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Εισαγωγή.

1.
Η Έκθεση αυτή συντάχθηκε κατόπιν επιστολής ημερ. 2.11.2017 που
διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Νίκο
Αναστασιάδη, σχετικά με το πιο πάνω θέμα. Στην εν λόγω επιστολή αναφέρεται ότι
από κόμματα της αντιπολίτευσης και/ή επιτελεία υποψηφίων προέδρων,
προβάλλεται ο ισχυρισμός πως, είτε ο ίδιος, είτε μέλη της οικογένειας του, έχουν
έννομο ή οικονομικό συμφέρον, από προτεινόμενη ανάπτυξη της εταιρείας Parnitha
Development Ltd στη περιοχή «Φτερικούδια» του χωριού Πέρα Πεδί Λεμεσού και/ή
ότι ο ίδιος έχει ίδιον όφελος, και ως εκ τούτου εμπλέκεται, προκειμένου να
αντιμετωπιστεί, από τις αρμόδιες αρχές, ευνοϊκά η εν λόγω ανάπτυξη. Παράκληση
του Προέδρου, όπως καταγράφεται στην εν λόγω επιστολή, είναι όπως η Υπηρεσία
μας προχωρήσει τάχιστα σε ενδελεχή έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν καθ΄
οιονδήποτε τρόπο είχε ή έχει εμπλοκή, είτε εκ συμφέροντος είτε κατά κατάχρηση
εξουσίας, στην προώθηση της εν λόγω ανάπτυξης. Επίσης, όπως η έρευνα μας
επεκταθεί ώστε να καλύψει τυχόν συμφέροντα ή σχέσεις μελών της οικογένειάς του
με την εταιρεία Parnitha Development Ltd ή την προτεινόμενη ανάπτυξη και τα
αποτελέσματα να γνωστοποιηθούν δημόσια.
Β.

Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία.

2.

Σκοπός του ελέγχου.

Ο παρών έλεγχος αποσκοπεί στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η υπό
αναφορά προτεινόμενη ανάπτυξη έτυχε διαχείρισης από πλευράς των συναρμοδίων
Κυβερνητικών Τμημάτων και Υπηρεσιών και κατά πόσο υπήρξε από τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας απόκλιση από τις γενικές αρχές διοικητικού δικαίου.
3.

Μεθοδολογία.

Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο
στη βάση διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο ίδιος αποφασίζει.
Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό
Ελεγκτή, οι έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) που εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών
(IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs)
που εκδίδει ο Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος
είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος Οργανισμός, με ειδικό
συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC)
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Τα ISSAIs διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά
Ιδρύματα σε τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial audit”), τους
ελέγχους συμμόρφωσης (“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς ελέγχους
(“performance audit”). Για τους ελέγχους αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών
προτύπων που είναι κοινά, και αριθμός ελεγκτικών προτύπων που αφορούν ειδικά
την κάθε κατηγορία ελέγχου.
Οι έλεγχοι συμμόρφωσης διέπονται από το Πρότυπο ISSAI 400 και μπορεί να
διεξαχθούν ως ξεχωριστοί έλεγχοι ή ως μέρος ενός οικονομικού ή/και ενός
διαχειριστικού ελέγχου. Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά
πόσο οι ενέργειες του ελεγχόμενου συνάδουν με τις αρχές ή κανόνες που τον
διέπουν. Οι αρχές και κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν στη συμμόρφωση με
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διατάξεις της νομοθεσίας, κανονισμών ή συμφωνιών, ή με τις γενικές αρχές χρηστής
χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων αξιωματούχων σε
σχέση με τις γενικές αρχές διοικητικού δικαίου. Οι έλεγχοι συμμόρφωσης
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση ότι πληρούνται οι αρχές της
διαφάνειας, λογοδοσίας και καλής διακυβέρνησης.
Για τον εν λόγω έλεγχο συμμόρφωσης χρησιμοποιήθηκαν ως αρχές και κανόνες τα
ακόλουθα:
(i)

Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμοι και οι σχετικοί Kανονισμοί.

(ii)

Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα
Έργα Νόμος.

(iii) Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος
(ΚΕΦ. 224), όπως τροποποιήθηκε.
(iv) Οι περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμοι.
4.
Για σκοπούς της εν λόγω έρευνας, λήφθηκαν φάκελοι και στοιχεία από τα
Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, από τα Τμήματα, Πολεοδομίας και
Οικήσεως (ΤΠΟ), Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), Περιβάλλοντος και Αρχείου
Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ), καθώς και από τη βάση δεδομένων του
Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Επίσης έγινε επιτόπια
επίσκεψη λειτουργών της Υπηρεσίας μας στο χώρο της προτεινόμενης ανάπτυξης με
τη συνοδεία χωρομετρικού συνεργείου του Επαρχιακού Κτηματολογίου Λεμεσού.
5.
Στην Έκθεση της Υπηρεσίας μας καταγράφονται οι διαδικασίες που
ακολουθήθηκαν μέχρι σήμερα ή/και στοιχεία ως προς τα πιο κάτω:
(α) Αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας στις εταιρείες Parnitha Development
Ltd και Atoupa Enterprises Ltd με αρ. ΛΕΜ/28/2017 στη περιοχή «Φτερικούδια» του
χωριού Πέρα Πεδί Λεμεσού.
(β)

Επηρεαζόμενα τεμάχια από την προτεινόμενη ανάπτυξη στο Πέρα Πεδί.

(γ)

Ιστορικό του επηρεαζόμενου τεμαχίου 57, αρ. εγγραφής 0/4565 στο Πέρα Πεδί.

(δ)

Αίτηση διαχωρισμού του τεμαχίου 57.

(ε)

Ιδιοκτησιακό καθεστώς εμπλεκομένων εταιρειών.

(στ) Υποβολή πολεοδομικής αίτησης ΛΕΜ/28/2017.
(ζ)

Πολεοδομικό καθεστώς.

(η)

Εξέταση/διαβουλεύσεις πολεοδομικής αίτησης ΛΕΜ/28/2017.

(θ) Προϋπάρχουσες πολεοδομικές άδειες εντός 5 τεμαχίων της προτεινόμενης
ανάπτυξης.
(ι)

Πολιτογράφηση του επενδυτή και της συζύγου του.
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6.

Γεγονότα.
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(α) Αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας στις εταιρείες Parnitha
Development Ltd και Atoupa Enterprises Ltd ΛΕΜ/28/2017 στην περιοχή
«Φτερικούδια» του χωριού Πέρα Πεδί Λεμεσού.
Σύμφωνα με τους φακέλους του ΤΠΟ, στις 17.1.2017 υποβλήθηκε από τις εταιρείες
Parnitha Development Ltd και Atoupa Enterprises Ltd αίτηση για πολεοδομική άδεια
με αριθμό ΛΕΜ/28/2017, στο Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λεμεσού (ΕΓΠΛ).
Σύμφωνα με την αίτηση και τα υποβληθέντα σχέδια, η προτεινόμενη ανάπτυξη
αφορά σε τουριστικό συγκρότημα που περιλαμβάνει ξενοδοχείο πέντε αστέρων,
πέντε τουριστικές επαύλεις, εγκαταστάσεις ευεξίας, υπαίθριο αμφιθέατρο,
διευκολύνσεις άθλησης κ.α.
(β) Επηρεαζόμενα τεμάχια από την προτεινόμενη ανάπτυξη στο Πέρα Πεδί.
Σύμφωνα με στοιχεία της αίτησης, από την ανάπτυξη επηρεάζονται 20 τεμάχια τα
οποία εμπίπτουν στα διοικητικά όρια της κοινότητας Πέρα Πεδίου της Επαρχίας
Λεμεσού, με συνολικό εμβαδόν 203.362 τ.μ. Σύμφωνα με τα πιστοποιητικά εγγραφής
ακίνητης ιδιοκτησίας που υποβλήθηκαν με την αίτηση, με ημερ. έκδοσης 15.12.2016,
15 τεμάχια ανήκαν στην εταιρεία Parnitha Development Ltd (τα οποία είχε σταδιακά
αποκτήσει από το 1979 μέχρι και το 2016) και 4 τεμάχια ανήκαν στην εταιρεία Atoupa
Enterprises Ltd. Επίσης, 1 τεμάχιο (Φ/ΣΧ. 47/20 αρ. 57) ανήκε εν μέρει στην εταιρεία
Parnitha Development Ltd και εν μέρει στον κ. Νίκο Αναστασιάδη.
Αναφορικά με το τεμάχιο αρ. 57, στο οποίο σύμφωνα με στοιχεία της αίτησης
προβλέπεται πολύ μικρό μέρος κτηρίων και εγκαταστάσεων, σημειώνεται ότι
υποβλήθηκαν δύο πιστοποιητικά ακίνητης ιδιοκτησίας. Στο πιστοποιητικό με ημερ.
έκδοσης 15.12.2016 αναφέρονται τα ακόλουθα:
Όνομα ιδιοκτήτη
Μερίδιο
Parnitha Development Ltd
58195/71382
Χ.Α. [αναφέρεται το πλήρες όνομα του 91307/999348
αδελφού του κ. Ν. Αναστασιάδη]
κ. Νίκος Αναστασιάδης
93311/999348

