
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΩΝ 
 

Ειδική Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή Αρ. ΤΔ/01/2020- Εκμίσθωση 
κρατικής δασικής γης για ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων στην Αγία 

Νάπα 
----------------------------- 

 
Σε σχέση με την Ειδική Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή Αρ. ΤΔ/01/2020 με τίτλο 
«Εκμίσθωση κρατικής δασικής γης για ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων στην 
Αγία Νάπα», η οποία αναπαράχθηκε στον ημερήσιο τύπο, Το Τμήμα Δασών 
του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σημειώνει 

τα ακόλουθα προς αποκατάσταση της αλήθειας: 
 

1. Το πρώτο θέμα που εγείρεται, είναι θέμα για τον ίδιο τον Έλεγχο. Διεξάχθηκε 
ένας έλεγχος που, όπως επεξηγείται πιο κάτω, δεν είχε καμιά προστιθέμενη 
αξία και άρα δεν έπρεπε να γίνει. 
 

2. Οι 4 από τις 5 εκμισθώσεις έγιναν το 1981-82 στο πλαίσιο της εφαρμογής 
ενός καθόλα νομότυπου Σχεδίου για επανεκκίνηση της ξενοδοχειακής 
βιομηχανίας και της καταστραφείσας από την τουρκική εισβολή του 1974 
οικονομίας και αφορούσε εκτοπισμένους ξενοδόχους. Οι Συμβάσεις πρέπει 
να κριθούν με τα  τότε νομικά και άλλα δεδομένα και όχι με τα σημερινά. Που 
ήταν η Ελεγκτική Υπηρεσία όταν υπογράφονταν οι Συμβάσεις και τα 
τελευταία 40 χρόνια; 

 
3. Δεν υπάρχουν συστάσεις του Γενικού Ελεγκτή για τον τερματισμό ή την 

αναπροσαρμογή των μισθωμάτων και γενικά για το χειρισμό των εν λόγω 
Συμβάσεων. Ο ίδιος ο Γενικός Ελεγκτής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
νομικά κωλύματα «ενδεχομένως να καθιστούν πολύ δύσκολη, αν όχι και 
αδύνατη, την αναπροσαρμογή των μισθωμάτων σε αγοραίες αξίες». Εμείς 
τον είχαμε ενημερώσει σχετικά και τον είχαμε πληροφορήσει ότι τα πάντα 
έγιναν με τη συνεργασία και καθοδήγηση της Νομικής Υπηρεσίας. Και 
ακριβώς είναι εδώ που γεννιέται και το θέμα αν έπρεπε να διεξαχθεί ο 
έλεγχος. Γιατί λοιπόν προχώρησε σε ένα έλεγχο που εξ αρχής ήταν 
ξεκάθαρο ότι δεν θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε προστιθέμενη αξία; 

 
4. Στην υπό αναφορά έκθεση αναφέρεται επί λέξει ότι «Σκοπός του ελέγχου 

ήταν να καταδειχθούν οι αδυναμίες παλαιότερων συβάσεων, ώστε να 
εξαχθούν εισηγήσεις για βελτίωση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου». 
Γεννιόνται εύλογα τα ακόλουθα ερωτήματα. Πως είναι δυνατό να εξετάζονται 
συμβάσεις που υπογράφτηκαν προ τεσσαρακονταετίας και διέπονταν από 
το τότε νομικό πλαίσιο και να μιλάμε για βελτίωση του σημερινού νομικού 
πλαισίου; Ήταν αντιπροσωπευτικό να εξετασθούν οι εκμισθώσεις που έγιναν 
στο πλαίσιο ενός Σχεδίου πριν από 40 χρόνια για να βελτιωθεί το υφιστάμενο 
νομικό πλαίσιο; Γιατί δεν εξετάσθηκαν πρόσφατες εκμισθώσεις; Ή 
τουλάχιστον γιατί δεν εξετάσθηκαν και πρόσφατες εκμισθώσεις; 

 
5.  Ο Γενικός Ελεγκτής έχει προβεί σε τρεις συστάσεις, οι οποίες ήδη 

εφαρμόζονται από καιρού. Γιατί λοιπόν δεν έγινε αναφορά στις πρόσφατες 



Συμβάσεις; Μήπως αν προχωρούσε στην εξέταση των πρόσφατων 
Συμβάσεων θα καταδεικνυόταν ότι ο έλεγχος του δεν θα είχε ουσία; 

 
6. Τα ευρήματα της Έκθεσης βρίθουν λαθών και ανακριβειών και τα ίδια. 

Ενδεικτικά μόνο αναφέρονται τα πιο κάτω χαρακτηριστικά παραδείγματα: 
 

- Αναφέρεται σε εκμίσθωση για κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων, χωρίς 
ποτέ να έχει γίνει καμιά τέτοια εκμίσθωση. 

- Προχειρότητα καταδεικνύεται και στους υπολογισμούς που προβαίνει για 
τον καθορισμό των μισθωμάτων αφού αγνοεί και παραγνωρίζει το γεγονός 
ότι με τη λήξη των Συμβάσεων όλες οι κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις 
επί του μίσθιου θα περιέλθουν στην κυριότητα του κράτους. 

- Εισηγείται για τον υπολογισμό του μισθώματος την εφαρμογή του περί 
Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Τροποποιητικό) 
(Αρ. 4) Νόμο αρ. 83(Ι)/2010. Σημειώνεται ότι ο καθορισμός των 
μισθωμάτων των Συμβάσεων του Τμήματος Δασών γίνεται από το Τμήμα 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ως το αρμόδιο Τμήμα και υποδεικνύεται 
ότι ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με αυτό το Νόμο. Γιατί λοιπόν δεν έγινε 
εξακρίβωση ενός τόσο απλού θέματος;   

 
Τέλος προκαλεί αλγεινή εντύπωση η καθαρά πολιτική τοποθέτηση του ίδιου 
του Γενικού Ελεγκτή σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι μέσα από τις 
διαδικασίες που ακολουθήθηκαν εκτρέφεται η διαφθορά. Ο Γενικός Ελεγκτής 
θα πρέπει ξεκάθαρα να πει ποιος εκτρέφει τη διαφθορά και με ποιο τρόπο, διότι 
πίσω από την εφαρμογή των πολιτικών της όποιας Κυβέρνησης βρίσκονται 
στελέχη υπηρεσιών, το όνομα των οποίων με τέτοιες παρεμβάσεις σπιλώνεται 
ατεκμηρίωτα και άδικα. 
 
 

 


