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Θέμα: Αναφορά 1160/2007, του Denis O’Hare, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ισχυρισμούς για παρατυπίες σε οικοδομικές δραστηριότητες στην Πέγεια 
στην Κύπρο

1. Περίληψη αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος αγόρασε ένα σπίτι στην Πέγεια στη νοτιοδυτική Κύπρο το 1996, 
εκφράζει τις αντιρρήσεις του για την τρέχουσα οικοδομική δραστηριότητα στην περιοχή, 
περιλαμβανομένης της οικολογικής καταστροφής, της παράνομης αστικής ανάπτυξης και της 
έλλειψης σεβασμού προς τα νόμιμα αποκτηθέντα δικαιώματα ακίνητης περιουσίας, ως 
αποτέλεσμα παρατυπιών σε σχέση με την κυπριακή νομοθεσία αστικής ανάπτυξης. Ο 
αναφέρων υποστηρίζει ότι η ανεξέλεγκτη δόμηση, που επιδεινώνεται από το ανεπαρκές 
αποχετευτικό σύστημα, προκαλεί ρύπανση των υπόγειων υδάτων και διαμαρτύρεται για την 
αδιαφορία που δείχνουν οι αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Κύπριου Διαμεσολαβητή, για 
τις καταγγελίας του αναφέροντα και άλλων πολιτών. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η 
ανεπαρκής πληροφόρηση των ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας και οι ασαφείς κανόνες 
σχετικά με τα δημόσια συμφέροντα και την επαρκή αποζημίωση παραβιάζουν τις σχετικές 
κοινοτικές διατάξεις και ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 26 Μαρτίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν, η παρούσα αναφορά αφορά πρωτίστως μια 
ιδιωτική ακίνητη περιουσία που πλήττεται από την ανεξέλεγκτη οικοδομική δραστηριότητα 
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και τη διαχείριση των χρήσεων γης, που επιδεινώνεται από ένα ανεπαρκές αποχετευτικό 
σύστημα το οποίο ισχυρίζεται ότι προκαλεί ρύπανση των υπόγειων υδάτων στο Δήμο Πεγείας 
στην Κύπρο. Μία από τις ανησυχίες που εκφράζονται είναι ότι η αποχέτευση των λυμάτων 
στον οικισμό Πέγεια γίνεται με βόθρους που προκαλούν διείσδυση στο υπέδαφος. Ο 
αναφέρων ισχυρίζεται ότι η κυπριακή κυβέρνηση δεν εφαρμόζει ορθά το Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, Άρθρα 17 (δικαίωμα στην ιδιοκτησία), 38 (προστασία 
καταναλωτή) και 42 (δικαίωμα χρηστής διοίκησης).

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η ανεπαρκής πληροφόρηση των ιδιοκτητών ακίνητης 
περιουσίας, οι ασαφείς κανόνες σχετικά με τα δημόσια συμφέροντα και η έλλειψη επαρκούς 
αποζημίωσης παραβιάζουν τη σχετική κοινοτική νομοθεσία και ζητεί την παρέμβαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Οδηγία για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Οδηγία 85/337/ΕΟΚ, όπως 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/11/ΕΚ και την Οδηγία 2003/35/ΕΚ[1], (επίσης γνωστή ως 
«Οδηγία ΕΠΕ») απαιτεί την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για εκείνα τα έργα 
που υπάρχει πιθανότητα να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα έργα ορίζονται 
στα Παραρτήματα I και II της οδηγίας. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι, καθώς 
το αίτημα για αναπτυξιακή συναίνεση για έργα παρακείμενα με την ακίνητη περιουσία των 
αναφερόντων (αρχική αίτηση χορήγησης άδειας για την ανέγερση 14 διώροφων κατοικιών το 
2001· η άδεια εκδόθηκε το 2002) υποβλήθηκε αρχικά πριν την 1η Μαΐου 2004 (ημερομηνία 
ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ) η Οδηγία ΕΠΕ δεν ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