Το μερίδιο του κ. Χ. Α. είναι σβησμένο με μελάνι.
Στο πιστοποιητικό με ημερ. έκδοσης 10.1.2017 αναφέρεται μόνο το μερίδιο της
εταιρείας Parnitha Development Ltd, το οποίο ανερχόταν σε 906037/999348, το
οποίο αποτελείται από το πιο πάνω μερίδιο 58195/71382 (ή 814730/999348) και το
μερίδο του κ. Χ. Α. 91307/999348 το οποίο αγοράστηκε από την εν λόγω εταιρεία με
την Δήλωση μεταβίβασης Π3156/2016, ημερ. 11.10.2016, η οποία ολοκληρώθηκε
στο σύστημα του ΤΚΧ 4.1.2017.
Στην αίτηση επισυνάπτεται κατάσταση των επηρεαζόμενων τεμαχίων στην οποία
περιλαμβάνεται το τεμάχιο αρ. 57, με αναφορά «57 (Μέρος) Προωθείται ο
διαχωρισμός του με τον φάκελο ΑΔΧ 1668/14» (Παράρτημα 1). Επίσης, στους
χάρτες που υποβλήθηκαν με την αίτηση (κτηματολογικός και τοπογραφικός), μέρος
του τεμαχίου 57 φαίνεται να μην περιλαμβάνεται στην ανάπτυξη (Παραρτήματα 2 και
2Α).
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Στα πλαίσια των προνοιών του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
από Ορισμένα Έργα Νόμου (Ν.140(Ι)/2005), εκπονήθηκε Μελέτη Εκτίμησης των
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) από εταιρεία Συμβούλων, η οποία κατατέθηκε
με την αίτηση και φέρει ημερομηνία «Ιανουάριος 2017». Τα τεμάχια που θα
φιλοξενήσουν το έργο, όπως καταγράφονται στη ΜΕΕΠ, παρουσιάζουν διαφορές σε
σχέση με τα τεμάχια που περιλαμβάνονται στην αίτηση. Συγκεκριμένα, το τεμάχιο με
αρ. 57 περιλαμβάνεται στην κατάσταση τεμαχίων του Παράρτηματος 1 της ΜΕΕΠ,
χωρίς αναφορά για τον υπό προώθηση διαχωρισμό, ενώ το τεμάχιο αρ.56
Φ/Σχ.47/20, που περιλαμβάνεται στην αίτηση, δεν περιλαμβάνεται στη ΜΕΕΠ.
Σημειώνεται επίσης ότι το Παράρτημα 1 της ΜΕΕΠ περιλαμβάνει το τεμάχιο 8, το
οποίο δεν περιλαμβάνεται στην αίτηση (Παράρτημα 3). Επίσης, σύμφωνα με τον
Χάρτη των Πολεοδομικών Ζωνών της Περιοχής της ΜΕΕΠ (Χάρτης 13), εντός της
Άμεσης Περιοχής Μελέτης φαίνεται να περιλαμβάνεται ολόκληρο το τεμάχιο 57 και 8,
ενώ το τεμάχιο 56 δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται (Παράρτημα 4).
Σημειώνεται επιπρόσθετα ότι, στην παράγραφο 5.3 και στο Παράρτημα 1 της ΜΕΕΠ
που υποβλήθηκε με την αίτηση στο ΕΓΠΛ, περιλαμβάνονται χάρτες της
προτεινόμενης ανάπτυξης στους οποίους, εντός μέρους του τεμαχίου 57,
αναγράφεται η φράση «Nicos Plot» (Παραρτήματα 5Α και 5Β). Η εν λόγω ΜΕΕΠ
αποστάληκε στις 19.1.2017 από το ΕΓΠΛ στο Τμήμα Περιβάλλοντος και σύμφωνα με
προφορικά στοιχεία που λήφθηκαν από το Τμήμα Περιβάλλοντος, αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του Τμήματος στις 24.2.2017, στα πλαίσια των προνοιών της σχετικής
νομοθεσίας (Ν.140(Ι)/2005). Όπως μας αναφέρθηκε, ο μελετητής προσκόμισε με δική
του πρωτοβουλία τροποποιημένη ΜΕΕΠ στο Τμήμα Περιβάλλοντος (φέρει και πάλι
ημερομηνία «Ιανουάριος 2017») και η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του
Τμήματος στις 15.3.2017, προς αντικατάσταση της προηγούμενης. Σχετικά
αναφέρεται ότι στους χάρτες της δεύτερης ΜΕΕΠ δεν γίνεται αναφορά για «Nicos
Plot» στα αντίστοιχα σημεία της πρώτης (Παραρτήματα 6Α και 6Β).
Στον πίνακα που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 7 παρουσιάζονται τα επηρεαζόμενα
τεμάχια από την σχεδιαζόμενη ανάπτυξη. Επίσης, παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, ο
ιδιοκτήτης κατά την ημερομηνία της Πολεοδομικής άδειας και ο σημερινός ιδιοκτήτης
καθώς και ο τρόπος απόκτησης του κάθε τεμαχίου.
Αναφέρεται σχετικά ότι, σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε η Υπηρεσία μας από
το ΤΚΧ, όλα τα επηρεαζόμενα τεμάχια ανήκαν κατά την ημερομηνία της πιο πάνω
πολεοδομικής αίτησης στις εταιρείες Parnitha Development Ltd και Atoupa
Enterprises LTD (σήμερα αποκλειστικά στην Parnitha Development Ltd) εκτός από το
τεμάχιο αρ. 57. Το συγκεκριμένο τεμάχιο κατά την ημερομηνία της Πολεοδομικής
αίτησης, ανήκε εν μέρει στην Parnitha Development Ltd και εν μέρει στον κ. Νίκο
Αναστασιάδη (ιδιοκτησιακό καθεστώς που ισχύει μέχρι την ημερ. ελέγχου –
Νοέμβριος 2017), ενώ βρίσκεται σε εκκρεμότητα διαδικασία διαχωρισμού του,
κατόπιν αίτησης της συγκεκριμένης εταιρείας στο αρμόδιο Τμήμα (ΤΚΧ).
Πληροφοριακά αναφέρεται επίσης ότι, όσον αφορά στον συγκεκριμένο πίνακα
τεμαχίων της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης, πέραν από το τεμάχιο 57 για το οποίο
γίνεται ειδική αναφορά στην παρούσα έκθεση, στο τεμάχιο 56 είχαν επίσης μερίδιο ο
κ. Ν. Αναστασιάδης (το οποίο αντάλλαξε με αύξηση του μεριδίου του στο τεμάχιο 57)
καθώς και συγγενικό του πρόσωπο (1/4 μερίδιο) το οποίο πώλησε στην εταιρεία
Parnitha Development Ltd το 2016.
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(γ) Ιστορικό του επηρεαζόμενου τεμαχίου 57, αρ. εγγραφής 0/4565 στο Πέρα
Πεδί. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του ΤΚΧ, το συγκεκριμένο τεμάχιο συνολικής
έκτασης 83.279 τ.μ. ανήκει σήμερα κατά το μεγαλύτερο μέρος του (75.503/83.279)
στην εταιρεία Parnitha Development Ltd, η οποία το απέκτησε εν μέρει δυνάμει
ανταλλαγής το 2012 με άλλα τεμάχια στην περιοχή και εν μέρει δια αγοράς το 2016.
Το υπόλοιπο μέρος (7.776/83.279) ανήκει στον κ. Ν. Αναστασιάδη, ο οποίος το
απέκτησε εν μέρει δυνάμει δωρεάς από την μητέρα του το 1979 (δωρεά
10.410/83.279 και κατόπιν δωρεάς του ιδίου στην αδερφή του το 1981, παρέμειναν
6.940/83.279) και εν μέρει δυνάμει ανταλλαγής το 2016. Αναφέρεται σχετικά ότι η
συγκεκριμένη εταιρεία ήρθε σε συμφωνία με τον κ. Ν. Αναστασιάδη για ανταλλαγή
του μεριδίου του στο τεμάχιο 56 αρ. εγγραφής 0/4564 στην ίδια περιοχή (¼ μερίδιο
συνολικού εμβαδού 3.345 τ.μ.), δηλ 836 τ.μ., με αύξηση του μεριδίου του κατά
836/83.279 στο τεμάχιο 57 (Δηλώσεις μεταβίβασης, δυνάμει ανταλλαγής ΔΑ 53/2016
και ΔΑ 54/2016, ημερ. 2.9.2016). Το τεμάχιο αρ. 56 περιλαμβάνεται στην
σχεδιαζόμενη ανάπτυξη, σύμφωνα με την αίτηση που υποβλήθηκε στην
Πολεοδομική Αρχή στις 17.1.2017 από την εν λόγω εταιρεία.
Αναφέρεται σχετικά ότι στις 2.9.2016 η εταιρεία Parnitha Development Ltd αγόρασε
από την κα Φ.Α. (αδελφή κ. Ν. Αναστασιάδη) το μερίδιο της (1/12) στο τεμάχιο αρ. 57
με την ίδια δηλωθείσα και αποδεχθείσα τιμή πώλησης (€5,76/τ.μ.). Την ίδια μέρα η
εταιρεία αγόρασε από την θεία του κ. Ν. Αναστασιάδη το μερίδιο της (3/12) στο ίδιο
τεμάχιο με την ίδια δηλωθείσα και αποδεχθείσα τιμή (€5,28/τ.μ.). Στις 11.10.2016 η
εταιρεία αγόρασε από τον κ. Χ.Α. (αδελφό κ. Ν. Αναστασιάδη) το μερίδιο του
(91307/999348) στο τεμάχιο αρ.57 με, επίσης, την ίδια δηλωθείσα και αποδεχθείσα
τιμή (€5,26/τ.μ.).
Σημειώνεται ότι για τις πιο πάνω αγορές από την εταιρεία Parnitha Development Ltd
η δηλωθείσα και αποδεχθείσα τιμή ανέρχεται συνολικά στο ποσό των €190.000.
Σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία τα οποία μας στάληκαν στις 12.12.2017 από το
ΤΚΧ και τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί από την Υπηρεσία μας, η κατά τ.μ. τιμή των
τεμαχίων που πώλησαν συγγενικά πρόσωπα του κ. Ν. Αναστασιάδη στην εταιρεία
Parnitha Development Ltd , κυμαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα (ή/και χαμηλότερη)
από άλλα τεμάχια εντός ή εκτός της ανάπτυξης, που επίσης αγόρασε η ίδια εταιρεία ή
η εταιρεία Atupa Enterprises Ltd που τελικά τα μεταπώλησε στην ίδια τιμή στην
εταιρεία Parnitha Development Ltd. Εξαίρεση αποτελούν δύο περιπτώσεις που
αφορούν αγορά πολύ μικρής έκτασης 60τ.μ.-90τ.μ. και μια περίπτωση που αφορά
αγορά γης τρίτου προσώπου από άλλο ιδιώτη, στην οποία η δηλωθείσα τιμή ήταν
μικρότερη αλλά η αποδεχθείσα από το ΤΚΧ παρόμοια της υπό αναφορά ανάπτυξης.
Ο Διευθυντής του ΤΚΧ σε επιστολή του ημερ. 15.12.2017 προς την Υπηρεσία μας,
αναφέρει ότι συμφωνεί με το περιεχόμενο της ΄Εκθεσης για τα θέματα που αφορούν
το Τμήμα του.
(δ) Αίτηση διαχωρισμού του τεμαχίου 57. Η αρχική αίτηση για διαχωρισμό του
συγκεκριμένου τεμαχίου, έγινε από την εταιρεία Parnitha Development Ltd τον
Σεπτέμβριο 2014, με βάση το άρθρο 29 του Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή,
Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου – ΚΕΦ.224, που αφορά αναγκαστικό διαχωρισμό. Το
άρθρο αυτό, μεταξύ άλλων, προνοεί ότι «ο Διευθυντής δύναται νόμιμα με αίτηση
οποιουδήποτε από τους συγκύριους, να φροντίσει ώστε να διενεργηθεί διαχωρισμός
της ιδιοκτησίας μεταξύ των διαφόρων μερών που δικαιούνται σε αυτή και να
εγγραφούν τα τεμάχια στα οποία διαχωρίζεται η ιδιοκτησία στο όνομα των προσώπων
στα οποία αυτά αντίστοιχα παραχωρούνται». Αναφέρεται σχετικά ότι κατά την
5
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ημερομηνία αίτησης διαχωρισμού του τεμαχίου, συνιδιοκτήτες ήταν η συγκεκριμένη
εταιρεία και 4 άλλα πρόσωπα (κ. Ν. Αναστασιάδης και συγγενικά του πρόσωπα).
Στις 22.9.2014 το ΤΚΧ ενημέρωσε τους τότε συνιδιοκτήτες, για το αίτημα
διαχωρισμού του συγκεκριμένου τεμαχίου από την εταιρεία Parnitha Development
Ltd.
Στις 2.9.2016 υποβλήθηκαν πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με την πιο πάνω
αίτηση από την αιτήτρια εταιρεία που αφορούν, μεταξύ άλλων, σε αλλαγές στο
ιδιοκτησιακό καθεστώς του συγκεκριμένου τεμαχίου, οι οποίες έγιναν στις 2.9.2016.
Με την ίδια επιστολή η εταιρεία ζητά όπως ο διαχωρισμός γίνει σύμφωνα με το
σχέδιο που επισυνάπτεται (είναι καταχωρισμένο στο φάκελο), το οποίο φέρει
ημερομηνία ετοιμασίας 8.7.2016 (από το Γραφείο Τοπογράφων & Πολιτικών
Μηχανικών) και υπογράφεται, όπως αναφέρεται, και από τους 3 πλέον
εναπομείναντες συνιδιοκτήτες (την εταιρεία Parnitha Development Ltd, τον κ. Ν.
Αναστασιάδη και τον αδελφό του κ. Χ.Α.).
Μετά από την πώληση από τον κ. Χ.Α. στις 11.10.2016 του μεριδίου του στο τεμάχιο
αρ. 57 στην συγκεκριμένη εταιρεία, ο διαχωρισμός του τεμαχίου προχώρησε, σε
συνεννόηση με την αιτήτρια εταιρεία με τους δύο πλέον συνιδιοκτήτες δηλαδή την
συγκεκριμένη εταιρεία και τον κ. Ν. Αναστασιάδη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
σχετικό σημείωμα στο φάκελο, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους αιτητές (εταιρεία
Parnitha Development Ltd) έχουν αναφέρει ότι το τμήμα Β το οποίο με τη διανομή
που είχαν συμφωνήσει θα εγγραφόταν στο κ. Χ.Α., με τα νέα δεδομένα θα
συγχωνευτεί με το τμήμα Α και θα εκδοθεί ένας τίτλος.
Στις 15.2.2017, σύμφωνα με στοιχεία στον φάκελο, έγινε η σχετική χωρομετρική
εργασία από τον ιδιώτη χωρομέτρη και παραδόθηκε για έλεγχο στο ΤΚΧ.
Στις 18.9.2017 η υπόθεση επιστράφηκε στον αρμόδιο ιδιώτη χωρομέτρη για αλλαγή
της χωρομετρικής εργασίας (με ενημέρωση του σχετικού φακέλου) ενόψει, όπως
αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα στον φάκελο, τροποποιημένου σχεδίου που είχε
στο μεταξύ σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Τμήμα από τον ιδιώτη
χωρομέτρη. Όπως τηλεφωνικά πληροφορηθήκαμε από το Τμήμα στις 21.11.2017,
αυτό έγινε για να συνάδουν τα εμβαδά που προκύπτουν από το διαχωρισμό του
τεμαχίου με το ιδιοκτησιακό μερίδιο των εγγεγραμμένων ιδιοκτητών, που ήταν όπως
μας αναφέρθηκε η επιθυμία των ενδιαφερομένων μερών.
Σύμφωνα με στοιχεία του ΤΚΧ, έχει συμπληρωθεί η χωρομετρική εργασία και
ετοιμάστηκαν τα σχετικά σχέδια (Παράρτημα 8) στις 2.11.2017, με εμβαδά ως το
ιδιοκτησιακό καθεστώς των συνιδιοκτητών, δηλαδή η εταιρεία Parnitha Development
Ltd μερίδιο 75.502 τ.μ. και ο κ. Ν. Αναστασιάδης μερίδιο 7.777 τ.μ.
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Στο πιο κάτω Σχέδιο φαίνονται τα τεμάχια της προτεινόμενης ανάπτυξης και το
τεμάχιο το οποίο θα ανήκει στον κ. Ν. Αναστασιάδη με την ολοκλήρωση του
διαχωρισμού του τεμαχίου αρ. 57. Βορειοανατολικά το τεμάχιο του κ. Ν. Αναστασιάδη
συνορεύει με αργάκι.

