ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αρ. ΤΔ/01/2020

24 Νοεμβρίου 2020

EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΔ/01/2020

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ
Τμήμα Δασών

i

EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΔ/01/2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.

Σύνοψη ......................................................................................................................................... 1

2.

Εισαγωγή ...................................................................................................................................... 5
2.1

3.

Αναγκαιότητα διεξαγωγής του παρόντος ελέγχου ............................................................... 5

Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία ......................................................................................... 6
3.1

Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή ................................................................ 6

3.2

Σκοπός του ελέγχου .............................................................................................................. 6

3.3

Μεθοδολογία ........................................................................................................................ 7

3.3.1 Πρότυπα ελέγχου .............................................................................................................. 7
3.3.2 Ελεγκτική προσέγγιση ....................................................................................................... 9
3.4
4.

Κριτήρια ελέγχου ................................................................................................................ 10

Ευρήματα .................................................................................................................................... 11
4.1

Ξενοδοχειακή μονάδα Α ..................................................................................................... 11

4.2

Ξενοδοχειακή μονάδα Β ..................................................................................................... 12

4.3

Ξενοδοχειακή μονάδα Γ ...................................................................................................... 15

4.4

Ξενοδοχειακή μονάδα Δ ..................................................................................................... 19

4.5

Ξενοδοχειακή μονάδα Ε ...................................................................................................... 20

4.6

Στοιχεία από Εκθέσεις του ΚΟΤ .......................................................................................... 21

5.

Γενικά συμπεράσματα ................................................................................................................ 23

6.

Γενικές συστάσεις ....................................................................................................................... 31

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα 1 – Τρόπος υπολογισμού του μισθώματος των ξενοδοχειακών μονάδων Β, Γ, Δ και Ε
Παράρτημα 2 – Μισθώματα ξενοδοχειακής μονάδας Α
Παράρτημα 3 – Μισθώματα ξενοδοχειακής μονάδας Β
Παράρτημα 4 – Μισθώματα ξενοδοχειακής μονάδας Γ
Παράρτημα 5 – Μισθώματα ξενοδοχειακής μονάδας Δ
Παράρτημα 6 – Μισθώματα ξενοδοχειακής μονάδας Ε
Παράρτημα 7 – Σύγκριση στοιχείων ξενοδοχειακών μονάδων Α, Β, Γ, Δ και Ε

ii

EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΔ/01/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΕΕ
ΕΕΚΕ
ΚΔΠ
ΤΔ
ΤΚΧ
τ.μ.
τ.π.
ΚΟΤ
ECOSOC
IFAC
INTOSAI
ISA
ISSAI

Ευρωπαϊκή Ένωση
Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων
Κανονιστική Διοικητική Πράξη
Τμήμα Δασών
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Τετραγωνικά μέτρα
Τετραγωνικά πόδια
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Υφυπουργείο
Τουρισμού από 2.1.2019)
Economic and Social Council
International Federation of Accountants
International Organization of Supreme Audit Institutions
International Standards of Auditing
International Standards of Supreme Audit Institutions

Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της
Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή διενεργεί
επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων ελεγχόμενων οργανισμών
ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους τομείς αυτού. Η Ελεγκτική Υπηρεσία
επιλέγει και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά τρόπον ώστε αυτές να αποφέρουν τον μέγιστο
αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη συμμόρφωση, του επιπέδου των
σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του δημόσιου συμφέροντος.
Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων έχουν
τεθεί ενώπιόν της από την ελεγχόμενη οντότητα.
Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν στο
αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα αδυναμιών
ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής δεν αναμένεται ότι
μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των παρατηρήσεων και
ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι συστάσεις αυτές επηρεάζουν την
ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται συμμετοχή της Υπηρεσίας στη λήψη
οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, η οποία εξακολουθεί να φέρει
αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη απόφασης, ως προς τον τρόπο χειρισμού των ευρημάτων
ελέγχου και συστάσεων.
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1.

