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1 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΑΡΘΡΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

1.1 Άρθρο 2 - Ερμηνεία 

1.1.1 Υπόθεση 

Κοινότητες ― Ο  περί Κοινοτήτων Νόμος του 1999 (Ν.86(Ι)/99) ― 

Άρθρο 53(1)(α) σε συνδυασμό και με το Άρθρο 2 του Νόμου αλλά και με τους 

Καν. 63 και 64 της Κ.Δ.Π. 278/02 ― Ερμηνεία ― Η πειθαρχική αρμοδιότητα 

των Κοινοτικών Συμβουλίων ― Ασκήθηκε ορθά στην κριθείσα περίπτωση. 

Χαράλαμπος Χαραλάμους Πλαστήρας v. Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω 

Πύργου, Συνεκδικαζόμενες Yποθέσεις Aρ. 9/2008, 10/2008, (2009) 4 Α.Α.Δ. 

683,  16 Σεπτεμβρίου 2009 

1.2 Άρθρο 16 - Προσόντα εκλογιμότητας, κωλύματα 

εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα 

1.2.1 Υπόθεση 

Κοινοτικά Συμβούλια ― Ασυμβίβαστες ιδιότητες μέλους ― Ειδικά η 

διάταξη του Άρθρου 16(2)(β) του περί Κοινοτήτων Νόμου αρ. 86(Ι)/99 ― 

Ερμηνεία ― Υιοθέτηση της ευρείας έννοιας της εκπαιδευτικής υπηρεσίας, 

ώστε να περιλαμβάνει και τον έκτακτο εκπαιδευτικό. 
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Χαραλάμπος Χριστοδούλου v. Υπουργείου Εσωτερικών κ.α., Υπόθεση Αρ. 

1773/2007, (2009) 4 Α.Α.Δ. 707, 17 Σεπτεμβρίου 2009 

1.2.2 Υπόθεση 

Ποινή ― Παράνομη εργοδότηση αλλοδαπών ― Εφεσείων, κοινοτάρχης, 

εκτελώντας το επάγγελμά του ως αμπελουργός, εργοδότησε για λίγες ημέρες 

δύο αλλοδαπούς, χωρίς να ελέγξει το καθεστώς υπό το οποίο αυτοί 

βρίσκονταν στην Κύπρο ― Λευκό ποινικό μητρώο, παραδοχή σε 

καθυστερημένο στάδιο ― Επιβολή ποινής φυλάκισης δύο μηνών ― Κατά 

πόσο η επιβληθείσα ποινή θα είχε ως αποτέλεσμα ο εφεσείων να εκπέσει από 

τη θέση την οποία κατέχει ως κοινοτάρχης του χωριού του ― Κατά πόσο το 

Δικαστήριο αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη επιείκεια τις περιπτώσεις 

εργοδότησης αλλοδαπού εργοδοτούμενου που εισήλθε αρχικά νόμιμα και 

αργότερα κατέστη παράνομος, από τις περιπτώσεις εργοδότησης αλλοδαπού ο 

οποίος εισήλθε εξ αρχής παράνομα στη Δημοκρατία ― Επικύρωση πρωτόδικης 

απόφασης κατ' έφεση. 

Γιώργος Ιωάννου v. Αστυνομίας, Ποινική Έφεση Αρ. 242/2009, (2010) 2 

Α.Α.Δ. 243, 11 Μαΐου 2010 

1.2.3 Υπόθεση 

Κοινοτάρχες ― Διάπραξη αδικημάτων από Κοινοτάρχες και μέλη 

Κοινοτικών Συμβουλίων ― Καταδίκη και επιβολή ποινής ― Επιπτώσεις στη 

σταδιοδρομία τους ― Ο περί Κοινοτήτων Νόμος του 1999 (Ν. 86(Ι)/99), 

όπως τροποποιήθηκε ― Εφαρμοστέες αρχές. 
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Γιώργος Ιωάννου v. Αστυνομίας, Ποινική Έφεση Αρ. 242/2009, (2010) 2 

Α.Α.Δ. 243, 11 Μαΐου 2010 

1.3 Άρθρο 16(2) – Προσόντα εκλογιμότητας, κωλύματα 

εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα 

1.3.1 Υπόθεση 

ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ.:   Με την προσφυγή του ο αιτητής ζητά δήλωση του 

δικαστηρίου ότι η πράξη και/ή απόφαση των καθ΄ ων η αίτηση, που στάληκε 

στον αιτητή με επιστολή του καθ΄ ου η αίτηση 2, ημερ. 16.1.08, και με την 

οποία πληροφορήθηκε ότι παύθηκε από Κοινοτάρχης και/ή ότι δεν μπορεί να 

διατελεί και/ή να συνεχίσει να είναι ο Κοινοτάρχης Δρυνιάς, είναι άκυρη, 

παράνομη και στερημένη εννόμου αποτελέσματος. 

Με την επιστολή του προς τον αιτητή, ημερ. 16.1.08, ο δεύτερος καθ΄ 

ου η αίτηση τον πληροφορεί ότι μετά την απόφαση του Τμήματος Αρχείου 

Πληθυσμού και Μετανάστευσης για διαγραφή του από τον Εκλογικό Κατάλογο 

Δρυνιάς και την εγγραφή του στον Εκλογικό Κατάλογο Πάφου, όπου έχει τη 

συνήθη διαμονή του, γεγονός το οποίο του γνωστοποιήθηκε με επιστολή 

ημερ. 12.12.07, αυτός (ο αιτητής) δεν μπορεί να διατελεί Κοινοτάρχης 

Δρυνιάς σύμφωνα με το άρθρο 16(2) του περί Κοινοτήτων Νόμου 

86(Ι)/99.   Ενόψει του προαναφερομένου γεγονότος η θέση του Κοινοτάρχη 

θεωρείται ως κενωθείσα και θα πληρωθεί σύμφωνα με το Νόμο.  Προηγήθηκε 

απόφαση του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, ημερ. 

12.12.07, σύμφωνα με την οποία ο αιτητής και άλλα άτομα, τα οποία ήταν 

εγγεγραμμένα στον Εκλογικό Κατάλογο Δρυνιάς, άλλαξαν διεύθυνση 

κατοικίας και ως εκ τούτου το προαναφερόμενο Τμήμα αποφάσισε τη 

διαγραφή τους από τον Εκλογικό Κατάλογο Δρυνιάς και την εγγραφή τους 

στον Εκλογικό Κατάλογο της νέας διεύθυνσης της κατοικίας τους. 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_4/2008/4-200810-1695-2007.htm
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Η αίτηση βασίζεται, μεταξύ άλλων, στο ότι η προσβαλλόμενη απόφαση, 

συνιστά αντισυνταγματική και παράνομη επέμβαση της Διοίκησης στη λαϊκή 

βούληση των εκλογέων της Δρυνιάς, δεν είναι δεόντως αιτιολογημένη, 

λήφθηκε υπό καθεστώς πλάνης περί τα πράγματα και το νόμο, με αλλότρια 

κίνητρα και καθ΄ υπέρβαση εξουσίας.  