Οι πιο κάτω φωτογραφίες έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια επιτόπιας επίσκεψης
λειτουργών της Υπηρεσίας μας στο χώρο της προτεινόμενης ανάπτυξης με τη
συνοδεία χωρομετρικού συνεργείου του Επαρχιακού Κτηματολογίου Λεμεσού
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Φωτογραφία 1

Φωτογραφία 2

Ο φάκελος διαχωρισμού παραμένει σε εκκρεμότητα από τις 2.11.2017, καθότι
σύμφωνα με το ΤΚΧ παρουσιάζεται σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στην γεωγραφική
βάση δεδομένων του Συστήματος Πληροφοριών Γης που επηρεάζει 40 χωριά.
Σύμφωνα με το Τμήμα, κανένας φάκελος υπόθεσης/αίτησης δεν μπορεί να
διεκπεραιωθεί και να ολοκληρωθεί μηχανογραφικά μέχρι την επίλυση του
προβλήματος για το οποίο καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες από το Τμήμα.
Για να ολοκληρωθεί ο διαχωρισμός και να εκδοθούν οι νέοι τίτλοι θα πρέπει,
σύμφωνα με το Τμήμα, να ολοκληρωθεί η σχεδιαστική εργασία (μετά την επίλυση του
προβλήματος που παρουσιάστηκε) και να προσκομιστεί υπογραμμένο από τα
ενδιαφερόμενα μέρη το σχετικό έντυπο διαχωρισμού (Ν3Α), συνοδευόμενο από τα
σχετικά σχέδια.
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Το όλο ιστορικό της αίτησης διαχωρισμού παρουσιάζεται ως Παράρτημα 9.
Ο Διευθυντής του ΤΚΧ όπως μας ανάφερε στην επιστολή του ημερ. 15.12.2017,
συμφωνεί με το περιεχόμενο της ΄Εκθεσης μας για τα θέματα που αφορούν το Τμήμα
του.
(ε) Ιδιοκτησιακό καθεστώς των εμπλεκόμενων εταιρειών. Σύμφωνα με
πιστοποιητικό του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
ημερομηνίας 14.8.2015 που επισυνάπτεται στην πολεοδομική αίτηση, η εταιρεία
Parnitha Development Ltd ανήκε στην εταιρεία Bekando Investments Ltd. Για την
εταιρεία Atoupa Enterprises Ltd δεν είχε υποβληθεί πιστοποιητικό για τους μετόχους.
Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε η Υπηρεσία μας από το Τμήμα Εφόρου
Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, κατά τις 17.1.2017, ημερομηνία υποβολής της
αίτησης, οι εταιρείες Bekando Investments Ltd και Atoupa Enterprises Ltd ανήκαν σε
ξένο επενδυτή.
Στοιχεία για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εμπλεκομένων εταιρειών παρουσιάζονται
στα Παραρτήματα 10 και 11.
(στ) Υποβολή πολεοδομικής αίτησης ΛΕΜ/28/2017. Η αίτηση υποβλήθηκε στις
17.1.2017 στο ΕΓΠΛ από τον αρχιτέκτονα του έργου ως αντιπροσώπου και φέρει την
υπογραφή του κ. Αντρέα Νεοκλέους, ως εξουσιοδοτημένου διευθυντή των πιο πάνω
εταιρειών. Σχετικά αναφέρεται ότι η αίτηση που υποβλήθηκε δεν υπογράφεται από
όλους τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες των προς ανάπτυξη τεμαχίων (κ. Ν.
Αναστασιάδη), σε αντίθεση με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και
Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονισμούς του 2016, ΚΔΠ 63/2016, Παρ. 3(1). Σχετική με
το θέμα είναι η επιστολή του ΤΠΟ ημερ. 21.11.2017 για την οποία γίνεται αναφορά
στον πίνακα «Εξέταση Αίτησης/ Διαβουλεύσεις» στην παράγραφο (η).
Όπως μας αναφέρθηκε από την Διευθύντρια του ΤΠΟ σε επιστολή ημερ. 15.12.2017,
η μελέτη της αίτησης άρχισε και βρίσκεται σε αρχικό στάδιο (διαβουλεύσεις) παρόλο
που δεν υπογράφεται από τον κ. Ν. Αναστασιάδη, ενόψει της αναφοράς στα έγγραφα
που τη συνοδεύουν ότι εκκρεμεί στο ΤΚΧ αίτηση για διαίρεση του τεμαχίου. Επίσης
αναφέρθηκε ότι οι αιτητές έχουν ήδη ενημερωθεί με επιστολή ημερ. 21.11.2017, ότι
για την περαιτέρω προώθηση της αίτησης θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να τακτοποιηθεί
και το πιο πάνω θέμα.
(ζ)

Πολεοδομικό καθεστώς.

(i)

Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε η Υπηρεσία μας στις 30.11.2017 από το
ΤΠΟ, τα προς ανάπτυξη τεμάχια βρίσκονται εκτός του Ορίου Ανάπτυξης του
χωριού και εμπίπτουν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους σε γεωργική ζώνη Γ3,
ενώ μικρό τμήμα τους περιλαμβάνεται σε ζώνη προστασίας Ζ3 που
καθορίστηκε για την προστασία του ποταμού στον οποίο εφάπτονται στα
νοτιοανατολικά, όπως φαίνεται στο σχέδιο πολεοδομικών ζωνών που
επισυνάπτεται (Παράρτημα 12). Οι επιτρεπόμενοι συνετελεστές ανάπτυξης
στις αναφερόμενες πολεοδομικές ζώνες παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα.
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Ποσοστό
Κάλυψης
0,10

Αριθμός
Ορόφων
2

Ύψος
Οικοδομών
8,30μ

0,01:1*

1

5,00μ

* Σύμφωνα με την Παράγραφο 3.4.11 της Δήλωσης Πολιτικής, σε περιπτώσεις όπου ο
συντελεστής δόμησης που προνοείται είναι 0,01:1 και επηρεάζει ιδιωτικά τεμάχια γης
εκτός Ορίων Υδατοπρομήθειας, όπως στην παρούσα περίπτωση, ο συντελέστής
δόμησης και το ποσοστό κάλυψης αυξάνονται σε 0,03:1.