Σύνοψη

Οι εκμισθώσεις κρατικής δασικής γης διέπονται από τον περί Δασών Νόμο του 2012 (Ν.25(Ι)/2012),
ο οποίος αντικατέστησε τον περί Δασών Νόμο του 1967 (Ν.14/1967). Δυνάμει των διατάξεων του
Νόμου και των σχετικών Κανονισμών, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να παραχωρεί,
εκμισθώνει και γενικά να διαθέτει κρατική γη εντός κρατικών δασών.
Στη βάση των πιο πάνω, η Κυπριακή Δημοκρατία σύναψε, μεταξύ άλλων, κατά τα έτη 1970, 1981
και 1982, πέντε συμφωνίες εκμίσθωσης κρατικής δασικής γης, διάρκειας 99 ετών, για την ανέγερση
ισάριθμων ξενοδοχειακών μονάδων (Α, Β, Γ, Δ και Ε), στην Αγία Νάπα. Οι συμβάσεις, τέσσερεις από
τις οποίες συνήφθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων ενθάρρυνσης της επαναδραστηριοποίησης
εκτοπισθέντων ξενοδόχων, υπογράφηκαν από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
και στη συνέχεια η διαχείρισή τους αναλήφθηκε από το Τμήμα Δασών (ΤΔ).
Ο παρών διαχειριστικός έλεγχος, που εμπεριέχει και στοιχεία ελέγχου συμμόρφωσης, διεξήχθη στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Γενικού Ελεγκτή για έλεγχο της διάθεσης των δημοσίων πόρων με
τον πιο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Σκοπός του ελέγχου ήταν να
καταδειχθούν οι αδυναμίες παλαιότερων συμβάσεων, ώστε να εξαχθούν εισηγήσεις για βελτίωση
του υφιστάμενου νομικού πλαισίου.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχου του ΤΔ, η Υπηρεσία μας προέβη σε σύγκριση των διαφορετικών
τρόπων υπολογισμού των μισθωμάτων που καταβάλλουν οι υπό αναφορά ξενοδοχειακές μονάδες
και εξέτασε τη λογικότητά τους. Ο τρόπος υπολογισμού του μισθώματος που, όπως διαφάνηκε, σε
μερικές περιπτώσεις, μπορεί να μεθοδευτεί, αναφέρεται συνοπτικά πιο κάτω:
Όσον αφορά στην ξενοδοχειακή μονάδα Α, το μίσθωμα, με βάση τη συμφωνία, ορίζεται ως
ποσοστό επί των ακαθάριστων εισπράξεών της, ύψους 3%, για περίοδο 13 ετών από την έναρξη
λειτουργίας των εγκαταστάσεών της, 6% για τα επόμενα 12 χρόνια και 12% μέχρι τη λήξη της
εκμίσθωσης.
Για τις άλλες τέσσερεις ξενοδοχειακές μονάδες Β, Γ, Δ και Ε, το αρχικό μίσθωμα καθορίστηκε, με
βάση τις συμφωνίες, ως ποσοστό ύψους 3% επί της αγοραίας αξίας της εκμισθωμένης γης, το οποίο
αναπροσαρμόστηκε σε 5% μετά τη συμπλήρωση δέκα χρόνων και έκτοτε αναπροσαρμόζεται ανά
πενταετία, είτε αναλόγως των μεταβολών του Γενικού Δείκτη Τιμών Λιανικής Πώλησης που
εκδίδεται από την Κυβέρνηση ή αναλόγως του ποσοστού αυξομειώσεων των εγκεκριμένων
τιμολογίων ύπνου και φαγητού του ξενοδοχείου, βάσει του άρθρου 10 των περί Ξενοδοχείων και
Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων του 1969 έως 1974, οιονδήποτε είναι το υψηλότερο.
Σημειώνουμε ότι, για τον υπολογισμό του ποσοστού αυξομειώσεως των εγκεκριμένων τιμολογίων
ύπνου και φαγητού του κατά περίπτωση ξενοδοχείου, χρησιμοποιείται σχετικός τύπος, βάσει των
συμφωνιών, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας Έκθεσης.
Τα σημαντικότερα ευρήματα, που προέκυψαν από τη διερεύνηση του θέματος, αναφέρονται