Στην ένσταση των καθ΄  ων η αίτηση προβάλλεται προδικαστική 

ένσταση σύμφωνα με την οποία η προσβαλλόμενη πράξη δεν είναι εκτελεστή 

διοικητική πράξη αλλά πράξη εκτελέσεως και/ή πράξη πληροφοριακού 

χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν υπόκειται στον αναθεωρητικό έλεγχο του 

παρόντος δικαστηρίου.  Κατά τα άλλα στην ένσταση γίνονται ισχυρισμοί ότι η 

προσβαλλόμενη απόφαση είναι καθόλα νόμιμη, ορθή, σύμφωνη με το 

Σύνταγμα και δεόντως αιτιολογημένη.    

Για τους λόγους που προσπάθησα να εξηγήσω θεωρώ ότι η 

προσβαλλόμενη απόφαση είναι αποτέλεσμα ανεπαρκούς έρευνας αλλά και 

πλάνης περί τα πράγματα και το νόμο, εφόσον φαίνεται ότι δεν 

συνυπολογίστηκαν όλοι οι ουσιώδεις παράγοντες και δεν αποδόθηκε σ΄ 

αυτούς η ορθή βαρύτητα, με αποτέλεσμα η απόφαση του Τμήματος Αρχείου 

Πληθυσμού και Μετανάστευσης, ως προς τη συνήθη διαμονή του αιτητή κατά 

τον ουσιώδη χρόνο, και κατ΄ επέκταση και η προσβαλλόμενη απόφαση του 

καθ΄ ου η αίτηση 2 για παύση του αιτητή από το αξίωμα του εκλελεγμένου 

Κοινοτάρχη, να είναι νομικά τρωτή και υποκείμενη σε ακύρωση.   

Ενόψει των προαναφερομένων η προσφυγή πετυχαίνει και εκδίδεται 

δηλωτική απόφαση του δικαστηρίου ως η παράγραφος Α του 

αιτητικού.  Έξοδα €1.200, πλέον Φ.Π.Α., υπέρ του αιτητή. 



Υποθέσεις ανα άρθρο Νομοθεσίας  - Άρθρο 16(2) – Προσόντα εκλογιμότητας, κωλύματα 
εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα 

 9 | 215 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΤΡΥΦΩΝΟΣ v. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΜΕΣΩ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.α. , Υπόθεση  Αρ. 445/2008 , ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ  ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

, 6 Νοεμβρίου  2009 

1.4 Άρθρο 16(2) – Προσόντα εκλογιμότητας, κωλύματα 

εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα 

1.4.1 Υπόθεση 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,  Δ.:  Ο αιτητής ήταν εγγεγραμμένος στον εκλογικό 

κατάλογο Ποταμίτισσας και, κατά τις κοινοτικές εκλογές του Δεκεμβρίου 

2006, εξελέγη ως μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου.  Με την επιστολή, εκ 

μέρους του Επάρχου Λεμεσού, ημερομηνίας 5.10.09 ο αιτητής 

πληροφορήθηκε για την απόφαση της Διευθύντριας του Τμήματος Αρχείου 

Πληθυσμού, ημερομηνίας 19.9.08, να τον διαγράψει, δυνάμει του άρθρου 

100(3) του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου του 2002 [Ν. 141(Ι)/2002] (ο 

Νόμος) από τον εκλογικό κατάλογο Ποταμίτισσας και να τον εγγράψει στον 

Εκλογικό Κατάλογο του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών όπου θεωρήθηκε ότι είχε τη 

συνήθη διαμονή του.  Ταυτόχρονα πληροφορήθηκε ότι, με βάση τις πρόνοιες 

του άρθρου 16(2)(ζ) του περί Κοινοτήτων Νόμου του 1999 (Ν. 86(Ι)/99), 

«παύετε να είστε μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ποταμίτισσας γιατί έχετε 

διαγραφεί από τον εκλογικό κατάλογο της οικείας Κοινότητας».  Ασκήθηκε η 

παρούσα προσφυγή με αίτημα για ακύρωση και των δύο 

αποφάσεων.  Εκείνης για  τη διαγραφή του από τον εκλογικό κατάλογο και 

εκείνης για  την «παύση του». 

Οι καθ' ων η αίτηση πρόβαλαν δυο προδικαστικές ενστάσεις.  Κατά την 

πρώτη, η προσφυγή, που καταχωρήθηκε στις 2.11.09, ήταν εκπρόθεσμη ως 

προς την απόφαση για  τη διαγραφή του από τον εκλογικό κατάλογο αφού 

έχουν από καιρό παρέλθει οι 75 μέρες από τις 19.9.08, όταν αυτή 
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εξεδόθη.  Κατά τη δεύτερη, η απόφαση του Επάρχου σε σχέση με το 

αποτέλεσμα της συνακόλουθης «παύσης» του, ήταν απλώς πληροφοριακή και 

δεν ήταν εκτελεστή διοικητική πράξη. 

Συμφωνώντας με τις τρεις αποφάσεις των συναδέλφων μου θεωρώ πως 

οι δυο πράξεις διασυνδέονται αρρήκτως.  Η μια, όπως είναι παραδεκτό, κατά 

το νόμο, επιφέρει την άλλη και εμπρόθεσμη προσβολή της δεύτερης επιτρέπει 

τον έλεγχο και της πρώτης.  Θα αναφερθώ στη συνέχεια στο κρίσιμο άρθρο 

100(3) του Νόμου που ρητώς συναρτά την εξουσία για διαγραφή από τις 

εκλογές που διενεργούνται για τα δημοτικά ή τα κοινοτικά συμβούλια.  Ως 

αποτέλεσμα των οποίων ο αιτητής ανεδείχθη σε μέλος του Κοινοτικού 

Συμβουλίου, ιδιότητα την οποία, με την προσβαλλόμενη απόφαση της 

5.10.09, θεωρήθηκε ότι έχασε. 

Θα απέρριπτα, όμως, την προδικαστική ένσταση και πάνω στη βάση της 

διαζευκτικής θεώρησης που προώθησε ο αιτητής.  Μετά την 19.9.08, οπότε 

λήφθηκε η απόφαση της Διευθύντριας για διαγραφή από τον εκλογικό 

κατάλογο, ακολούθησε, μετά από παρέμβαση του Γενικού Διευθυντή του 

Υπουργείου Εσωτερικών, επανεξέταση και υποβλήθηκε νέα έκθεση, εκ μέρους 

του Επάρχου, που αφορούσε και στον αιτητή.  Επομένως, κατά την εισήγηση, 

έχουμε νέα εκτελεστή απόφαση, μετά από νέα έρευνα, το περιεχόμενο της 

οποίας ο αιτητής πληροφορήθηκε μόνο με την επιστολή ημερομηνίας 

5.10.09.  Θεωρώ πως το αντεπιχείρημα των καθ' ων η αίτηση ότι η 

διευθύντρια δεν είχε η ίδια αποφασίσει επανεξέταση ως προς τον αιτητή αλλά 

μόνο ως προς τον κοινοτάρχη του Κοινοτικού Συμβουλίου, του οποίου η 

περίπτωση εξεταζόταν ταυτοχρόνως, είναι ισχνό για  να άρει τις αμφιβολίες 

που τα περιστατικά εγείρουν.  Οι όποιες αμφιβολίες, σε τέτοιες περιπτώσεις, 

κατά την πάγια νομολογία μας, αίρονται υπέρ του διοικουμένου.  Οι καθ' ων 

η αίτηση επικαλέστηκαν ως απόφαση της Διευθύντριας για επανεξέταση μόνο 

στην περίπτωση του κοινοτάρχη, χειρόγραφη σημείωσή της, ημερομηνίας 
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26.3.09, στην επιστολή του δικηγόρου του κοινοτάρχη (ερυθρό 216 στο 