Σχετικά σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη ΜΕΕΠ που εκπονήθηκε από εταιρεία
συμβούλων και κατατέθηκε με την αίτηση στα πλαίσια των προνοιών του περί
της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα ΄Εργα Νόμο
(Ν.140(Ι)/2005), τα τεμάχια εμπίπτουν σε Γεωργική Ζώνη Γ3 με συντελεστή
δόμησης (σδ) και ποσοστό κάλυψης (πκ) 0,10:1 και η ανάπτυξη γίνεται βάσει
της Δήλωσης Πολιτικής για την ύπαιθρο.
Σύμφωνα με στοιχεία της αίτησης που ετοιμάστηκαν από τον αρχιτέκτονα του
έργου, βάσει της Δήλωσης Πολιτικής, ο επιτρεπόμενος σδ είναι 0,20:1 με
επιπρόσθετο σδ 0,05 για το εμπλουτιστικό έργο (εγκαταστάσεις ευεξίας).
Επίσης, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ΤΠΟ στη συνεδρία της Επιτροπής
Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΕΠΕ) ημερ. 11.4.2017, το έργο
εμπίπτει σε γεωργική ζώνη Γ3 και η ανάπτυξη θα μελετηθεί βάσει του
κεφαλαίου 9.12.5.5 (εκτός Περιοχών Ανάπτυξης – Ολοκληρωμένα Τουριστικά
Συγκροτήματα) της Δήλωσης Πολιτικής. Ο επιτρεπόμενος σδ είναι 25%, ενώ ο
μελετητής θα χρησιμοποιήσει το 14%. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι το
επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης είναι 15%.
(ii)

Σύμφωνα με επιστολή του ΤΠΟ ημερ. 30.11.2017 προς την Υπηρεσία μας, το
Tμήμα τεμαχίου με αρ. 57, Φ/ΣΧ.47/20, που προορίζεται με βάση την αίτηση
διαχωρισμού να αποτελεί ιδιοκτησία του κ. Ν. Αναστασιάδη (93311/999348 μερίδιο
του όλου που αντιστοιχεί σε εμβαδόν 7.776 τ.μ.), όπως αυτό υποδεικνύεται στα
σχέδια της προτεινόμενης ανάπτυξης, δεν διαθέτει οποιασδήποτε μορφής
πρόσβαση (Παράρτημα 2), ούτε και στα σχέδια της προτεινόμενης ανάπτυξης
προβλέπεται η διάνοιξη δρόμου που να του παρέχει πρόσβαση. Αναφέρεται
επίσης ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Παραγράφου 3.1(γ) της Δήλωσης
Πολιτικής, για να επιτραπεί ανάπτυξη θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη,
ικανοποιητική (όπως ερμηνεύεται στην Εντολή αρ. 1/1994 του Υπουργού
Εσωτερικών), άνετη και ασφαλή δημόσια (όπου απαιτείται) προσπέλαση.
Στην ίδια επιστολή αναφέρεται επίσης ότι, σύμφωνα με την Παράγραφο
9(Γ)(β)1(δ) της Δήλωσης Πολιτικής, σε τεμάχια που προκύπτουν μετά την
1.12.1990 από υποδιαίρεση μεγαλύτερου τεμαχίου, όπως αυτό ήταν
εγγεγραμμένο στα βιβλία του ΤΚΧ πριν την 01.12.1990, μπορεί, υπό
προϋποθέσεις, να χορηγηθεί πολεοδομική άδεια για ανέγερση μιας μονάδας
κατοικίας ανά προκύπτον τεμάχιο. Μεταξύ άλλων, οι προϋποθέσεις που θέτει η
παράγραφος 9(Γ)(β)1(δ) καθορίζουν ότι το αρχικό τεμάχιο, όπως ήταν
εγγεγραμμένο στα βιβλία του ΤΚΧ πριν την 1.12.1990, έπρεπε να εφάπτετο και
εξακολουθούσε να εφάπτεται πριν τον διαχωρισμό του σε δημόσιο δρόμο, με
ελάχιστο πλάτος 4,00 μέτρων. Δεδομένου ότι το τεμάχιο αρ. 57 (αρχικό
τεμάχιο) δεν εφάπτεται σε δημόσιο δρόμο, η πιο πάνω πρόνοια της Δήλωσης
Πολιτικής δεν θα έχει εφαρμογή στα δύο νέα τεμάχια που θα προκύψουν από
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τη διαίρεση του τεμαχίου αρ. 57, για την οποία έχει υποβληθεί και εκκρεμεί στο
ΤΚΧ σχετική αίτηση (αρ. ΑΔΧ1668/14), περιλαμβανομένου και αυτού που θα
εγγραφεί στο όνομα του κ. Ν. Αναστασιάδη.
Το ΤΠΟ καταλήγει ότι σε περίπτωση που η ιδιοκτησία του κ. Ν. Αναστασιάδη
αποκτήσει προσπέλαση η οποία να ικανοποιεί τις πρόνοιες της Παραγράφου
3.1(γ) της Δήλωσης Πολιτικής, η τυχόν αίτηση για αξιοποίησή της θα
αντιμετωπισθεί με βάση τις διατάξεις της Δήλωσης Πολιτικής.
(η) Εξέταση αίτησης/διαβουλεύσεις. Το ΕΓΠΛ, στα πλαίσια των απαιτούμενων
από τους σχετικούς Κανονισμούς διαβουλεύσεων, ζήτησε στις 19.1.2017, τις απόψεις
των αρμόδιων Αρχών/Τμημάτων/ Υπηρεσιών, οι οποίες σύμφωνα με σχετική
αλληλογραφία, στην πλειονότητα τους δεν έφεραν ένσταση, νοουμένου ότι θα
τηρηθούν σχετικοί όροι.
Η ΕΕΠΕ, συνεδρίασε στις 11.4.2017 και 17.10.2017 για σκοπούς εξέτασης της
ΜΕΕΠ που υποβλήθηκε στα πλαίσια των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας αλλά η
Περιβαλλοντική Αρχή δεν έχει εκδώσει την Γνωμάτευση της μέχρι την ημερομηνία
ελέγχου. Αναμένουμε ότι η Γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής θα είναι πλήρως
αιτιολογημένη, όπως άλλωστε καταγράφεται στη σχετική νομοθεσία, και ότι, μεταξύ
άλλων, θα λάβει δεόντως υπόψη όλες τις απόψεις των μελών της ΕΕΠΕ.
Σημειώνεται ότι για την υπό αναφορά προγραμματιζόμενη ανάπτυξη και τις πιθανές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, έγινε ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Περιβάλλοντος, από τα αρμόδια Τμήματα/Φορείς που κλήθηκαν κατά τη διάρκεια
συνεδριάσεων την 1.11.2017 και 8.11.2017.
Παρόλο ότι, στη βάση σχετικού Διατάγματος που έχει εκδόσει ο Υπουργός
Εσωτερικών ως Πολεοδομική Αρχή, η εξουσία για άσκηση πολεοδομικού ελέγχου για
αναπτύξεις, όπως η συγκεκριμένη, εκχωρείται στη Διευθύντρια του ΤΠΟ και όχι στα
επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος, ο φάκελος της αίτησης, ενώ υποβλήθηκε στο
ΕΓΠΛ στις 17.1.2017, στάλθηκε στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΠΟ από το ΕΓΠΛ την
1.11.2017 για περαιτέρω χειρισμό, ενόσω η εξέταση της αίτησης ήταν ήδη σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με επιστολή της Διευθύντριας του ΤΠΟ ημερ. 15.12.2017 προς την
Υπηρεσία μας, μετά τη δημοσιότητα που δόθηκε στο θέμα και την ενημέρωση που
ζήτησε από τον Επαρχιακό Λειτουργό, διεφάνη ότι η ανάπτυξη εμπίπτει σε εκείνες
για τις οποίες η εξουσία για πολεοδομικό έλεγχο έχει εκχωρηθεί με βάση το
προαναφερόμενο Διάταγμα, στην ίδια την Διευθύντρια.
Αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τις διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες Αρχές/
Τμήματα/Υπηρεσίες, τόσο πριν όσο και μετά την υποβολή της αίτησης,
παρουσιάζονται στο στον Πίνακα που ακολουθεί:
Εξέταση Αίτησης/Διαβουλεύσεις
12.1.2017 Απαντητική επιστολή Επαρχιακού Γραφείου Τμήματος Υδάτων Λεμεσού
σε επιστολή του αρχιτέκτονα του έργου ημερ. 20.12.2016, με την οποία
ζητήθηκαν προκαταρκτικές απόψεις αναφορικά με την υδροδότηση του
έργου. Όπως αναφέρεται, το ΤΑΥ θα μπορούσε να συναινέσει για
κάλυψη των αναγκών πόσιμου νερού μόνο, με όρους.
16.1.2017 Απαντητική επιστολή Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) σχετικά
με αίτηση της εταιρείας Parnitha Development Ltd ημερ. 13.1.2017 για
εξασφάλιση πιστοποιητικού καταλληλότητας για τουριστική αξιοποίηση
των 20 τεμαχίων στο Πέρα Πεδί. Στην επιστολή επισυνάπτεται το σχετικό
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Εξέταση Αίτησης/Διαβουλεύσεις