επιγραμματικά πιο κάτω:
α.
Λαμβάνοντας υπόψη το ότι παρήλθαν 48 χρόνια από την ημερομηνία σύναψης των υπό
αναφορά συμβάσεων εκμίσθωσης κρατικής δασικής γης, καθώς και το γεγονός ότι, μια από αυτές
1
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έχει υπεκμισθωθεί, ενώ άλλη ήταν υπεκμισθωμένη στο παρελθόν για περίοδο περίπου δέκα ετών,
αφού αυτό επιτρέπεται από τις συμβάσεις, οι λόγοι για τους οποίους συνήφθηκαν οι τέσσερεις
από αυτές, ως κίνητρο για την επαναδραστηριοποίηση εκτοπισθέντων ξενοδόχων, ενδέχεται να
μην υφίστανται, τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό.
β.
Διαφάνηκε ότι, ο τρόπος υπολογισμού των μισθωμάτων, όπως καθορίστηκε στις συμβάσεις
αυτές, ενδεχομένως να δημιουργεί, με τα σημερινά δεδομένα, στρέβλωση στην τουριστική
βιομηχανία, αφού οι εκμισθωτές καταβάλλουν σημαντικά χαμηλότερα μισθώματα, από εκείνα
που θα κατέβαλλαν εάν ενοικίαζαν τη γη με σημερινά δεδομένα. Συγκεκριμένα, προβήκαμε στον
υπολογισμό του μισθώματος, που θα καταβαλλόταν στη βάση ποσοστού ύψους 5% πάνω στην
αξία της ιδιοκτησίας, όπως καθορίζεται στους περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας
(Διάθεση) Κανονισμούς του 1989, σύμφωνα με την αγοραία αξία στις 22.9.2020, η οποία, σύμφωνα
με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), αφορά σε οικοπεδική αξία με βάση την
υφιστάμενη χρήση τους και όχι την πολεοδομική τους ζώνη. Από τον υπολογισμό αυτό και
σύγκρισή του με τα ετήσια μισθώματα που καταβάλλονται, προέκυψαν πολύ σημαντικές
διαφορές, ύψους μέχρι και €5.043.071, γεγονός που προβληματίζει.
γ.
Διαφάνηκε ότι, στις τέσσερεις περιπτώσεις οι εκμισθωτές είναι σε θέση να επηρεάζουν το
ύψος των μισθωμάτων, στη βάση των τιμών ύπνου και φαγητού που δηλώνουν στον Κυπριακό
Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ), στον βαθμό που το ύψος του μισθώματος είναι οριακά κοντά στο
ύψος του μισθώματος, όπως θα υπολογιζόταν βάσει του γενικού δείκτη τιμών.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το ετήσιο μίσθωμα της ξενοδοχειακής μονάδας Γ, όπως
υπολογίστηκε στη βάση αναθεωρημένων τιμών ύπνου και φαγητού, ανέρχεται σήμερα στα
€139.737 (από τα €311.914) και είναι κατά €172.177 χαμηλότερο από εκείνο της προηγούμενης
περιόδου, δηλ. σημείωσε μείωση ποσοστού ύψους 55%, σε μια περίοδο σημαντικά αυξημένων
επιδόσεων στην τουριστική βιομηχανία της Κύπρου.
δ.
Επιπρόσθετα, παρατηρήσαμε ότι, για τον υπολογισμό της μέσης τιμής ύπνου και φαγητού
ανά μέρα ανά άτομο, το ΤΔ λάμβανε υπόψη τον μέσο όρο τιμής για το διπλό δωμάτιο, σύμφωνα
με τα στοιχεία που υποβάλλονταν από τον ΚΟΤ. Η τιμή αυτή θα διαφοροποιείτο σημαντικά προς
τα πάνω, εάν για τον υπολογισμό λαμβανόταν υπόψη ο μέσος όρος τιμής για μονό δωμάτιο.
Συνεπώς, ενδεχομένως να προκύπτει ζήτημα μη ορθής εφαρμογής των προνοιών της σύμβασης,
προς όφελος των εκμισθωτών.
ε.
Από την εξαγωγή συγκρίσιμων στοιχείων μεταξύ των ξενοδοχειακών μονάδων Β, Γ, Δ και Ε,