φάκελο), για επανεξέταση της περίπτωσής του.  Ανεξάρτητα από το αν αυτό 

θα σήμαινε και απόφαση για μη επανεξέταση στην περίπτωση του αιτητή, δεν 

μπορώ να συμφωνήσω πως, αφού έγινε στην πράξη επανεξέταση και 

υποβλήθηκε νέα έκθεση και για τον αιτητή, είναι παραδεκτό αυτά, μαζί και με 

το γεγονός ότι το συνακόλουθο, η «παύση», παρά την απόφαση της 19.9.08, 

λήφθηκε και γνωστοποιήθηκε στον αιτητή στις 5.10.09, να παραγνωρίζονται 

ως στοιχεία κατατείνοντα προς την προοπτική έκδοσης νέας απόφασης, 

εκτελεστής, βεβαίως, αφού θα προηγείτο νέα έρευνα, ενόψει των όποιων 

εσωτερικών σημειωμάτων ή και σκέψεων, αγνώστων βεβαίως στον 

αιτητή.  Θα απέρριπτα, συνεπώς, την ένσταση ως προς το εκπρόθεσμο.  

Επί της ουσίας είναι το κεντρικό επιχείρημα του αιτητή ότι ήταν 

παράνομη και, πάντως, αντισυνταγματική, η διοικητική παρεμβολή με την 

οποία ανατράπηκε η λαϊκή εντολή, δυνάμει της οποίας ανεδείχθη στο αξίωμα 

του μέλους του Κοινοτικού Συμβουλίου.  Τέτοιο αποτέλεσμα θα μπορούσε να 

επέλθει μόνο με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στο πλαίσιο εκλογικής 

αίτησης.  Οι καθ' ων η αίτηση υποστήριξαν πως δεν προκύπτει τέτοιος 

περιορισμός από το Νόμο, ειδικά από το άρθρο 100 το οποίο και επικαλέστηκε 

η απόφαση για τη διαγραφή. 

Οι καθ' ων η αίτηση υποστήριξαν ότι τέτοια ερμηνεία θα άφηνε το θέμα 

να εξαρτάται από το κατά πόσο ένας ενδιαφερόμενος θα υπέβαλλε ή όχι 

εκλογική αίτηση.  Όμως εδώ το θέμα αφορά στην ύπαρξη της εξουσίας κατ' 

επίκληση της οποίας έγινε η διαγραφή και ασφαλώς αυτή ελέγχεται υπό τους 

όρους του Νόμου.  Στοιχειοθετείται, κατά τα ανωτέρω, λόγος 

ακυρότητας.  Αυτός αφορά στη ρίζα της εξουσίας και δεν δικαιολογείται να με 

απασχολήσουν τα συζητηθέντα σε σχέση με την κατ' ουσία κρίση ως προς την 

κατοικία του αιτητή.  
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Η προσφυγή επιτυγχάνει, με έξοδα.  Η προσβαλλόμενη απόφαση 

ακυρώνεται. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΜΠΑΚΑΣ ν. ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ κ.α. , Υπόθεση Αρ. 

1498/2009 , 19 Σεπτεμβρίου  2011 

1.5 Άρθρο 42 – Τήρηση πρακτικών 

1.5.1 Υπόθεση 

Κοινότητες ― Διοικητική εποπτεία των κοινοτικών συμβουλίων από τον 

Έπαρχο και τον Υπουργό Εσωτερικών ― Άρθρα 42 και 45 του περί 

Κοινοτήτων Νόμου του 1999 (Ν. 86(Ι)/99) ― Ερμηνεία ― Η υποχρέωση του 

Υπουργού να ενεργεί μέσω του Επάρχου κατά την άσκηση της εποπτείας ― 

Παραβιάστηκε στην κριθείσα περίπτωση. 

 ΤΖΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ v. ΚΟΙΝΟΤΙΚOΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ κ.α. , 

Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 7/2005 , 15 Μαΐου  2007 

1.6 Άρθρο 42(1) - Τήρηση πρακτικών 

1.6.1 Υπόθεση 

Κοινότητες ― Έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των Κοινοτικών 

Συμβουλίων από τον οικείο Έπαρχο (Άρθρο 42(1) του περί Κοινοτήτων 

Νόμου αρ. 86(Ι)/99) ― Δεν συνεπάγεται ότι οι αποφάσεις των Κοινοτικών 

Συμβουλίων υπόκεινται στην έγκριση του Επάρχου. 
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Ανδρέας Ηρακλή Τσιολή κ.α. v. Επάρχου Λευκωσίας κ.α. , Αναθεωρητική 

Έφεση Αρ. 129/2005, (2007) 3 Α.Α.Δ 522, 12 Νοεμβρίου 2007 

1.7 Άρθρο 45 - Παράλειψη εκτέλεσης καθήκοντος που 

επιβάλλεται από τον παρόντα Νόμο 

1.7.1 Υπόθεση 

Κοινότητες ― Διοικητική εποπτεία των κοινοτικών συμβουλίων από τον 

Έπαρχο και τον Υπουργό Εσωτερικών ― Άρθρα 42 και 45 του περί 

Κοινοτήτων Νόμου του 1999 (Ν. 86(Ι)/99) ― Ερμηνεία ― Η υποχρέωση του 

Υπουργού να ενεργεί μέσω του Επάρχου κατά την άσκηση της εποπτείας ― 

Παραβιάστηκε στην κριθείσα περίπτωση. 

 ΤΖΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ v. ΚΟΙΝΟΤΙΚOΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ κ.α. , 

Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 7/2005 , 15 Μαΐου  2007 

1.7.2 Υπόθεση 

Κοινοτικά Συμβούλια ― Ιεραρχικός έλεγχός τους στο πλαίσιο άσκησης 

διοικητικής εποπτείας από τον Έπαρχο και εν τέλει από τον Υπουργό 

Εσωτερικών ― Νομοθετικό πλαίσιο ― Ο ιεραρχικός έλεγχος ασκήθηκε 

νομότυπα στην κριθείσα περίπτωση ανάκλησης διορισμού κοινοτικού 

υπαλλήλου ― Περιστάσεις. 



Υποθέσεις ανα άρθρο Νομοθεσίας  - Άρθρο 52 - Εργοδότηση εργατών 

 14 | 215 

Ανδρέας Γλυκής v. Κυπριακής Δημοκρατίας κ.α., Υπόθεση Αρ. 741/2003, 

(2005) 4 Α.Α.Δ. 417, 24 Μαΐου 2005 

1.8 Άρθρο 52 - Εργοδότηση εργατών 

1.8.1 Υπόθεση 

Κοινότητες ― Πρόσληψη εργατών ― Άρθρο 52 του περί Κοινοτήτων 

Νόμου του 1999 (Ν.86(Ι)/99) ― Η διαδικασία επιλογής που ακολουθήθηκε 

στην κριθείσα περίπτωση ― Έπασχε νομικά ― Παραβίαση ειδικά του Άρθρου 

41(5) του Νόμου ― Περιστάσεις ― Οι προσλήψεις ακυρώθηκαν. 