17.1.2017

18.1.2017
19.1.2017

7.2.2017
9.2.2017

9.2.2017
10.2.2017

2.3.2017
30.3.2017
31.3.2017

11.4.2017

Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Γηπέδου για Τουριστική Αξιοποίηση με
αρ. 1/2017 και ημερ. 16.1.2017, για ξενοδοχείο 5 αστέρων και
συγκρότημα επαύλεων Α’ τάξης, με όρους.
Υποβολή αίτησης για πολεοδομική άδεια από τις εταιρείες Parnitha
Development Ltd και Atoupa Enterprises Ltd με αριθμό ΛΕΜ/28/2017 στο
ΕΓΠΛ.
Αποστολή στους αιτητές Γνωστοποίησης λήψεως πολεοδομικής
αιτήσεως από το ΕΓΠΛ.
Το ΕΓΠΛ στα πλαίσια των απαιτούμενων διαβουλεύσεων, ζήτησε τις
απόψεις από το Κοινοτικό Συμβούλιο (Κ.Σ.) Πέρα Πεδίου, Τμήμα Δασών,
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), Πυροσβεστική Υπηρεσία,
Υγειονομικές Υπηρεσίες, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα
Πολιτικής Αεροπορίας, ΚΟΤ, ΤΑΥ, Τμήμα Περιβάλλοντος και Τμήμα
Γεωλογικής Επισκόπησης.
Λήφθηκαν απόψεις από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (σε
περίπτωση χορήγησης άδειας να συμπεριληφθούν όροι).
Λήφθηκαν απόψεις από το ΤΑΥ Λεμεσού (δεν φέρει ένσταση στη
χορήγηση άδειας και στην κατ΄ εξαίρεση παροχή πόσιμου νερού,
νοουμένου ότι τηρηθούν όροι).
Λήφθηκαν απόψεις από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες (δεν φέρουν
ένσταση στη χορήγηση Πολεοδομικής άδειας.
Λήφθηκαν απόψεις από το ΚΣ Πέρα Πεδίου (δεν φέρει ένσταση και ζητά
να δοθεί προτεραιότητα στην εξέταση και χορήγηση της αιτούμενης
άδειας).
Λήφθηκαν απόψεις από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (δεν φέρει
ένσταση στην προτεινόμενη ανάπτυξη).
Λήφθηκαν απόψεις από την ΑΗΚ (δεν φέρει ένσταση νοουμένου ότι οι
αιτητές αποδεκτούν τους όρους της).
Λήφθηκαν απόψεις από το Τμήμα Δασών. Όπως αναφέρεται, η ΜΕΕΠ
παρουσιάζει σοβαρά λάθη και ανακρίβειες χωρίς να εστιάζει στο
περιβάλλον της περιοχής. Το Τμήμα θα μπορούσε να συνηγορήσει στην
προώθηση της ανάπτυξης νοουμένου ότι τηρηθούν όροι. Οι τελικές
απόψεις του Τμήματος θα εκφραστούν κατά την παρουσίαση της ΜΕΕΠ
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Συνεδρία ΕΕΠΕ. Σύμφωνα με τα πρακτικά, η εκπρόσωπος του ΤΠΟ
ανέφερε ότι , για το προτεινόμενο έργο έχει αρχίσει η διαβούλευση με
διάφορες Υπηρεσίες, η οποία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Το έργο
εμπίπτει σε γεωργική ζώνη Γ3 και η ανάπτυξη θα μελετηθεί βάσει του
κεφαλαίου 9.12.5.5 (εκτός Περιοχών Ανάπτυξης - Ολοκληρωμένα
Τουριστικά Συγκροτήματα) της Δήλωσης Πολιτικής. Ο επιτρεπόμενος σδ
είναι 25% ενώ ο μελετητής θα χρησιμοποιήσει το 14%. Επιπρόσθετα
ανέφερε ότι το επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης είναι 15%).
Μετά τη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, η Περιβαλλοντική Αρχή
αποφάσισε ότι θα ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία και το θέμα θα
επανέλθει στην Επιτροπή.
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Εξέταση Αίτησης/Διαβουλεύσεις
4.5.2017 Το ΤΑΥ, μετά την συνεδρία της ΕΕΠΕ ημερ.11.4.2017, απέστειλε στο
Τμήμα Περιβάλλοντος τις απόψεις του γραπτώς. Όπως αναφέρεται,
διατηρεί επιφυλάξεις όσον αφορά την ανάπτυξη και κατά πόσον θα
διαφυλαχθεί η ποιότητα του νερού του Ταμιευτήρα του Κούρη, που
χρησιμοποιείται για ύδρευση. Ζητήθηκε να προσκομιστούν πρόσθετα
στοιχεία για να μπορέσει το Τμήμα να τοποθετηθεί επίσημα.
27.6.2017 Το Τμήμα Περιβάλλοντος ζήτησε από το ΕΓΠΛ πρόσθετα στοιχεία/
πληροφορίες, ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της ΜΕΕΠ. Όπως
αναφέρεται, δεδομένων διαφόρων σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων
στο περιβάλλον από το προτεινόμενο έργο, μια εναλλακτική επιλογή θα
ήταν η εξεύρεση άλλης περιοχής για την προτεινόμενη ανάπτυξη, χωρίς
σημαντικές επιπτώσεις στο τοπικό περιβάλλον. Σε αντίθετη περίπτωση, η
Περιβαλλοντική
Αρχή
προκαταρκτικά
διατυπώνει
σοβαρούς
προβληματισμούς για την προτεινόμενη ανάπτυξη.
31.7.2017 Απάντηση/σχόλια από μελετητή προς ΕΓΠΛ αναφορικά με τις
πληροφορίες που ζητούνται στην επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος
με ημερ. 27.6.2017.
31.7.2017 Λήφθηκαν οι απόψεις του ΚΟΤ από το ΕΓΠΛ. Όπως αναφέρεται, δεν
φέρει ένσταση, νοουμένου ότι θα γίνει ενοποίηση των τεμαχίων σε ένα
τίτλο στο όνομα του αιτητή. Η αίτηση αφορά στη δημιουργία ξενοδοχείου
5 αστέρων, δυναμικότητας 71 υπνοδωματίων/168 κλινών και
συγκροτήματος τουριστικών επαύλεων Α’ Τάξης, δυναμικότητας 5
επαύλεων/ 15 υπνοδωματίων/30 κλινών. Μετά από διαβουλεύσεις με τον
μελετητή του έργου υποβλήθηκαν νέα τροποποιημένα σχέδια ημερ.
31.7.2017.
7.8.2017 Σε συνέχεια της επιστολής ημερ. 31.7.2017, αποστέλλεται από τον
Μελετητή έκθεση για τη διαχείριση του ανακυκλωμένου νερού, καθώς και
των όμβριων που δημιουργούνται στην ανάπτυξη.
7.8.2017 Λήφθηκαν απόψεις από Πυροσβεστική (συστήνεται με όρους η έκδοση
της αιτούμενης άδειας).
17.10.2017 Δεύτερη συνεδρία ΕΕΠΕ. Παρουσιάστηκαν από τους μελετητές τα
συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί και έγινε τοποθέτηση των
μελών της Επιτροπής επί του θέματος.
Το ΤΑΥ εξέφρασε ανησυχία για την προστασία των νερών του
φράγματος του Κούρρη και δεν ικανοποιήθηκε από τα συμπληρωματικά
στοιχεία που υποβλήθηκαν, γι΄ αυτό τοποθετήθηκε αρνητικά για το
προτεινόμενο έργο νοουμένου ότι, ο σχεδιασμός του έργου είναι αυτός
που είναι. Τέλος ανέφερε ότι σε περίπτωση που το έργο προχωρήσει θα
πρέπει να ζητηθούν περισσότερα στοιχεία ώστε να διασφαλιστεί η
ποιότητα του νερού του φράγματος. Το Τμήμα Δασών επισήμανε ότι
πρόκειται για πυκνή πευκόφυτη περιοχή και ανέφερε ότι θεωρεί από
πρόχειρους υπολογισμούς ότι τα δέντρα που θα αποκοπούν θα
ξεπεράσουν τα 3000 πεύκα και ότι δεν έχει δώσει μέχρι τώρα έγκριση για
αφαίρεση τόσων πεύκων, ωστόσο όπως αναφέρθηκε οι απόψεις του
Τμήματος θα σταλούν γραπτώς. Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
επεσήμανε ότι σε μεγάλης ανάπτυξης έργα απαιτεί να εκπονείται
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Εξέταση Αίτησης/Διαβουλεύσεις

