάση τα ανωτέρω και για σκοπούς αποκατάστασης του 
συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος ιδιοκτησίας του 
παραπονούμενου και των συνιδιοκτητών του, θα πρέπει το 
Υπουργείο Άμυνας να εντείνει τις προσπάθειες του προς το Τμήμα 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για να καταστεί δυνατή η έκδοση 
του αναγκαίου διατάγματος επίταξης του επηρεαζόμενου μέρους 
του επίμαχου τεμαχίου.

2. Το δε Τμήμα Κτηματολογίου και χωρομετρίας θα πρέπει να 
φροντίσει για την υλοποίηση των απαραίτητων εκ μέρους του 
ενεργειών που θα επιτρέψουν στον Υπουργό Άμυνας να 
προχωρήσει στην έκδοση του υπό αναφορά διατάγματος, δηλαδή, 
να προβεί στον υπολογισμό της εύλογης αποζημίωσης που θα 
πρέπει να καταβληθεί στον παραπονούμενο και τους υπόλοιπους 
συνιδιοκτήτες για την επίταξη μέρους του τεμαχίου τους, καθώς 
και να προβεί, αν δεν το έχει ήδη πράξει, σε επανεκτίμηση της 
αποζημίωσης/ενοικίου που θα πρέπει να τους καταβληθεί, 
λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα απόφαση του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου και να καταβληθεί αυτή ευθύς αμέσως χωρίς άλλη 
καθυστέρηση.
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3. Περαιτέρω, επειδή το ζήτημα της χρήσης ιδιωτικής ιδιοκτησίας 
για σκοπούς άμυνας χωρίς αυτή να έχει επιταχθεί ή/και να έχουν 
καταβληθεί αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες της, είναι ιδιαίτερα 
εκτενές, θα πρέπει το Υπουργείο, σε συνεργασία με το Τμήμα 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, να φροντίσουν για την 
καταγραφή της ιδιοκτησίας αυτής, ώστε να είναι δυνατή, εάν 
εξακολουθεί να είναι αναγκαία για σκοπούς άμυνας, η επίταξη της 
και η καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων στους 
επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες.

4. Για σκοπούς υλοποίησης των προαναφεθέντων εισηγήσεων, η 
έκθεση υποβάλλεται στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας 
και στο Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 
για τις δέουσες ενέργειες τους.

Μαρία Στυλιανού - Λοττίδη 
Επίτροπος Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