Λούκας Γρηγόρη ν. Κοινοτικό Συμβούλιο Πύργου, Υπόθεση Αρ. 338/2002, 

(2003) 4 Α.Α.Δ. 1168,  18 Δεκεμβρίου 2003 

1.9 Άρθρο 53 - Πειθαρχική εξουσία του Συμβουλίου 

1.9.1 Υπόθεση 

Κοινότητες ― Ο περί Κοινοτήτων Νόμος του 1999 (Ν.86(Ι)/99) ― 

Άρθρο 53(1)(α) σε συνδυασμό και με το Άρθρο 2 του Νόμου αλλά και με τους 

Καν. 63 και 64 της Κ.Δ.Π. 278/02 ― Ερμηνεία ― Η πειθαρχική αρμοδιότητα 

των Κοινοτικών Συμβουλίων ― Ασκήθηκε ορθά στην κριθείσα περίπτωση. 

Χαράλαμπος Χαραλάμους Πλαστήρας v. Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω 

Πύργου, Συνεκδικαζόμενες Yποθέσεις Aρ. 9/2008, 10/2008, (2009) 4 Α.Α.Δ. 

683,  16 Σεπτεμβρίου 2009 

1.9.2 Υπόθεση 

Κοινότητες ― Ο περί Κοινοτήτων Νόμος του 1999 (Ν.86(Ι)/99) ― 

Άρθρο 53(1)(β) ― Περιστάσεις της παράβασής του στην κριθείσα περίπτωση. 
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Χαράλαμπος Χαραλάμους Πλαστήρας v. Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω 

Πύργου, Συνεκδικαζόμενες Yποθέσεις Aρ. 9/2008, 10/2008, (2009) 4 Α.Α.Δ. 

683,  16 Σεπτεμβρίου 2009 

1.10 Άρθρο 63 - Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακίνητης 

ιδιοκτησίας 

1.10.1 Υπόθεση 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Δ.:  Ο αιτητής με την παρούσα προσφυγή αξιώνει την 

ακόλουθη θεραπεία: 

«Α. Δήλωση του Δικαστηρίου ότι, η πράξη και/η απόφαση του καθ' ου η 

αίτηση που περιέχεται στην επιστολή ημερομηνίας 16.7.12 την οποίαν έλαβε 

γνώση ο αιτητής στις 30.8.12, αναφορικά με την απαλλοτρίωση ακίνητης 

ιδιοκτησίας του αιτητή, αρ. τεμ. 410, Φ/Σχ. 0/2 - 220 - 391, Τμήμα 9 που 

ευρίσκεται στο χωριό Κοκκινοτριμιθιά για την εγγραφή δημόσιου δρόμου, 

είναι άκυρη, παράνομη, αντισυνταγματική και στερημένη εννόμου 

αποτελέσματος». 

Ο αιτητής είναι ιδιοκτήτης του τεμαχίου αρ. 410, Φ/Σχ. 2-220-391, 

στην Κοκκινοτριμιθιά, μέρος του οποίου αποφασίστηκε από το Κοινοτικό 

Συμβούλιο Κοκκινοτριμιθιάς (στο εξής «το Συμβούλιο»), όπως απαλλοτριωθεί 

για τη διάνοιξη και εγγραφή αγροτικού δρόμου και περαιτέρω ανάπτυξη της 

Βιομηχανικής Ζώνης.  

Για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο, ως η Απαλλοτριώνουσα Αρχή, προέβη 

στη δημοσίευση της σχετικής Γνωστοποίησης Απαλλοτρίωσης στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στις 20.5.2011.  
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Εναντίον της πιο πάνω γνωστοποίησης, η οποία τοιχοκολλήθηκε σε 

περίοπτα μέρη (σωματεία, καφενεία) της κοινότητας, ο αιτητής, ο οποίος 

ενημερώθηκε σχετικά με επιστολή του Επάρχου Λευκωσίας ημερομηνίας 

23.12.2011, υπέβαλε ένσταση μέσω δικηγόρου. Η ένσταση, η οποία είχε ως 

αποδέκτη τον Έπαρχο Λευκωσίας και παραλήφθηκε στις 31.1.2012, 

κοινοποιήθηκε στη συνέχεια στον Αν. Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 

Εσωτερικών, το Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, τον 

Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό Λευκωσίας και τον Πρόεδρο του 

Συμβουλίου. 

Κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 6.3.2012, το Συμβούλιο ομόφωνα 

απέρριψε την ένσταση για το λόγο ότι «θεωρείται αναγκαία η απαλλοτρίωση 

για τον ακόλουθο σκοπό δημόσιας ωφέλειας δηλ. την κατασκευή δημιουργία 

νέου οδικού δικτύου για την καλύτερη ανάπτυξη της γύρω περιοχής». 

Η απόφαση του Συμβουλίου κοινοποιήθηκε στον Έπαρχο και 

ακολούθως τέθηκε ενώπιον της αρμόδιας Υπουργικής Επιτροπής η οποία, 

αφού εξέτασε το ζήτημα, υιοθέτησε την άποψη του Συμβουλίου και 

προχώρησε στη δημοσίευση του επίδικου Διατάγματος Απαλλοτρίωσης, καθώς 

και σχετικού Διατάγματος Επίταξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

στις 27.4.2012. 

Αρκετούς μήνες αργότερα, ο αιτητής πληροφορήθηκε, μέσω επιστολής 

του Επάρχου, ημερομηνίας 9.10.2012, ότι η ένστασή του εξετάστηκε και 

απορρίφθηκε από την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή, καθώς και για τους 

λόγους της απόφασης της Επιτροπής. 

Ο αιτητής, ο οποίος στο μεταξύ προχώρησε στην καταχώρηση της 

παρούσας προσφυγής στις 25.9.2012, υποστηρίζει ότι έλαβε για πρώτη φορά 

πλήρη γνώση της απόρριψης της ένστασής του και της έκδοσης του 

Διατάγματος Απαλλοτρίωσης, μέσω μιας συστημένης επιστολής των 
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εκτιμητών των καθ' ων η αίτηση, για σκοπούς διακανονισμού της 

αποζημίωσης, ημερομηνίας 16.7.2012, την οποία παρέλαβε στις 30.8.2012.  

Παρά το ότι δεν έχει τεθεί αντίθετος ισχυρισμός, σημειώνεται ότι η 

προσφυγή του αιτητή, η οποία στρέφεται ουσιαστικά εναντίον του 

Διατάγματος Απαλλοτρίωσης που δημοσιεύθηκε στις 27.4.2012, θεωρείται, 

υπό τις περιστάσεις, ως εμπροθέσμως ασκηθείσα.   