1.11.2017

9.11.2017

13.11.2017

14.11.2017

21.11.2017

λεπτομερής γεωλογική έρευνα. Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, η
Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και το Υπουργείο
Μεταφορών, Επικοινωνιών και ΄Εργων τοποθετήθηκαν αρνητικά για το
προτεινόμενο έργο λόγω των αρνητικών και μη αναστρέψιμων
επιπτώσεων στο περιβάλλον. Ένα μέλος της επιτροπής δεν εξέφρασε
τελική άποψη εν αναμονή των γραπτών απόψεων του ΤΑΥ και την
εκπόνηση, γεωτεχνικής μελέτης. Το ΤΠΟ επιφύλαξε την τοποθέτηση του.
Η Περιβαλλοντική Αρχή επιφύλαξε την έκδοση της Γνωμάτευσης της.
Αποστολή επιστολής και σχετικού φακέλου της αίτησης από το ΕΓΠΛ στη
Διευθύντρια του Τμήματος, στην οποία έχει εκχωρηθεί η εξουσία για
άσκηση πολεοδομικού ελέγχου για αναπτύξεις όπως η συγκεκριμένη,
σύμφωνα με τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Εκχώρηση
Εξουσιών) Διάταγμα του 2007 (ΚΔΠ 454/2007), (Παράρτημα,
Παράγραφος 13, στήλη 3 - αιτήσεις που αφορούν τουριστική ανάπτυξη
πέραν των 100 κλινών σε περιοχή εκτός Τοπικού Σχεδίου, Σχεδίου
Περιοχής ή μέσα σε Τουριστική Ζώνη).
Όπως αναφέρεται στη συνοδευτική επιστολή η καθυστέρηση που
παρατηρήθηκε στην αποστολή της αίτησης προς τη Διευθύντρια,
οφείλεται στο γεγονός ότι το Επαρχιακό Γραφείο ανέμενε τη
διαβούλευση/διευκρίνιση από τον ΚΟΤ αναφορικά με τον αριθμό των
κλινών της ανάπτυξης.
Το ΤΑΥ, μετά την συνεδρία της ΕΕΠΕ ημερ. 17.10.2017, απέστειλε στο
Τμήμα Περιβάλλοντος τις απόψεις του γραπτώς. Το ΤΑΥ εξακολουθεί να
διατηρεί τις επιφυλάξεις του, παρά τις μελέτες που υπέβαλε ο μελετητής.
Όπως αναφέρεται, σε περίπτωση που το ΤΑΥ δεν ικανοποιηθεί από τις
μελέτες που θα υποβληθούν ότι η ποιότητα του νερού του φράγματος του
Κούρη δεν διατρέχει κίνδυνο υποβάθμισης, δεν θα συγκατατεθεί στην
ανάπτυξη όπως αυτή προτείνεται. Επίσης, εάν ισχύουν όσα ανέφεραν οι
εκπρόσωποι της εταιρείας στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Περιβάλλοντος στις 8.11.2017, δηλαδή ότι οι εργαζόμενοι θα
φτάνουν μέχρι 300 άτομα αντί 40 όπως ήταν η αρχική μελέτη, τότε θα
πρέπει να υποβληθεί αναθεωρημένη μελέτη από τους αιτητές.
Το ΤΠΟ στα πλαίσια των απαιτούμενων διαβουλεύσεων, ζήτησε
πρόσθετα τις απόψεις του Επαρχιακού Κτηματολογικού Λειτουργού
Λεμεσού, του Έπαρχου Λεμεσού και του ΚΣ Πέρα Πεδίου.
Το ΤΠΟ στα πλαίσια των απαιτούμενων διαβουλεύσεων, ζήτησε
πρόσθετα τις απόψεις του Τμήματος Γεωργίας και των Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών.
Το ΤΠΟ απέστειλε επιστολή στους αιτητές, με την οποία διαβίβασε
επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος ημερ. 13.11.2017, με την οποία
ζητούνται πρόσθετα στοιχεία (ακριβής αριθμός ατόμων που θα
εργοδοτηθούν, κατά πόσον έχει εκπονηθεί γεωλογική/ γεωτεχνική μελέτη
και τα πορίσματά της, ακριβής έκταση του εσωτερικού οδικού δικτύου της
προτεινόμενης ανάπτυξης και επανακατάθεση των τεμαχίων της
ανάπτυξης καθώς έχει διαφανεί ότι είναι διαφορετικά από αυτά στην
πολεοδομική αίτηση.
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Εξέταση Αίτησης/Διαβουλεύσεις
21.11.2017 Το ΤΠΟ απέστειλε επιστολή στους αιτητές, με την οποία τους
πληροφορεί ότι από την μέχρι τώρα μελέτη της αίτησης έχουν
διαπιστωθεί τα πιο κάτω ζητήματα των οποίων η τακτοποίηση
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί να συνεχιστεί η
εξέταση της:
(α) Η αίτηση δεν υπογράφεται από όλους τους εγγεγραμμένους
ιδιοκτήτες των προς ανάπτυξη τεμαχίων. Θα πρέπει άμεσα να
υποβληθεί επικαιροποιημένο Πιστοποιητικό Εγγραφής Ακίνητης
Ιδιοκτησίας για το τεμάχιο 57, επειδή στο αντίγραφο που έχει
υποβληθεί έχουν διαγραφεί με μελάνι ονόματα συνιδιοκτητών.
(β) Η ανάπτυξη δεν φαίνεται να έχει την απαιτούμενη κατάλληλη,
άνετη και ασφαλή δημόσια προσπέλαση.
8.12.2017 Το Τμήμα Δασών μετά την λήψη των πρακτικών της Συνεδρίας της
ΕΕΠΕ στις 27.10.2017, διαβίβασε στο Τμήμα Περιβάλλοντος έκθεση
με τις απόψεις του. Όπως αναφέρεται, οι απόψεις για ορισμένα
θέματα είναι προκαταρκτικές, επειδή τα στοιχεία που παρέχονται στη
ΜΕΕΠ από τους μελετητές είναι ελλειπή σε μη αποδεκτό βαθμό,
τουλάχιστον στα θέματα βιοποικιλότητας του τοπίου, και γίνεται
εισήγηση για απόρριψη της ΜΕΕΠ και υποβολή ολόκληρης
αναθεωρημένης ΜΕΕΠ.
Το Τμήμα Δασών, προκαταρκτικά τάσσεται θετικά υπέρ της
προτεινόμενης ανάπτυξης, νοουμένου ότι οι επιπτώσεις στο
περιβάλλον, όπως θα καταδειχθεί από τη ΜΕΕΠ που θα υποβληθεί
εκ νέου, δεν θα είναι πιο σοβαρές από την υλοτομία 2000 πεύκων και
τη δημιουργία μεγάλων και πολλών κάθετων πρανών που μπορούν
να αμβλυθούν με κατάλληλους όρους.
(θ) Προϋπάρχουσες πολεοδομικές
προτεινόμενης ανάπτυξης.

άδειες

εντός

5

τεμαχίων

της

Όπως διαπιστώθηκε, εντός 5 εκ των 20 τεμαχίων της προτεινόμενης ανάπτυξης της
αίτησης ΛΕΜ/28/2017, έχουν εκδοθεί 5 πολεοδομικές άδειες για ανέγερση
μεμονωμένης κατοικίας, οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ μέχρι τις 14.10.2018.
Οι άδειες εκδόθηκαν αρχικά στην εταιρεία Parnitha Development Ltd το 2009. Η
ισχύς των αδειών, κατόπιν παρατάσεων, ήταν για 2 τεμάχια μέχρι τις 30.9.2014 , για
2 τεμάχια μέχρι τις 25.6.2015 και για 1 τεμάχιο μέχρι τις 26.6.2015.
Στις 11.9.2015 υποβλήθηκε αίτηση για επανέκδοση των αδειών εντός των εν λόγω
τεμαχίων (4 από την κ. GA και 1 από την εταιρεία Parnitha Development Ltd). Οι 5
άδειες επανεκδόθηκαν στις 14.10.2015 με ισχύ 3 ετών.
Όπως διαπιστώθηκε, κατά την υποβολή των 4 αιτήσεων στις 11.9.2015 από την κ.
GA, ιδιοκτήτρια των τεμαχίων δεν ήταν η ίδια αλλά η εταιρεία Atoupa Enterprises Ltd
στην οποία τα είχε πουλήσει (ημερ. εγγραφής 26.8.2015). Ωστόσο, με τις 3 αιτήσεις
υποβλήθηκαν προγενέστερα πιστοποιητικά εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας, ενόσω
ήταν η ιδιοκτήτρια των τεμαχίων (με ημερ. έκδοσης 16.4.2015 και ημερ. εγγραφής
15.4.2015). Σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και
Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονισμούς, κάθε αίτηση για πολεοδομική άδεια
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συνοδεύεται απαραιτήτως από τον τίτλο ιδιοκτησίας του προς ανάπτυξη τεμαχίου, με
πρόσφατη ημερ. έκδοσης. ΄Όπως μας αναφέρθηκε από τη Διευθύντρια του ΤΠΟ
στην επιστολή ημερ. 15.12.2017, «κατά τη συνήθη πρακτική, πρόσφατος τίτλος
θεωρείται αυτός που έχει εκδοθεί μέχρι 6 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης».
Όπως διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τα πρακτικά συνεδρίας που πραγματοποιήθηκε
στις 22.6.2011 στο Υπουργείο Εσωτερικών, η ακολουθούμενη πολιτική για την
ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας εκτός ορίων ανάπτυξης, αντιμετωπίζεται
λανθασμένα από ορισμένες πολεοδομικές αρχές, ως κεκτημένο δικαίωμα των
ιδιοκτητών. Όπως αναφέρεται «οι πολεοδομικές αρχές θα πρέπει να αντιμετωπίζουν
τις αιτήσεις για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας με ιδιαίτερη προσοχή και περίσκεψη
και να λαμβάνουν υπόψη κοινωνικούς παράγοντες (ανάγκη στέγασης οικογένειας του
ιδιοκτήτη κλπ)». Επίσης, « …όλο και πιο συχνά οι εταιρείες ανάπτυξης γης
αξιοποιούν τη λανθασμένη αυτή αντίληψη που προοδευτικά έχουν διαμορφώσει
ορισμένες Πολεοδομικές Αρχές και πιέζουν ώστε η διακριτική ευχέρεια που παρέχεται
στις Πολεοδομικές Αρχές να αξιοποιείται προς όφελος τους, με αποτέλεσμα να
ακυρώνεται η Στρατηγική Ανάπτυξης.»
Στη βάση των πιο πάνω, εγείρονται ερωτηματικά για την αντιμετώπιση που έτυχαν οι
εν λόγω αιτήσεις κατά την εξέταση τους, που είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση των 5
αδειών για μεμονωμένη κατοικία εντός των υπό αναφορά τεμαχίων, εφόσον τόσο
κατά την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης όσο και την ημερομηνία
υποβολής των αιτήσεων για την επανέκδοση τους, ιδιοκτήτης των υπό ανάπτυξη
τεμαχίων ήταν οι εταιρείες Parnitha Development Ltd και Atoupa Enterprises Ltd,
ανάλογα. Σύμφωνα με επιστολή της Διευθύντριας του ΤΠΟ ημερ. 15.12.2017, «η
αντιμετώπιση κάθε αίτησης επαφίεται στην Πολεοδομική Αρχή η οποία θα πρέπει να
ασκήσει τη διακριτική εξουσία της αφού αξιολογήσει τα δεδομένα και ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης».
Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος σε επιστολή του ημερ. 19.12.2017 προς
την Υπηρεσία μας, ανέφερε ότι «η αναφορά για κατάργηση των αδειών δεν μπορεί να
διασφαλιστεί εκ των προτέρων, πλην της περίπτωσης της ακύρωσης των αδειών που
προϋπάρχουν εκ μέρους της Πολεοδομικής Αρχής, κατόπιν σχετικού αιτήματος των
δικαιούχων αιτητών».
Αναφορικά με τις εγκρίσεις για παράταση των πολεοδομικών αδειών ΛΕΜ/783/09Α
και ΛΕΜ/798/09Α, ημερ. 13.8.2012 παρατηρήθηκε ότι, οι σχετικές αιτήσεις
υποβλήθηκαν στις 20.9.2012, δηλαδή μεταγενέστερα της ημερομηνίας έγκρισης.
Όπως αναφέρεται από την Διευθύντρια του ΤΠΟ στην πιο πάνω επιστολή, η
ημερομηνία χορήγησης παράτασης της ισχύος των αντίστοιχων πολεοδομικών
αδειών 13.8.2012, είναι προφανώς εκ παραδρομής λανθασμένη.
Επίσης, όπως αναφέρεται, σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης με αρ ΛΕΜ/28/2017
πριν την λήξη των πολεοδομικών αδειών που χορηγήθηκαν για την ανέγερση 5
κατοικιών, στις 13.10.2018, θα τεθεί όρος ότι οι αιτητές θα μπορούν να υλοποιήσουν
είτε την τουριστική ανάπτυξη είτε τις κατοικίες.
Τα στοιχεία για τις αιτήσεις που βρίσκονται σε ισχύ, και την ημερομηνία της κάθε
άδειας σύμφωνα με τους φακέλους του ΕΓΠΛ, αναφέρονται στο Παράρτημα 13.
(ι) Πολιτογράφηση του ιδιοκτήτη των εταιρειών της προτεινόμενης
ανάπτυξης και της συζύγου του. Ο ιδιοκτήτης των εταιρειών Parnitha Development
Ltd και Atoupa Enterprises Ltd κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για την
εν λόγω ανάπτυξη, Ουκρανικής καταγωγής με Ρωσική υπηκοότητα, καθώς και η
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σύζυγος του, Ρωσικής καταγωγής, αιτήθηκαν για πολιτογράφηση ως Κύπριοι πολίτες
στις 27.8.2015, σύμφωνα με τα κριτήρια και όρους που εγκρίθηκαν με την Aπόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 76.668 ημερ. 19.3.2014, για «κατ΄ εξαίρεση
πολιτογράφηση αλλοδαπών επενδυτών/επιχειρηματιών με βάση το Εδάφιο 2 του
Άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων 2002-2013».
Σύμφωνα με τα κριτήρια και τους όρους που τέθηκαν στην εν λόγω Απόφαση, ο
αιτητής, θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να είναι κάτοχος μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στην
Κυπριακή Δημοκρατία αγοραίας αξίας τουλάχιστο €500.000, πλέον Φ.Π.Α.. Θα
πρέπει επίσης να έχει προβεί (1) σε επένδυση κρατικών ομολόγων, ή (2) σε
επένδυση σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρήσεων ή
κυπριακών οργανισμών, ή (3) σε επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις υποδομής, ή (4)
σε αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες, ή (5) σε
καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες, σε όλες τις περιπτώσεις ύψους τουλάχιστον
€5εκ., ή σε συνδυασμό των πιο πάνω επενδύσεων συνολικού ύψους τουλάχιστον
€5εκ.
Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του με αρ. 79.974 και ημερ. 14.12.2015,
ενέκρινε την κατ΄εξαίρεση Πολιτογράφηση του εν λόγω επενδυτή και της συζύγου του
στη βάση του κριτηρίου Α.8(Ι) (Συλλογικές Μεγάλες Επενδύσεις) της Απόφασης
ημερ. 19.3.2014.
Aπό τη διερεύνηση των φακέλων που λήφθηκαν από τα Υπουργεία Οικονομικών και
Εσωτερικών, καθώς επίσης και από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και
Μετανάστευσης αναφορικά με τις πιο πάνω αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση
πολιτογράφηση, μη Κύπριων επενδυτών/επιχειρηματιών, παρατηρήθηκαν τα
ακόλουθα θέματα:
(i) Σύμφωνα με το κριτήριο Α.8 της Απόφασης, Συλλογικές Μεγάλες Επενδύσεις,
βάσει του οποίου εγκρίθηκαν οι εν λόγω πολιτογραφήσεις, το Υπουργικό Συμβούλιο
έχει το δικαίωμα, σε ειδικές περιπτώσεις, να μειώσει το ύψος των επενδύσεων που
αναφέρονται αναλυτικά πιο πάνω, σε €2,5 εκ. για επενδυτές που αποδεδειγμένα
συμμετέχουν σε Συλλογικό Σχέδιο Επενδύσεων, εφόσον η συλλογική επένδυση είναι
τουλάχιστο €12,5 εκ..
Όπως έχει παρατηρηθεί, οι επενδύσεις που έγιναν για τις πολιτογραφήσεις που
εγκρίθηκαν με την Απόφαση αρ. 79.974 ημερ. 14.12.2015, μεταξύ των οποίων και
αυτές του εν λόγω επενδυτή και της συζύγου του, δεν φαίνεται να αφορούν σε
συλλογική επένδυση, αφού δεν φαίνεται να σχετίζονται μεταξύ τους.
Σχετικά σημειώνεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, στις 13.9.2016, αρ. Απόφασης
81.292, αναθεώρησε το «Σχέδιο για κατ’ εξαίρεση Πολιτογράφηση μη Κύπριων
επενδυτών/επιχειρηματιών» και έθεσε νέα κριτήρια και όρους με βάση τα οποία θα
αποκτούν κατ’ εξαίρεση την κυπριακή υπηκοότητα αλλοδαποί επιχειρηματίες/
επενδυτές και κατάργησε το κριτήριο που αφορούσε σε Συλλογικές Μεγάλες
Επενδύσεις.
(ii) Παρατηρήθηκε ότι τα έγγραφα και τα συνημμένα στο φάκελο περιορισμένης
χρήσης «π.χ.» που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών, ο οποίος περιλαμβάνει
προσωπικά στοιχεία των επενδυτών/επιχειρηματιών για την εν λόγω κατ’ εξαίρεση
πολιτογράφηση, είναι λυτά (δηλαδή όχι δεμένα/συρραμένα), δεν είναι καταχωρισμένα
κατά σειρά παραλαβής και ούτε είναι αριθμημένα με αύξοντα αριθμό με κίνδυνο να
απολεσθούν σημαντικά έγγραφα. Επίσης, από τον σχετικό φάκελο που τηρείται στο
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Υπουργείο Εσωτερικών για την εν λόγω πολιτογράφηση, απουσίαζε το έγγραφο με
ερυθρό 22.
(iii) Σε σχετικό φάκελο του Υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνεται σημείωμα
ημερ. 30.12.2015, το οποίο έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών, στο οποίο
αναφέρεται ότι «περιπτώσεις που η αγοραία αξία της μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας
των επενδυτών είναι πέραν των €500.000 το επιπρόσθετο ποσό θα προσμετρείται ως
μέρος της επένδυσης». Η εν λόγω τακτική, η οποία εφαρμόζεται κατά την εξέταση
των οικονομικών κριτηρίων των αιτήσεων για κατ΄εξαίρεση πολιτογράφηση, από το
Υπουργείο Οικονομικών, δεν προνοείται στην Απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου, ημερ. 19.3.2014. Όπως μας αναφέρθηκε, η εν λόγω τακτική
εφαρμοζόταν και προγενέστερα του σημειώματος στη βάση προφορικών οδηγιών.
Σημειώνεται ωστόσο ότι η συγκεκριμένη παρατήρηση δεν αφορά στην εν λόγω
πολιτογράφηση, αφού η επένδυση υπερέβαινε το απαιτούμενο από το Σχέδιο ποσό
των €2,5 εκ. για Συλλογικές Μεγάλες Επενδύσεις.
Όπως μας αναφέρθηκε προφορικά από αρμόδιους λειτουργούς των Υπουργείων
Οικονομικών και Εσωτερικών, τα Υπουργεία τους συμφωνούν με την παρούσα
παράγραφο (ι).
Δ.