Όσον αφορά την επεξεργασία των λυμάτων, η Οδηγία 91/271/ΕΟΚ[2] απαιτεί τη συλλογή και 
την επεξεργασία των λυμάτων όλων των οικισμών με κατοίκους που ξεπερνούν τους  (ή την 
ισοδύναμη ρύπανση από λύματα «μονάδα ισοδύναμου πληθυσμού»). Στην περίπτωση της 
Κύπρου, η Συνθήκη Προσχώρησης ορίζει τις μεταβατικές περιόδους για συμμόρφωση με την 
Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ως εξής: πλήρη συμμόρφωση έως την 31.12.2012, με τις εξής 
ενδιάμεσες προθεσμίες – συμμόρφωση των οικισμών της Λεμεσού και Παραλίμνη έως την 
31.12.2008, συμμόρφωση του οικισμού της Λευκωσίας έως την 31.12.2009, και 
συμμόρφωση του οικισμού της Πάφου έως την 31.12.2011.

Όσον αφορά τα υπόγεια ύδατα, η Οδηγία 80/68/ΕΟΚ περί προστασίας των υπόγειων υδάτων 
από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες, μπορεί να ισχύει σε 
αυτήν την περίπτωση. Συγκεκριμένα, απαιτεί από τα κράτη μέλη να λάβουν τα κατάλληλα 
μέτρα που κρίνουν απαραίτητα προκειμένου να περιορίσουν έμμεσες απορρίψεις μη 
επικίνδυνων ουσιών (κατάλογος II της οδηγίας) εξαιτίας των δραστηριοτήτων επάνω ή μέσα 
στο έδαφος πέραν της διάθεσης ή απόθεσης. Θα πρέπει να σημειωθεί, εντούτοις, ότι η οδηγία 

                                               
[1]Οδηγία  85/337/ΕΟΚ της 27ης Ιουνίου 1985 του Συμβουλίου για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων 
και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ΕΕ L 175, της 5.7.1985, σ. 40–48 όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία  
97/11/ΕΚ της 3ης Μαρτίου 1997 του Συμβουλίου που τροποποιεί την Οδηγία 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ΕΕ L 73, της 14.3.1997, σ. 5–15 και την Οδηγία 2003/35/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση 
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του 
κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου ΕΕ L 156, της 25.6.2003, σ. 
17–25 
[2] Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, ΕΕ L135 της 30.5.1991, όπως 

τροποποιήθηκε
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δεν αφορά απορρίψεις οικιακών αποβλήτων από μεμονωμένες κατοικίες οι οποίες δεν έχουν 
συνδεθεί με αποχετευτικό δίκτυο (όπως στην περίπτωση της Πέγειας) και που βρίσκονται έξω 
από τις προστατευόμενες ζώνες συλλογής ύδατος που προορίζεται για ανθρώπινη 
κατανάλωση.

Όμως καμία προθεσμία δεν έχει παρέλθει ακόμα και, κατά συνέπεια, δεν υφίσταται 
παραβίαση της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και η υπόθεση δεν θεμελιώνεται νομικά ώστε να 
παρέμβει η Επιτροπή.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ισχυρισμοί για παρατυπίες στη χρήση γης στην Πέγεια αποτελούν 
ζήτημα αποκλειστικά εθνικής νομοθεσίας. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναγνωρίσει οποιαδήποτε παραβίαση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η Οδηγία 80/68/ΕΟΚ περί προστασίας των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση που 
προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες θα είχε επομένως ισχύ μόνο στην περίπτωση 
που οι εν λόγω ζώνες είχαν χωροθετηθεί ως προστατευόμενες ζώνες πόσιμου ύδατος. 
Εφόσον ισχύει κάτι τέτοιο, μια τέτοια προστατευόμενη περιοχή θα έπρεπε να είχε 
καταχωρηθεί σε σχετικό μητρώο σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Οδηγίας Πλαισίου για τα 
Ύδατα (Οδηγία 2000/60/ΕΚ).

Όσον αφορά τη συλλογή και την επεξεργασία των λυμάτων, δεν υφίσταται καμία παραβίαση 
της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ επί του παρόντος κι επομένως, η υπόθεση δεν θεμελιώνεται νομικά 
ώστε να παρέμβει η Επιτροπή.
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