Όπως είναι νομολογιακά αποδεκτό, σε τέτοιες περιπτώσεις, η προθεσμία 

αρχίζει από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε στον αιτητή η απόρριψη της 

ένστασής του εναντίον της Γνωστοποίησης Απαλλοτρίωσης και όχι από την 

ημερομηνία δημοσίευσης του Διατάγματος Απαλλοτρίωσης (βλ. Kapartis and 

Another v. Republic (1986) 3 CLR 2525). 

Επιδιώκοντας την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης, ο αιτητής 

υποστηρίζει ότι αυτή: 

(α) Λήφθηκε από αναρμόδιο όργανο και βρίσκεται σε αντίθεση με το 

Άρθρο 122 του Συντάγματος, 

(β) Πάσχει, λόγω παράνομης σύνθεσης του Συμβουλίου και μη τήρησης 

άρτιων πρακτικών από το Συμβούλιο και την Υπουργική Επιτροπή, 

(γ) Παραβιάζει το δικαίωμα ιδιοκτησίας που κατοχυρώνεται στο Άρθρο 

23 του Συντάγματος, 

(δ) Στερείται δέουσας έρευνας και αιτιολογίας. 

Εγείρεται, από πλευράς αιτητή, ζήτημα αρμοδιότητας του Συμβουλίου 

να προβαίνει σε απαλλοτρίωση, δεδομένης της θεμελιώδους συνταγματικής 

διάταξης του Άρθρου 23.4, που ορίζει ότι ιδιοκτησία μπορεί να απαλλοτριωθεί 

από τη Δημοκρατία, από Δημοτική Αρχή, από Κοινοτική Συνέλευση υπέρ 

εκπαιδευτικών, θρησκευτικών, φιλανθρωπικών ή αθλητικών σωματείων, 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_3/1986/rep/1986_3_2525.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_3/1986/rep/1986_3_2525.htm
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οργανώσεων ή ιδρυμάτων που υπόκεινται στην αρμοδιότητα της Κοινοτικής 

Συνέλευσης και, επίσης, από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμό 

κοινής ωφέλειας, προς τα οποία έχει παραχωρηθεί τέτοιο δικαίωμα από το 

Νόμο. 

Με δεδομένη την αρμοδιότητα του Συμβουλίου να θέσει σε κίνηση τη 

διαδικασία απαλλοτρίωσης του επίδικου τεμαχίου αρ. 410, προέχει η εξέταση 

του ισχυρισμού περί πάσχουσας σύνθεσής του κατά τη συνεδρία της 6.3.2012 

κατά την οποία εξετάστηκε και απορρίφθηκε η ένσταση του αιτητή. 

Σύμφωνα με το άρθρο  11 του Ν.86(Ι)/99: 

«11.-(1) Κάθε Συμβούλιο αποτελείται από- 

(α) Τον κοινοτάρχη, που είναι ο πρόεδρος αυτού, 

(β) τα μέλη, που είναι: 

(i).............................. 

(iii) για κοινότητες με αριθμό εγγεγραμμένων εκλογέων πέραν των 700, 

οκτώ μέλη. 

 (2).............................................. 

 (4) Ένα από τα μέλη του Συμβουλίου θα είναι ο αναπληρωτής 

κοινοτάρχης, που θα είναι και ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου και 

θα αντικαθιστά τον πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματός του. Ο αναπληρωτής 

κοινοτάρχης εκλέγεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (3) του άρθρου 

40 του παρόντος Νόμου.» 
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Από το απόσπασμα των πρακτικών του Συμβουλίου, που επισυνάπτεται 

στην αγόρευση των αιτητών, προκύπτει ότι, κατά τη συνεδρία της 6.3.2012 

(Αρ. Συνεδρίας 4/2012), παρίσταντο ο Κοινοτάρχης ως Πρόεδρος, ο 

Αναπληρωτής Κοινοτάρχης και άλλα επτά μέλη, ενώ σημειώνονται επίσης ως 

«παρευρισκόμενοι» άλλα δύο πρόσωπα, και συγκεκριμένα, ο Ανδρέας 

Κρασιάς - Γραμματέας του Συμβουλίου, και ο Σοφούλης Σοφοκλέους - 

Τεχνικός/Υδραυλικός του Συμβουλίου. 

Η θέση του αιτητή είναι ότι, εφόσον δε διαπιστώνεται από τα πρακτικά ο 

σκοπός της συμμετοχής του πιο πάνω Τεχνικού /Υδραυλικού στη συνεδρία 

και, κυρίως, το κατά πόσο είχε αποχωρήσει σε οποιοδήποτε στάδιο, η 

παρουσία του παραβίασε το άρθρο 21 του περί των Γενικών Αρχών του 

Διοικητικού Δικαίου Νόμου του 1999 (Ν.158(Ι)/99, ως έχει τροποποποιηθεί) 

και κατέστησε παράνομη τη σύνθεση του Συμβουλίου κατά τη λήψη της 

επίδικης απόφασής του. 

Το διάταγμα απαλλοτρίωσης είναι η τελική πράξη και, κατά συνέπεια, η 

μόνη εκτελεστή πράξη και προσβάλλεται βάσει του Άρθρου 146 του 

Συντάγματος. Όπως αναφέρεται στο σύγγραμμα του Δαγτόγλου, Γενικό 

Διοικητικό Δίκαιο, 3η Έκδοση, 1992, σελίδα 253: 

«Οι δικονομικές συνέπειες της σύνθετης διοικητικής ενέργειας αφορούν 

τους όρους του παραδεκτού της αιτήσεως ακυρώσεως, μόνο η τελική 

διοικητική πράξη μπορεί να προσβληθεί, αν και παραδεκτώς συμπροσβάλλεται 

και συνελέγχεται η νομιμότητα των προπαρασκευαστικών πράξεων.» 

Έχοντας υπόψη ότι η εξέταση και έκδοση απόφασης επί της ένστασης 

του αιτητή αποτελούσε τυπική προϋπόθεση για την έκδοση του διατάγματος 

απαλλοτρίωσης, η παρανομία που εντοπίζεται στη σύνθεση του Συμβουλίου 

συμπαρασύρει σε ακυρότητα και το διάταγμα απαλλοτρίωσης που 

ακολούθησε. 
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Ως αποτέλεσμα, η προσφυγή επιτυγχάνει, με €1.300, πλέον ΦΠΑ, έξοδα 

υπέρ του αιτητή. Η επίδικη πράξη ακυρώνεται. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΣ v. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΤΘΙΑΣ , Υπόθεση Αρ. 1465/2012 , ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ , 11 Νοεμβρίου  2015 

1.10.2 Υπόθεση 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, Δ.:  Με την αίτηση του ο αιτητής προσβάλλει την 

απόφαση των καθ΄ ων η αίτηση ημερ. 12.4.2012 με την οποία τέθηκε σε 

διαθεσιμότητα για την περίοδο από 17.4.2012 μέχρι 17.5.2012. Στηρίζεται η 

αίτηση στο ότι η προσβαλλόμενη πράξη λήφθηκε ως αποτέλεσμα πλάνης περί 

τον Νόμο και εσφαλμένης ερμηνείας και ή κακής εφαρμογής του σχετικού 

Νόμου, ο περί Κοινοτήτων Νόμος 86(Ι)/1999, άρθρα 63 και 64, (Πρώτος 

Πίνακας, Μέρος Ι), 66 και των περί Κοινοτικής Υπηρεσίας Κανονισμών του 

Κοινοτικού Συμβουλίου Σωτήρας του 2002.  Παρά την προβολή αριθμού 

νομικών σημείων ακυρώσεως ό,τι προωθήθηκε και απέμεινε ουσιαστικά προς 

κρίση είναι η παραβίαση του δικαιώματος του αιτητή για ακρόαση πριν αυτός 

τεθεί σε διαθεσιμότητα κατά παράβαση του άρθρου 43 του περί των Γενικών 

Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου.   