Συμπεράσματα.

7.
Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 πιο πάνω, οι έλεγχοι συμμόρφωσης
(όπως ο παρών έλεγχος) αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι ενέργειες
του ελεγχόμενου συνάδουν με τις αρχές ή κανόνες που τον διέπουν. Οι αρχές και
κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν στη συμμόρφωση με διατάξεις της νομοθεσίας,
κανονισμών ή συμφωνιών, ή με τις γενικές αρχές χρηστής χρηματοοικονομικής
διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων αξιωματούχων σε σχέση με τις γενικές
αρχές διοικητικού δικαίου.
8.
Στη βάση των πιο πάνω, και σε απάντηση και των προς διερεύνηση ζητημάτων
που έθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την επιστολή ημερ. 2.11.2017, θεωρούμε
ότι από την παρούσα Έκθεση μπορούν να συναχθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
(α) Δεν έχει τεθεί ενώπιον μας, ούτε και έχουμε εντοπίσει, οποιοδήποτε ελεγκτικό
τεκμήριο που να δεικνύει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε, ή έχει, καθ΄
οιονδήποτε τρόπο εμπλοκή, είτε εκ συμφέροντος είτε κατά κατάχρηση εξουσίας, στην
προώθηση της εν λόγω ανάπτυξης.
(β) Πέραν των αγοραπωλησιών και ανταλλαγών μεταξύ των συγγενών του
Προέδρου της Δημοκρατίας και της εταιρείας Parnitha Development Ltd, όπως αυτές
περιγράφονται στην έκθεση, δεν φαίνεται να υπήρχε άλλη σχέση τους με την εταιρεία
αυτή, ή με την προτεινόμενη ανάπτυξη.
(γ) Σύμφωνα με επιστολή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ημερ.
30.11.2017 προς την Υπηρεσία μας, το Tμήμα τεμαχίου με αρ. 57, Φ/ΣΧ.47/20, που
προορίζεται με βάση την αίτηση διαχωρισμού να αποτελεί ιδιοκτησία του κ. Νίκου
Αναστασιάδη (93311/999348 μερίδιο του όλου που αντιστοιχεί σε εμβαδόν 7.776
τ.μ.), όπως αυτό υποδεικνύεται στα σχέδια της προτεινόμενης ανάπτυξης, δεν
διαθέτει οποιασδήποτε μορφής πρόσβαση, ούτε και στα σχέδια της προτεινόμενης
ανάπτυξης προβλέπεται η διάνοιξη δρόμου που να του παρέχει πρόσβαση.
Αναφέρεται επίσης ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Παραγράφου 3.1(γ) της
Δήλωσης Πολιτικής, για να επιτραπεί ανάπτυξη θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη,
ικανοποιητική (όπως ερμηνεύεται στην Εντολή αρ. 1/1994 του Υπουργού
Εσωτερικών), άνετη και ασφαλή δημόσια (όπου απαιτείται) προσπέλαση.
18
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Στην ίδια επιστολή αναφέρεται επίσης ότι, σύμφωνα με την Παράγραφο 9(Γ)(β)1(δ)
της Δήλωσης Πολιτικής, σε τεμάχια που προκύπτουν μετά την 1.12.1990 από
υποδιαίρεση μεγαλύτερου τεμαχίου, όπως αυτό ήταν εγγεγραμμένο στα βιβλία του
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας πριν την 1.12.1990, μπορεί, υπό
προϋποθέσεις, να χορηγηθεί πολεοδομική άδεια για ανέγερση μιας μονάδας
κατοικίας ανά προκύπτον τεμάχιο. Μεταξύ άλλων, οι προϋποθέσεις που θέτει η
παράγραφος 9(Γ)(β)1(δ) καθορίζουν ότι το αρχικό τεμάχιο, όπως ήταν εγγεγραμμένο
στα βιβλία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας πριν την 1.12.1990,
έπρεπε να εφάπτετο και εξακολουθούσε να εφάπτεται πριν τον διαχωρισμό του σε
δημόσιο δρόμο, με ελάχιστο πλάτος 4,00 μέτρων. Δεδομένου ότι το τεμάχιο αρ. 57
(αρχικό τεμάχιο) δεν εφάπτεται σε δημόσιο δρόμο, η πιο πάνω πρόνοια της Δήλωσης
Πολιτικής δεν θα έχει εφαρμογή στα δύο νέα τεμάχια που θα προκύψουν από τη
διαίρεση του τεμαχίου αρ. 57, για την οποία έχει υποβληθεί και εκκρεμεί στο Τμήμα
Κτηματολογίου
και
Χωρομετρίας
σχετική
αίτηση
(αρ.
ΑΔΧ1668/14),
περιλαμβανομένου και αυτού που θα εγγραφεί στο όνομα του Προέδρου της
Δημοκρατίας.
Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως καταλήγει ότι, σε περίπτωση που η ιδιοκτησία
του κ. Ν. Αναστασιάδη αποκτήσει προσπέλαση η οποία να ικανοποιεί τις πρόνοιες
της Παραγράφου 3.1(γ) της Δήλωσης Πολιτικής, η τυχόν αίτηση για αξιοποίησή της
θα αντιμετωπισθεί με βάση τις διατάξεις της Δήλωσης Πολιτικής.
(δ) Δεν σχολιάζονται δηλώσεις και ανακοινώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας,
του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, των πολιτικών κομμάτων ή άλλων ενδιαφερομένων.
9.