το μίσθωμα παρουσίασε διαχρονικά αύξηση στην περίπτωση της ξενοδοχειακής μονάδας Δ, η
οποία είναι η μόνη που χαρακτηρίζεται ως τριών αστέρων και παρουσιάζει την υψηλότερη τιμή
μισθώματος ανά τ.μ., ενώ οι ξενοδοχειακές μονάδες Γ και Ε, που χαρακτηρίζονται ως τεσσάρων
αστέρων, καταβάλλουν τα χαμηλότερα μισθώματα ανά τ.μ.
στ. Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΕΚΕ), με επιστολή του, ημερ. 6.6.2018, προς το
ΤΚΧ, επισήμανε την ανάγκη εξέτασης του κατά πόσον τα ισχύοντα μισθώματα και τέλη χρήσης για
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κρατική ακίνητη ιδιοκτησία που χρησιμοποιείται για τουριστικούς σκοπούς, ανταποκρίνονται στα
αγοραία ενοίκια.
ζ.
Επισημάναμε επίσης ότι, σύμφωνα με τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή
και Εκτίμηση) (Τροποποιητικό) (Αρ. 4) Νόμο αρ. 83(Ι)/2010), «αν η ιδιοκτησία θα χρησιμοποιηθεί
για την ανέγερση κύριων υποστατικών τουριστικής χρήσης, το μίσθωμα ανέρχεται σε ποσοστό
ύψους 5% ετησίως πάνω στην αξία της ιδιοκτησίας».
η.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, για τροποποίηση των όρων των υπό αναφορά
συμβάσεων απαιτείται η συναίνεση και των δυο μερών και το ότι κατά πάσα λογική πιθανότητα,
οι εν λόγω ξενοδοχειακές μονάδες δεν θα αποδέχονταν αναπροσαρμογή του μισθώματος στη
βάση της αγοραίας αξίας, αφού αυτό θα συνεπαγόταν τη σημαντική αύξησή του, θα αναμέναμε
από το ΤΔ να εξέταζε το ενδεχόμενο τερματισμού των εν λόγω συμβάσεων, πριν προβεί στην
ανανέωσή τους για άλλα 33 χρόνια, με τους ίδιους όρους, που όπως διαφάνηκε, είναι ασύμφοροι
για τη Δημοκρατία.
Συμπερασματικά, αναγνωρίζουμε μεν τα νομικά κωλύματα που ενδεχομένως να καθιστούν πολύ
δύσκολη, αν όχι και αδύνατη, την αναπροσαρμογή των μισθωμάτων σε αγοραίες αξίες, ωστόσο
δεν παύει να καταδεικνύεται ξεκάθαρα ότι οι όροι των εκμισθώσεων, ως ισχύουν σήμερα, δεν
διασφαλίζουν τη διάθεση της κρατικής δασικής γης, στις περιπτώσεις αυτές, με τον πιο οικονομικό
και αποδοτικό τρόπο.
Υπενθυμίζουμε το σαθρό σύστημα διάθεσης τουρκοκυπριακών περιουσιών, το οποίο ίσχυε μέχρι
το 2018 και το οποίο έχει πρόσφατα αντικατασταθεί με διαδικασία που προβλέπει δημοσίευση
όλων των διαθέσιμων Τ/Κ περιουσιών, που αφορούν στην παραχώρηση κατοικιών για μόνιμη
στέγαση, γεωργικών και κτηνοτροφικών κλήρων και επαγγελματικών υποστατικών.
Κατ’ ανάλογο τρόπο, θεωρούμε ότι η απευθείας εκμίσθωση κρατικής γης, σε συγκεκριμένα φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ιδίως για εμπορικούς σκοπούς (όπως για παράδειγμα η εκμίσθωση κρατικής
δασικής γης για ανέγερση ξενοδοχείων και οι πρόσφατες εκμισθώσεις κρατικής και κρατικής
δασικής γης για κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων, ανέγερση ιδιωτικού πανεπιστημίου και
κτηνοτροφικής μονάδας) ουδόλως ικανοποιεί τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και
της αποφυγής διακρίσεων.
Από τα πιο πάνω, εξάγαμε σημαντικά συμπεράσματα και υποβάλαμε εισηγήσεις για τον τρόπο
διαχείρισης της κρατικής δασικής γης, όπως ότι:


Ο τρόπος διαχείρισης της κρατικής δασικής γης θα πρέπει να διασφαλίζει την τήρηση των
αρχών της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης, προς διασφάλιση
του δημόσιου συμφέροντος. Τούτο επιβάλλει όπως, ειδικά σε περιπτώσεις γης που θα
διατεθεί για μεγάλες αναπτύξεις (π.χ. ξενοδοχεία, βιομηχανικές μονάδες, πανεπιστήμια
κ.λπ.), ακολουθείται ανοικτή, διαφανής και ανταγωνιστική διαδικασία, ώστε να
διασφαλίζεται η διάθεσή της με τον πιο οικονομικό, αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.
Σε κάθε περίπτωση, η διάθεση της κρατικής γης θα πρέπει να γίνεται με διαφάνεια. Για τον
υπολογισμό του κατώτατου αποδεκτού μισθώματος, θα μπορούσε να χρησιμοποιείται η
3

EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΔ/01/2020

μέθοδος που καθορίζεται στον Ν.83(Ι)/2010 (δηλ., στην περίπτωση ξενοδοχειακών μονάδων,
5% επί της αγοραίας αξίας της γης) νοουμένου ότι θα τροποποιηθεί κατάλληλα.


Πολύ μεγάλης διάρκειας συμφωνίες μεταξύ του Κράτους και ιδιωτικών φορέων, ιδιαίτερα
όταν περιλαμβάνουν ρήτρες που καθιστούν αδύνατη την τροποποίησή τους χωρίς τη
συγκατάθεση του μισθωτή, εγκλωβίζουν τη Δημοκρατία σε μη συμφέρουσες λύσεις, που δεν
εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Επίσης, ενδεχομένως οι αρχικοί λόγοι να καθιστούνται
στην πορεία παρωχημένοι.
Γενικά, η διάρκεια μιας συμφωνίας εκμίσθωσης θα πρέπει να είναι ανάλογη της επένδυσης,
ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος απόσβεσής της, αλλά όχι μεγαλύτερος. Στους
υφιστάμενους περί Δασών (Διάθεση Κρατικής Δασικής Γης) Κανονισμούς (ΚΔΠ 134/2012)
έχει τεθεί χρονικό όριο 15 ετών για τις περιπτώσεις εκμίσθωσης κρατικής γης για γεωργικούς
ή κτηνοτροφικούς σκοπούς, αλλά δεν έχει τεθεί οποιοδήποτε όριο για τουριστικούς ή
βιομηχανικούς σκοπούς. Αυτό παρέχει μεν ευελιξία στο Υπουργικό Συμβούλιο, αυτή όμως
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς προκαθορισμένη πολιτική, η οποία πρέπει να
σχετίζεται με το είδος της ανάπτυξης, στη βάση μελέτης του Υπουργείου Οικονομικών. Στη
συμφωνία δεν θα πρέπει να υπάρχει ρήτρα για ανανέωσή της.



Δεν θα πρέπει να υιοθετούνται τρόποι υπολογισμού των μισθωμάτων, που να παρέχουν
στους εκμισθωτές τη δυνατότητα να μεθοδεύουν το ύψος του ενοικίου.

Τα πορίσματα του ελέγχου, μαζί με τις εισηγήσεις μας, κοινοποιήθηκαν με επιστολή μας στο ΤΔ
για τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων.
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2.

Εισαγωγή

Το ΤΔ υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Όραμα του ΤΔ
είναι η διατήρηση των δασών στη βέλτιστη δυνατή κατάσταση και η επίτευξη του μέγιστου
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού οφέλους, το οποίο θα είναι ισορροπημένο, θα
στηρίζεται στην αρχή της αειφορίας και θα ικανοποιεί τις προσδοκίες της κοινωνίας. Αποστολή του
Τμήματος είναι η προστασία και η προώθηση της αειφορικής διαχείρισης των δασών, καθώς και η
βελτίωση του πρασίνου.
Οι εκμισθώσεις κρατικής δασικής γης διέπονται από τον περί Δασών Νόμο του 2012 (Ν.25(Ι)/2012),
ο οποίος αντικατέστησε τον περί Δασών Νόμο του 1967 (Ν.14/1967). Δυνάμει των διατάξεων του
υπό αναφορά Νόμου και των Περί Δασών (Διάθεση Κρατικής Δασικής Γης) Κανονισμών
(ΚΔΠ134/2012), το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να παραχωρεί, εκμισθώνει και γενικά
διαθέτει κρατική γη εντός κρατικών δασών.
Η Κυπριακή Δημοκρατία σύναψε, κατά τα έτη 1970, 1981 και 1982, συμφωνίες εκμίσθωσης
κρατικής δασικής γης διάρκειας 99 ετών, για την ανέγερση πέντε ξενοδοχειακών μονάδων σε
κρατική δασική γη στην Αγία Νάπα. Οι συμβάσεις συνήφθηκαν από το Υπουργείο Ενέργειας,
Εμπορίου και Βιομηχανίας και στη συνέχεια η διαχείρισή τους αναλήφθηκε από το ΤΔ.
Στο πλαίσιο ελέγχου του ΤΔ, συγκρίναμε τους διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού των
μισθωμάτων που καταβάλλουν οι υπό αναφορά ξενοδοχειακές μονάδες και εξετάσαμε τη
λογικότητά τους, προκειμένου να εξάγουμε συμπεράσματα για τον τρόπο διαχείρισης της κρατικής
δασικής γης.
Το 1989 εκδόθηκαν, δυνάμει του άρθρου 18 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και
Εκτίμηση) Νόμου, ΚΕΦ.224, οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) Κανονισμοί,
ΚΔΠ 173/89, οι οποίοι προέβλεπαν πως, αν η ιδιοκτησία θα χρησιμοποιηθεί για την ανέγερση κύριων
υποστατικών τουριστικής χρήσης, το μίσθωμα θα ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 6% ετησίως πάνω
στην αξία της ιδιοκτησίας. Το 2010, με τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και
Εκτίμηση) (Τροποποιητικό) (Αρ. 4) Νόμο (83(Ι)/2010), το ποσοστό μειώθηκε στο 5%.