Ο αιτητής κατά πάντα ουσιώδη χρόνο βρισκόταν από την 1.4.1981 στη 

συνεχή υπηρεσία των καθ΄ ων η αίτηση ως γραφέας με καθαρές απολαβές 

€2.480.  Οι καθ΄ ων η αίτηση με επιστολή τους ημερ. 11.4.2012, 

πληροφόρησαν τον αιτητή ότι τον έθεσαν σε διαθεσιμότητα σύμφωνα και 

κατ΄ ακολουθία της απόφασης που έλαβαν στη συνεδρία ημερ. 12.4.2012 για 

διεξαγωγή έρευνας εναντίον του για πιθανή διάπραξη πειθαρχικού 

παραπτώματος.  Παραπονείται ο αιτητής ότι οι καθ΄ ων η αίτηση έλαβαν την 

προσβαλλόμενη απόφαση χωρίς προηγουμένως να του δοθεί το δικαίωμα να 

ακουστεί επί του θέματος τούτου.   
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Το Συμβούλιο αντιτείνει ότι τηρήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις που τάσσει 

ο Νόμος και η νομολογία, ενώ στην απόφαση λήφθηκε πρόνοια καταβολής 

του ενός δευτέρου του μισθού του όπως προέβλεπαν οι σχετικοί κανονισμοί, 

ποσά τα οποία ο αιτητής εισέπραξε χωρίς διαμαρτυρία ή επιφύλαξη, με 

αποτέλεσμα να εμποδίζεται, στη βάση της αρχής της επιδοκιμασίας και 

αποδοκιμασίας, να επικαλείται ότι η απόφαση δεν ήταν πλήρης.  Επειδή η 

θέση την οποία κατείχε ο αιτητής, γραφέας-εισπράκτορας, θα μπορούσε να 

επηρεάσει την ομαλή διεξαγωγή της έρευνας επηρεάζοντας μάρτυρες, 

καταστρέφοντας και ή εξαφανίζοντας μαρτυρία και άλλα στοιχεία που 

αφορούσαν την υπό διερεύνηση υπόθεση, τέθηκε σε διαθεσιμότητα για 

λόγους δημοσίου συμφέροντος. Με παραπομπή στην υπόθεση 

Χατζηδημητρίου ν. Κυπριακής Δημοκρατίας (1996) 4 C.L.R. 126, με την 

οποία κρίθηκε ότι η απόφαση βάσει τις οποίας τίθεται δημόσιος λειτουργός σε 

διαθεσιμότητα, συνιστά διοικητικό και όχι τιμωρητικό μέτρο, επομένως δεν 

παρέχεται στο διοικούμενο δικαίωμα ακρόασης πριν τη λήψη της 

προσβαλλόμενης απόφασης.   

Εδώ δεν πρόκειται για αποδοχή εκ μέρους του αιτητή της αποκοπής των 

απολαβών του και είσπραξης του ενός δευτέρου με την ελεύθερη του 

βούληση.   Εδώ λήφθηκε μια δυσμενής για το διοικούμενο διοικητική 

απόφαση και ήταν υποχρέωση των καθ΄ ων η αίτηση να αποδώσουν στον 

αιτητή ότι μισθό απέμεινε μετά την αποκοπή.   

Η αίτηση επιτυγχάνει.  Η προσβαλλόμενη απόφαση ακυρώνεται με 

έξοδα €1.500 πλέον ΦΠΑ, αν υπάρχει, εναντίον των καθ΄ ων η αίτηση. 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_4/1996/rep/1996_4_0126.htm
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΤΩΡΙΔΗΣ v. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ , Αρ. 

Υπόθεσης:  852/2012 , ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ , 31 Mαρτίου  2014 

1.10.3 Υπόθεση 

Αναγκαστική Απαλλοτρίωση ― Προϋποθέσεις, υπό τις οποίες ατονεί, σε 

αντιδιαστολή προς τις περιστάσεις που οδηγούν σε τελεσφόρηση της 

απαλλοτρίωσης και μεταβίβαση του απαλλοτριωθέντος επ' ονόματι της 

απαλλοτριούσας Αρχής ― Οι σχετικές πρόνοιες του Ν.15/62 και η εφαρμογή 

τους στα επίδικα γεγονότα. 

Καίτη Συμεού κ.α. ν. Κοινοτικού Συμβουλίου Ύψωνας , Αναθεωρητική Έφεση 

Αρ. 211/2009  , 23 Οκτωβρίου  2013 

1.10.4 Υπόθεση 

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Δ.: Με την παρούσα προσφυγή οι αιτητές, εγγεγραμμένοι 

εξ' αδιαιρέτου ιδιοκτήτες του τεμαχίου 81, Φ/Σχ. 35/6310V01, με αρ. 

εγγραφής 4929, που βρίσκεται εντός των ορίων της κοινότητας του χωριού 

Σίμου στην επαρχία Πάφου, επιδιώκουν την ακύρωση της «Απόφασης των 

Καθ'ων η αίτηση, η οποία δημοσιεύθηκε στο Τρίτο Παράρτημα (Μέρος ΙΙ) της 

Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με αρ. 4407 και ημερ. 11/3/2011 

δυνάμει Διοικητικής Πράξης με αρ. 183 και με την οποία απαλλοτρίωσε μέρος 

του κτήματος των Αιτητών με Αρ. Τεμ. 81, Φύλλο / Σχέδιο 35/6310V01, στο 

χωριό Σίμου, της Επαρχίας Πάφου και η οποία περιήλθε εις γνώση των 

Αιτητών με την πιο πάνω δημοσίευση ......», ως άκυρης, παράνομης, 

αντισυνταγματικής και άνευ οιουδήποτε έννομου αποτελέσματος. 

Της δημοσίευσης του Διατάγματος Απαλλοτρίωσης αρ. 183, προηγήθηκε 

η δημοσίευση της Γνωστοποίησης Απαλλοτρίωσης της επίδικης ιδιοκτησίας 

των αιτητών στις 10/9/2010, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

4379, με αριθμό Α.Δ.Π. 750. 
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Τη δημοσίευση της Γνωστοποίησης Απαλλοτρίωσης ακολούθησε η 

υποβολή ένστασης από πλευράς των αιτητών, στις 20/9/2010, η οποία αφού 

εξετάστηκε απορρίφθηκε.  