Ως απόρροια του ελέγχου προέκυψαν επίσης τα ακόλουθα συμπεράσματα:

(α) Η πολεοδομική αίτηση ΛΕΜ/28/2017 για την προτεινόμενη ανάπτυξη, που
υποβλήθηκε στις 17.1.2017, στο Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λεμεσού δεν
υπογράφεται από όλους τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες των προς ανάπτυξη
τεμαχίων, σε αντίθεση με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και
Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονισμούς του 2016, ΚΔΠ 63/2016, Παρ. 3(1).
Συγκεκριμένα, απουσιάζει η υπογραφή του κ. Νίκου Αναστασιάδη ο οποίος, λόγω της
μη ολοκλήρωσης του διαχωρισμού εξακολουθεί, έστω και τύποις, να αποτελεί τον
ένα εκ των δύο συνιδιοκτητών του τεμαχίου αρ. 57. Συνεπώς, η αίτηση δεν θα
έπρεπε να είχε προωθηθεί περαιτέρω χωρίς τη δική του υπογραφή. Σύμφωνα με τη
Διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, η μελέτη της αίτησης άρχισε
και βρίσκεται σε αρχικό στάδιο (διαβουλεύσεις) παρόλο που δεν υπογράφεται από
τον κ. Ν. Αναστασιάδη, ενόψει της αναφοράς στα έγγραφα που τη συνοδεύουν ότι
εκκρεμεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αίτηση για διαίρεση του
τεμαχίου. Ωστόσο, όπως μας ανέφερε, οι αιτητές έχουν ήδη ενημερωθεί με επιστολή
ημερ. 21.11.2017, ότι για την περαιτέρω προώθηση της αίτησης θα πρέπει, μεταξύ
άλλων, να τακτοποιηθεί και το πιο πάνω θέμα. Ως εκ τούτου, η θέση της Υπηρεσίας
μας παραμένει ότι η αίτηση δεν θα έπρεπε να είχε προωθηθεί χωρίς την υπογραφή
του κ. Ν. Αναστασιάδη.
(β) Παρόλο ότι, στη βάση σχετικού Διατάγματος που έχει εκδόσει ο Υπουργός
Εσωτερικών ως Πολεοδομική Αρχή, η εξουσία για άσκηση πολεοδομικού ελέγχου για
αναπτύξεις, όπως η συγκεκριμένη, εκχωρείται στη Διευθύντρια του Τμήματος
Πολεοδομίας και Οικήσεως και όχι στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος, ο φάκελος
της αίτησης, ενώ υποβλήθηκε στο Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λεμεσού στις
17.1.2017, στάλθηκε στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος από το Επαρχιακό Γραφείο
την 1.11.2017 για περαιτέρω χειρισμό ενόσω η εξέταση της αίτησης ήταν ήδη σε
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εξέλιξη, και τούτο έγινε κατόπιν αιτήματος της Διευθύντριας του Τμήματος μετά τη
δημοσιότητα που δόθηκε στο θέμα και την ενημέρωση που ζήτησε από τον
Επαρχιακό Λειτουργό.
(γ) Στον Πίνακα «Εξέταση Αίτησης/Διαβουλεύσεις» Παράγραφος (η) της παρούσας
έκθεσής (σελίδες 11-15) καταγράφονται, μεταξύ άλλων, οι χρόνοι ανταπόκρισης
διαφόρων εμπλεκομένων Τμημάτων για την προτεινόμενη ανάπτυξη. Επίσης, στο
Παράρτημα 13 καταγράφονται οι αντίστοιχοι χρόνοι ανταπόκρισης του Τμήματος
Πολεοδομίας και Οικήσεως για τις 5 μεμονωμένες κατοικίες. Τα στοιχεία δίνουν
εικόνα ως προς την ταχύτητα ανταπόκρισης των αρμοδίων Τμημάτων και
Υπηρεσιών.
(δ) Όπως διαπιστώθηκε, εντός 5 εκ των 20 τεμαχίων της προτεινόμενης
ανάπτυξης, εκδόθηκαν το 2009 ισάριθμες (5) πολεοδομικές άδειες για ανέγερση
μεμονωμένης κατοικίας, οι οποίες, μετά από παρατάσεις και επανέκδοση, βρίσκονται
σε ισχύ μέχρι τις 14.10.2018. Σύμφωνα με τα πρακτικά συνεδρίας που
πραγματοποιήθηκε στις 22.6.2011 στο Υπουργείο Εσωτερικών, η ακολουθούμενη
πολιτική για την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας εκτός ορίων ανάπτυξης
αντιμετωπίζεται λανθασμένα από ορισμένες πολεοδομικές αρχές, ως κεκτημένο
δικαίωμα των ιδιοκτητών. Όπως αναφέρεται «οι πολεοδομικές αρχές θα πρέπει να
αντιμετωπίζουν τις αιτήσεις για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας με ιδιαίτερη
προσοχή και περίσκεψη και να λαμβάνουν υπόψη κοινωνικούς παράγοντες (ανάγκη
στέγασης οικογένειας του ιδιοκτήτη κλπ)». Επίσης « …όλο και πιο συχνά οι εταιρείες
ανάπτυξης γης αξιοποιούν τη λανθασμένη αυτή αντίληψη που προοδευτικά έχουν
διαμορφώσει ορισμένες Πολεοδομικές Αρχές και πιέζουν ώστε η διακριτική ευχέρεια
που παρέχεται στις Πολεοδομικές Αρχές να αξιοποιείται προς όφελος τους, με
αποτέλεσμα να ακυρώνεται η Στρατηγική Ανάπτυξης.» Στη βάση των πιο πάνω,
εγείρονται ερωτηματικά για την αντιμετώπιση που έτυχαν οι εν λόγω αιτήσεις κατά
την εξέταση τους, που είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση των 5 αδειών για μεμονωμένη
κατοικία εντός των υπό αναφορά τεμαχίων, εφ΄ όσον, τόσο κατά την ημερομηνία
υποβολής των αρχικών αιτήσεων, όσο και την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων
για την επανέκδοσή τους, ιδιοκτήτες των υπό ανάπτυξη τεμαχίων ήταν οι εταιρείες
Parnitha Development Ltd και Atoupa Enterprises Ltd, ανάλογα. Σύμφωνα με την
Διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, «η αντιμετώπιση κάθε αίτησης
επαφίεται στην Πολεοδομική Αρχή, η οποία θα πρέπει να ασκήσει την διακριτική
εξουσία της». Σημειώνουμε ωστόσο ότι η διακριτική αυτή εξουσία οριοθετείται από
τους νόμους, κανονισμούς και εγκυκλίους και ο τρόπος άσκησης της από το Τμήμα
Πολεοδομίας και Οικήσεως ελέγχεται κατά πόσο συνάδει με τις γενικές αρχές
διοικητικού δικαίου.
Επίσης, σύμφωνα με την Διευθύντρια, σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης για την
προτεινόμενη ανάπτυξη, ΛΕΜ/28/2017 πριν τη λήξη των πολεοδομικών αδειών που
χορηγήθηκαν για την ανέγερση 5 κατοικιών, στις 13.10.2018, θα τεθεί όρος ότι οι
αιτητές θα μπορούν να υλοποιήσουν είτε την τουριστική ανάπτυξη είτε τις κατοικίες.
Ωστόσο ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος δεν φαίνεται να θεωρεί
ικανοποιητική διασφάλιση την αναφορά αυτή αφού, σε επιστολή του ημερ.
19.12.2017 προς την Υπηρεσία μας, ανέφερε ότι «η αναφορά για κατάργηση των
αδειών δεν μπορεί να διασφαλιστεί εκ των προτέρων, πλην της περίπτωσης της
ακύρωσης των αδειών που προϋπάρχουν εκ μέρους της Πολεοδομικής Αρχής,
κατόπιν σχετικού αιτήματος των δικαιούχων αιτητών».
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(ε) Τα κριτήρια και οι όροι που εγκρίθηκαν με την Aπόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου ημερ. 19.3.2014, για πολιτογράφηση αλλοδαπών επενδυτών/
επιχειρηματιών με βάση το Εδάφιο 2 του Άρθρου 111Α των περί Αρχείου
Πληθυσμού Νόμων, περιλάμβαναν και το κριτήριο για πολιτογράφηση αλλοδαπών
επενδυτών/επιχειρηματιών στη βάση Συλλογικών Μεγάλων Επενδύσεων. Στην
πορεία διαφάνηκε ότι το συγκεκριμένο Σχέδιο έχρηζε επικαιροποίησης γιατί
δημιουργούσε προβλήματα κατά την εφαρμογή του. Στις 13.9.2016, το Υπουργικό
Συμβούλιο αναθεώρησε το «Σχέδιο για κατ’ εξαίρεση Πολιτογράφηση μη Κύπριων
επενδυτών/επιχειρηματιών» και έθεσε νέα κριτήρια και όρους με βάση τα οποία θα
αποκτούν κατ’ εξαίρεση την κυπριακή υπηκοότητα αλλοδαποί επιχειρηματίες/
επενδυτές. Μεταξύ άλλων όρων/κριτηρίων που αναθεωρήθηκαν/καταργήθηκαν,
αφού όπως διαφάνηκε τύγχαναν εκμετάλευσης, ήταν και η κατάργηση του κριτηρίου
που αφορούσε σε Συλλογικές Μεγάλες Επενδύσεις.
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