2.1

Αναγκαιότητα διεξαγωγής του παρόντος ελέγχου

Για τον καθορισμό θεμάτων που θα τύχουν ελέγχου από μια Ελεγκτική Υπηρεσία, τα εγχειρίδια του
Διεθνούς Οργανισμού Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), εξηγούν ότι θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη, μεταξύ άλλων, η σχετικότητα του θέματος με τις στρατηγικές προτεραιότητες της
Υπηρεσίας, η σημαντικότητα των κινδύνων που ενυπάρχουν στο προς διερεύνηση θέμα, το
πολιτικό ή δημόσιο ενδιαφέρον για το θέμα, η δυνητική προστιθέμενη αξία από τη διενέργεια του
ελέγχου κ.λπ.
Στη βάση των πιο πάνω, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε με τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου
για το συγκεκριμένο θέμα, ώστε να διαπιστώσουμε ότι η διάθεση της κρατικής δασικής γης, στις
περιπτώσεις αυτές, εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και έγινε με τον πιο οικονομικό,
αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.
5
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3.

Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία

3.1

Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού Ελεγκτή της
Δημοκρατίας και των προνοιών του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014).
Το άρθρο 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει,
εν ονόματι της Δημοκρατίας, όλες τις εισπράξεις και πληρωμές και όλους τους λογαριασμούς
χρηματικών διαθεσίμων και άλλου ενεργητικού ή άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η
Δημοκρατία ή που δημιουργούνται για λογαριασμό της. Για τον σκοπό αυτό, ο Γενικός Ελεγκτής
έχει δικαίωμα να επιθεωρεί και να ελέγχει όλα τα σχετικά βιβλία, αρχεία και καταστάσεις, καθώς
και τους χώρους όπου φυλάγεται το πιο πάνω ενεργητικό. Επίσης, ο Γενικός Ελεγκτής ασκεί κάθε
άλλη εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του
αναθέτονται δια Νόμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 81 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου
Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο των λογαριασμών της
Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο (Ν.38(Ι)/2014), ο ελέγχων λειτουργός κάθε
Κονδυλίου οφείλει να διασφαλίσει την ορθότητα και νομιμότητα των εισπράξεων και πληρωμών
και την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία της υλοποίησης του οικείου
Προϋπολογισμού, στη βάση των αρχών της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης (άρθρα 7(1)
και 8).
Για τον σκοπό αυτό, η Ελεγκτική Υπηρεσία προχωρεί σε οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους,
όπως και ελέγχους συμμόρφωσης Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών της Δημόσιας Υπηρεσίας
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος
(Ν.113(Ι)/2002), παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή να ζητά στοιχεία σε οποιαδήποτε
μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές
ή προφορικές που κατά την κρίση του μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου
του.

3.2

Σκοπός του ελέγχου

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο ελέγχου του ΤΔ, με σκοπό τη σύγκριση των διαφορετικών
τρόπων υπολογισμού των μισθωμάτων που καταβάλλουν οι ξενοδοχειακές μονάδες που
ανεγέρθηκαν σε κρατική δασική γη στην Αγία Νάπα και την εξέταση της λογικότητας του τρόπου
υπολογισμού τους, προκειμένου να εξάγουμε συμπεράσματα για τον τρόπο διαχείρισης της
κρατικής δασικής γης.
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3.3

Μεθοδολογία

3.3.1

Πρότυπα ελέγχου

Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 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 (ISA) που
εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ανώτατων
Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAI) 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 ISSAI 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 στην κάθε κατηγορία ελέγχου.
Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των Προτύπων που
παρουσιάζονται στο Σχεδιάγραμμα 1 που ακολουθεί:
Σχεδιάγραμμα 1: Πρότυπα στα οποία βασίστηκε ο παρών έλεγχος.