Θα πρέπει να λεχθεί ότι της επίδικης απαλλοτρίωσης είχε προηγηθεί 

σειρά γεγονότων που χρονολογούνται από το 2005 και συνθέτουν ένα μακρύ 

ιστορικό, σε λεπτομέρειες του οποίου θα αναφερθώ αν κρίνω ότι μια τέτοια 

αναφορά εξυπηρετεί τις ανάγκες της παρούσας απόφασής μου. Επί του 

παρόντος περιορίζομαι να αναφέρω ότι σκοπός της επίδικης απαλλοτρίωσης 

ήταν η κατασκευή δρόμου στην κοινότητα Σίμου.  

Πρωταρχική και δεσπόζουσα θέση ανάμεσα στους προβαλλόμενους 

λόγους ακύρωσης κατέχει ο πρώτος λόγος ακύρωσης, σύμφωνα με τον οποίο 

«η προσβαλλόμενη απόφαση λήφθηκε από όργανο - το Κοινοτικό Συμβούλιο 

(Σίμου) - το οποίο δεν είχε εξουσία ή αρμοδιότητα να προβεί στην 

απαλλοτρίωση». 

Με αιχμή του δόρατος τους την απόφαση του αδελφού Δικαστή 

Χατζηχαμπή, νυν Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στην υπόθεση 

Μανέντζου ν. Κοινοτικού Συμβουλίου Κάμπου κ.ά., Υπόθεση Αρ. 

997/2010, ημερομηνίας 10/5/2011, οι ευπαίδευτοι συνήγοροι των αιτητών 

επικαλούμενοι, προς ενίσχυση της επί του προκειμένου θέσης τους, τους 

προβληματισμούς της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου που 

διατυπώθηκαν στα πλαίσια της απόφασης στην υπόθεση Κοινοτικό 

Συμβούλιο Σίμου ν. Παμπορή, Α.Ε. 37/3009, ημερομηνίας 20/4/2012, 

υπέβαλαν, με αναφορά στις πρόνοιες του άρθρου 23.4 του Συντάγματος, ότι 

τα Κοινοτικά Συμβούλια δεν συνιστούν «νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου» 

εντός της εννοίας των συγκεκριμένων προνοιών και συνεπώς, δεν έχουν 

εξουσία να προβαίνουν σε απαλλοτριώσεις, παρά το γεγονός ότι τους δίνεται 

δικαίωμα απαλλοτρίωσης από τις πρόνοιες του άρθρου 63 του περί 

Κοινοτήτων Νόμου. 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_4/2011/4-201105-997-2010.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_4/2011/4-201105-997-2010.htm
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Συμφωνώ με τους ευπαίδευτους συνηγόρους των καθ'ων η αίτηση, ότι 

οι πιο πάνω προβληματισμοί της Ολομέλειας, παρέμειναν στη σφαίρα του 

προβληματισμού χωρίς ποτέ η Ολομέλεια να αποφανθεί επί του 

συγκεκριμένου θέματος. Όμως, όπως πολύ εύστοχα επισημαίνεται από τους 

ευπαίδευτους συνηγόρους των αιτητών, «Αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα 

προς τι οι πιο πάνω προβληματισμοί;» 

Συμφωνώ, όπως έχω ήδη αναφέρει, με τη προσέγγιση στην υπόθεση 

Μανέντζου, το σκεπτικό της οποίας υιοθετώ και για σκοπούς της παρούσας 

απόφασής μου. 

Ως εκ τούτου, η προσφυγή θα πρέπει να επιτύχει και η προσβαλλόμενη 

απόφαση να ακυρωθεί ως στερούμενη θεμελιακού ερείσματος.  

Ενόψει της πιο πάνω κατάληξης μου κρίνω ότι δεν συντρέχει λόγος να 

εξετάσω τους υπόλοιπους λόγους ακύρωσης. Με δεδομένη επίσης την κοινή 

για όλες τις πλευρές θέση, ότι Απαλλοτριούσα Αρχή στην κρινόμενη 

περίπτωση είναι ο καθ'ου η αίτηση 2, κρίνω επίσης ότι δεν συντρέχει λόγος 

να εξετάσω την προδικαστική ένσταση. 

Ενόψει όλων των πιο πάνω, η προσφυγή επιτυγχάνει. Η επίδικη πράξη 

ακυρώνεται με €1.300 έξοδα, υπέρ των αιτητών και εναντίον του καθ'ου η 

αίτηση 2. Μεταξύ αιτητών και καθ'ων η αίτηση 1, κρίνω ότι δεν συντρέχει 

λόγος να επιδικάσω οποιαδήποτε έξοδα. 
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ΜΑΡΟΥΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ κ.α. ν.  ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.α. , Υπóθεση Αρ. 550/2011 , ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ , 1 Αυγούστου  2013 

1.10.5 Υπόθεση 

ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ, Δ.:  Η προσφυγή προσβάλλει διάταγμα απαλλοτρίωσης 

ακινήτου της Αιτήτριας για το  σκοπό δημιουργίας χώρου στάθμευσης στο 

χωριό Κάμπος.  Η απαλλοτρίωση έγινε από το Κοινοτικό Συμβούλιο Κάμπου, 

ως Απαλλοτριώνουσα Αρχή, δυνάμει του άρθρου 63 του περί Κοινοτήτων 

Νόμου του 1999 (Ν. 86(Ι)/1999) με την έγκριση του Υπουργικού 

Συμβουλίου.  Η προσφυγή στρέφεται τόσο κατά του Κοινοτικού Συμβουλίου 

Κάμπου όσο και κατά της Δημοκρατίας μέσω του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Κατά τη μελέτη της υπόθεσης το Δικαστήριο αισθάνθηκε την ανάγκη να 

θέσει στους διαδίκους ένα θεμελιακό ερώτημα το οποίο του δημιουργήθηκε, 

το κατά πόσο Κοινοτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα απαλλοτρίωσης δυνάμει του 

Συντάγματος, δεδομένου ότι το Άρθρο 23.2 ορίζει ότι στέρηση ή περιορισμός 

του δικαιώματος ιδιοκτησίας «δεν δύναται να επιβληθεί, ειμή ως προβλέπεται 

υπό του παρόντος άρθρου».  Το δε Άρθρο 23.4 ορίζει ότι ιδιοκτησία μπορεί 

να απαλλοτριωθεί - 

«. 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 μόνο 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 ,,,» 

 Εν όψει του ότι οι μόνες τοπικές διοικήσεις προς τις οποίες δίδεται 

δικαίωμα απαλλοτρίωσης είναι οι δημοτικές αρχές, και εδώ δεν πρόκειται περί 
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δημοτικής αρχής, το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο το Κοινοτικό 

Συμβούλιο, για να έχει δικαίωμα να διενεργεί απαλλοτριώσεις, μπορεί να 

εμπίπτει σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία που αναφέρεται στο Άρθρο 23.4.  Η 

εισήγηση της Δημοκρατίας και του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάμπου είναι ότι 

τα Κοινοτικά Συμβούλια είναι «νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου».  Τούτο, 

υποστηρίζουν, προκύπτει από το ότι στο άρθρο 46(β) του Νόμου γίνεται 

πρόνοια για εκπροσώπηση του Κοινοτικού Συμβουλίου από τον Κοινοτάρχη 

ενώπιον των Δικαστηρίων και άλλων αρχών ενώ και το άρθρο 103(1) προνοεί 

ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο ενάγει και ενάγεται υπό την επωνυμία του σε 

διοικητικές διαδικασίες.  Περαιτέρω αναφορά γίνεται στο ότι ο Κοινοτάρχης 

και το Κοινοτικό Συμβούλιο έχουν αρμοδιότητες δημόσιας φύσης, όπως 

φαίνεται από τα άρθρα 46, 82 και 83, το δε Κοινοτικό Συμβούλιο, δυνάμει 

των άρθρων 60 και 61, έχει το δικαίωμα απόκτησης και διάθεσης περιουσίας 

και κατάρτισης συμβάσεων.  Το ίδιο δε το άρθρο 63, δυνάμει του οποίου 

έγινε η απαλλοτρίωση, παρέχει στο Κοινοτικό Συμβούλιο και την εξουσία 

απαλλοτρίωσης. 