INTOSAI-P1: Η

ISSAI 100 - Θεμελιώδεις
Αρχές Ελέγχου στον
Δημόσιο Τομέα

Διακήρυξη της
Λίμα

ISSAI 300 Αρχές
Διαχειριστικού
Ελέγχου

Πηγή: Ιστοσελίδα www.intosai.org/documents/open-access
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Το πλέον θεμελιώδες Πρότυπο INTOSAI-P1 ουσιαστικά καταγράφει αυτούσια τη Διακήρυξη η
οποία υιοθετήθηκε το 1977 από το Παγκόσμιο Συνέδριο του INTOSAI στη Λίμα του Περού (“The
Lima Declaration”). Όπως στο ίδιο το Πρότυπο καταγράφεται, το έγγραφο αυτό θεωρείται η
“Magna Carta” στην άσκηση εξωτερικού ελέγχου των κυβερνήσεων, καθώς έθεσε τα θεμέλια του
δημόσιου ελέγχου. Η Διακήρυξη θέτει τα βασικά σημεία ελέγχου και βασικές αρχές για τα Ανώτατα
Ελεγκτικά Ιδρύματα που είναι αναγκαίες, ώστε να επιτευχθούν ανεξάρτητα και αντικειμενικά
αποτελέσματα. Οι αρχές που εγκαθιδρύθηκαν στη Διακήρυξη της Λίμα αναγνωρίστηκαν από τις
Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με αρ. 66/209 (ημερ. 22.12.2011) και 69/228 (ημερ.
19.12.2014).
Το Πρότυπο ISSAI 100 παρουσιάζει τον ορισμό του ελέγχου του δημόσιου τομέα και παρέχει τις
βασικές έννοιες, στοιχεία και αρχές (τόσο τις γενικές αρχές που σχετίζονται με τον έλεγχο, όσο και
τις αρχές που σχετίζονται με τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ελέγχου) που ισχύουν για όλους
τους ελέγχους του δημόσιου τομέα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ISSAI 300, οι διαχειριστικοί έλεγχοι των Ανώτατων
Ελεγκτικών Ιδρυμάτων περιλαμβάνουν την εξέταση προγραμμάτων, πράξεων, συστημάτων και
διαδικασιών διαχείρισης, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον οι πόροι που διατίθενται
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό. Η αρχή της οικονομίας
εξετάζει την ελαχιστοποίηση του κόστους των πόρων, η αρχή της αποδοτικότητας εξετάζει την
επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού αποτελέσματος από τους διαθέσιμους πόρους και η αρχή της
αποτελεσματικότητας εξετάζει την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. Οι έλεγχοι αυτοί, που
εξετάζουν και την τήρηση των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, καλύπτουν ένα
ευρύ φάσμα θεμάτων και στο πλαίσιό τους αξιολογούνται διάφορες πτυχές της διαδικασίας,
συμπεριλαμβανομένων των εισροών (τα οικονομικά, ανθρώπινα, υλικά, οργανωτικά ή κανονιστικά
μέσα που είναι αναγκαία για την υλοποίηση), των υλοποιήσεων (τα παραδοτέα), των
αποτελεσμάτων (οι επιδράσεις στους άμεσους παραλήπτες ή αποδέκτες) και του αντίκτυπου
(μακροπρόθεσμες αλλαγές στην κοινωνία).
Το Πρότυπο ISSAI 400 ορίζει τον έλεγχο συμμόρφωσης ως μια ανεξάρτητη εκτίμηση του κατά πόσο
ένα δεδομένο θέμα είναι σύμφωνο με τις αρχές που έχουν οριστεί ως κριτήρια ελέγχου. Οι έλεγχοι
αυτοί αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι ενέργειες του ελεγχόμενου φορέα συνάδουν
με τις αρχές ή κανόνες που τον διέπουν. Οι αρχές και κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν στη
συμμόρφωση με διατάξεις των σχετικών Νόμων, Κανονισμών ή συμφωνιών ή με τις γενικές αρχές
χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημόσιων αξιωματούχων.
Η Υπηρεσία μας επισημαίνει ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει εξουσία, όπως έχει ένα δικαστήριο,
για έλεγχο και ακύρωση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης οποιουδήποτε διοικητικού οργάνου.
Έχει όμως πάντα το δικαίωμα, κατά την εξέταση ενός θέματος, να προβεί σε παρατηρήσεις ή/και
συστάσεις που πιθανό να αφορούν και σε διοικητικές πράξεις. Άλλωστε και οι αποφάσεις ενός
συμβουλίου προσφορών, όπου η Ελεγκτική Υπηρεσία δύναται να συμμετέχει ως παρατηρητής,
βάσει νομικών διατάξεων, αποτελούν διοικητικές πράξεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν
8
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να τύχουν ελέγχου και σχολιασμού από την Ελεγκτική Υπηρεσία. Το ίδιο ισχύει και για αρκετές
αποφάσεις, ακόμη και του Υπουργικού Συμβουλίου, που αφορούν, για παράδειγμα, σε ανταλλαγή
κρατικής γης ή άλλου είδους διάθεση κρατικής περιουσίας, εξαίρεση συμβάσεων από το πεδίο
εφαρμογής της περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας, χορηγίες και κατά χάριν δωρεές κ.λπ.
3.3.2 Ελεγκτική προσέγγιση
Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία και πληροφορίες που λήφθηκαν από το ΤΔ και ο τρόπος
συλλογής τους παρουσιάζεται πιο κάτω:
Σχεδιάγραμμα 2: Στοιχεία και πληροφορίες που συλλέχθηκαν.