Επικεντρώνομαι λοιπόν στο κρίσιμο ερώτημα, που είναι κατά πόσο τα 

Κοινοτικά Συμβούλια είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εν τη εννοία 

της εν λόγω αναφοράς στο Άρθρο 23.4.  Σε νομολογία δεν με έχουν 

αναφέρει οι ευπαίδευτοι συνήγοροι, έχω όμως υπ΄όψη μου την πρόσφατη 

απόφαση του αδελφού μου Νικολαΐδη, Δ., στην υπόθεση Καραογλανιάν 

κ.α. ν. Δημοκρατίας, 1238/2008, 7.2.2011, στην οποία, απορρίπτοντας 

εισήγηση ότι η απαλλοτρίωση αναρμοδίως έγινε από τη Δημοκρατία αντί από 

το εμπλεκόμενο Κοινοτικό Συμβούλιο, εξέφρασε αμφιβολία κατά πόσο 

Κοινοτικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να απαλλοτριώνει ακίνητη ιδιοκτησία. 

Ορισμός του όρου «νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου» στο ίδιο το 

Σύνταγμα δεν υπάρχει.  Στο Άρθρο 122 όμως, όπου ορίζεται ο όρος «δημοσία 

υπηρεσία», υπάρχει μια βοηθητική αναφορά ως προς την αντίληψη του όρου 
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«νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου» στο Σύνταγμα.  Προνοείται, 

συγκεκριμένα, ότι στον όρο «δημοσία υπηρεσία» περιλαμβάνεται, πλην της 

υπαγόμενης στη Δημοκρατία υπηρεσίας, και υπηρεσία - 

Ότι ο συνταγματικός νομοθέτης είχε την ίδια αντίληψη του όρου 

«νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου» και στο Άρθρο 23.4, που θα ήταν και 

ευλόγως αναμενόμενο, είναι σαφές.  Κατ΄αρχάς, δεν υπάρχει η παραμικρή 

ένδειξη για διαφορετική αντίληψη.  Έπειτα, το Άρθρο 23.4 λαμβάνει εξ ίσου 

υπ΄όψη του τη δικοινοτικότητα  η οποία διέπει το Άρθρο 122.  Δίδει δικαίωμα 

απαλλοτρίωσης στη Δημοκρατία, η οποία εκπροσωπεί το ίδιο το ενιαίο κράτος, 

στις δημοτικές αρχές, που συναρτώνται προς τις ρυθμίσεις του Άρθρου 173 

για χωριστά δημαρχεία, και στις κοινοτικές συνελεύσεις με ρητή πρόνοια ότι 

οι απαλλοτριώσεις από αυτές θα είναι προς όφελος των σκοπών τους «και 

μόνον εις βάρος προσώπων ανηκόντων εις την αντίστοιχον 

κοινότητα».  Πρόδηλο είναι ότι και η περαιτέρω πρόνοια, με την οποία δίδεται 

δικαίωμα απαλλοτρίωσης και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και 

οργανισμούς κοινής ωφελείας, πρέπει να εντάσσεται στα ίδια πλαίσια και στην 

αντίληψη των όρων αυτών στο Άρθρο 122.  Εξ ου και η περαιτέρω αναφορά 

στο Άρθρο 23.4(α) ότι η απαλλοτρίωση, σε όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να 

γίνει μόνο - 

«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.» 

Καταλήγω λοιπόν ότι ο συνταγματικός νομοθέτης ουδόλως παρείχε 

εξουσία απαλλοτρίωσης σε τοπικές διοικήσεις πλην των δημοτικών 

αρχών.  Το ότι τέτοια εξουσία παρέχεται από το νόμο στα Κοινοτικά 

Συμβούλια, που δεν είναι βεβαίως δημοτικές αρχές, δεν μπορεί να είναι 

νόμιμο αφού υπερβαίνει τα πλαίσια του Συντάγματος ως προς το ποίος μπορεί 
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κατ΄εξαίρεση να παρέμβει με το δικαίωμα της ιδιοκτησίας.  Ως εκ τούτου, 

διαπιστώνεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση στερείται θεμελιακώς 

ερείσματος και ακυρώνεται για το λόγο αυτό. 

ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΜΑΝΕΤΖΟΥ ν. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΜΠΟΥ κ.α. , Υπόθεση Αρ. 997/2010 , ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ , 10 

Μαΐου 2011 

1.10.6 Υπόθεση 

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, Δ.:  Ο αιτητής αξιώνει ακύρωση της απόφασης των καθ΄ 

ων η αίτηση ημερ. 7.2.2006, η οποία κοινοποιήθηκε στη δικηγόρο του στις 

16.2.2006 και σύμφωνα με την οποία απορρίφθηκε το αίτημά του για 

επιστροφή του απαλλοτριωθέντος ακινήτου του στο χωριό Ακάκι της επαρχίας 

Λευκωσίας.  

Σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας ο αιτητής, με άδεια του δικαστηρίου, 

απέσυρε την προσφυγή εναντίον των καθ΄ ων η αίτηση 2, που δεν 

υφίστανται πλέον ως νομικό πρόσωπο. 

Ο αιτητής είναι ιδιοκτήτης ακινήτου στο χωρίο Ακάκι, το οποίο οι καθ΄ 

ων η αίτηση αποφάσισαν να απαλλοτριώσουν μαζί με άλλα τεμάχια για τη 

δημιουργία πλατείας στο χωρίο Ακάκι, με τη Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωσης 

υπ΄ αρ. 374, ημερ. 19.3.1993. 

Με αφορμή το γεγονός ότι στη συνεδρία των καθ΄ων η αίτηση όπου 

λήφθηκε και η προσβαλλόμενη απόφαση ημερομηνίας 7.2.2006, ήταν απόντα 

τρία από τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου, ο αιτητής υποβάλλει ότι το 

Κοινοτικό Συμβούλιο Ακακίου, κατά την ημέρα εκείνη, δεν είχε νόμιμη 

σύνθεση, εφ΄ όσον δεν αποδεικνύεται η νόμιμη σύγκλησή του με την 

αποστολή στα μέλη της πρόσκλησης και της ημερήσιας διάταξης για τη 

συγκεκριμένη συνεδρία. 