Επιπρόσθετα, λήφθηκαν συναφή με το θέμα στοιχεία από τις Ετήσιες Εκθέσεις για τα έτη 2015 και
2016 και την ιστοσελίδα του ΚΟΤ.
Ο έλεγχος καλύπτει την εξέταση του ύψους των μισθωμάτων ξενοδοχειακών μονάδων για την
περίοδο 2006-2022.
Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στο ΤΔ και οι απόψεις του
ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυτο, στην παρούσα Έκθεση.
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3.4

Κριτήρια ελέγχου

Για σκοπούς του ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν, ως αρχές και κανόνες, τα ακόλουθα:


Ο περί Δασών Νόμος του 2012 (Ν.25(Ι)/2012).



Οι περί Δασών (Διάθεση Κρατικής Δασικής Γης) Κανονισμοί, ΚΔΠ 134/2012.



Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση Νόμος (Κεφ. 224).



Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) Κανονισμοί, ΚΔΠ 173/89.



Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμος του 1969 (Ν.40/1969) και ο περί της
Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμος του
2019 (Ν.34(Ι)/2019) που τον αντικατέστησε.



Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1589 του Συμβουλίου περί λεπτομερών Κανόνων για την εφαρμογή
του άρθρου 108 της Συνθήκης για Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Ο περί Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Νόμος (Ν.30(Ι)/2001).



Ο περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος (Ν.158(I)/1999).



Ο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της
Δημοκρατίας Νόμος (Ν.38(Ι)/2014).
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4.

Ευρήματα

Η Κυπριακή Δημοκρατία σύναψε, κατά τα έτη 1970, 1981 και 1982, συμφωνίες εκμίσθωσης
κρατικής δασικής γης διάρκειας 99 ετών για την ανέγερση πέντε ξενοδοχειακών μονάδων (Α, Β, Γ,
Δ και Ε) στην Αγία Νάπα. Οι συμβάσεις συνήφθηκαν από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας και στη συνέχεια η διαχείρισή τους αναλήφθηκε από το ΤΔ.
Συγκεκριμένα:


Στις 11.2.1970, η Κυπριακή Δημοκρατία και ιδιωτική εταιρεία σύναψαν σύμβαση, για την
εκμίσθωση κρατικής δασικής γης σε παράλια περιοχή της Αγίας Νάπας, όπου η εταιρεία
ανέγειρε την ξενοδοχειακή μονάδα Α. Σύμφωνα με τη συμφωνία εκμίσθωσης, το μίσθωμα
ορίζεται ως ποσοστό επί των ακαθάριστων εισπράξεων της εταιρείας, ύψους 3% για περίοδο
13 ετών από την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεών της, 6% για τα επόμενα 12 χρόνια
και 12% μέχρι τη λήξη της εκμίσθωσης, δηλαδή στις 10.2.2069.



Στο πλαίσιο του προγράμματος για την επαναδραστηριοποίηση εκτοπισθέντων ξενοδόχων,
που τέθηκε σε εφαρμογή μετά την Τουρκική Εισβολή, υπογράφηκαν επίσης κατά τα έτη 1981
και 1982 συμβάσεις εκμίσθωσης κρατικής δασικής γης για την ανέγερση των ξενοδοχειακών
μονάδων Β, Γ, Δ και Ε στην Αγία Νάπα. Το αρχικό μίσθωμα στις περιπτώσεις αυτές καθορίστηκε
ως ποσοστό ύψους 3% επί της αγοραίας αξίας της εκμισθωμένης γης, το οποίο
αναπροσαρμόστηκε σε 5% μετά τη συμπλήρωση δέκα χρόνων και έκτοτε αναπροσαρμόζεται
ανά πενταετία, με μέθοδο που καθορίζεται στις συμβάσεις και που επεξηγείται στο
Παράρτημα 1 της παρούσας Έκθεσης.

Όσον αφορά στον τρόπο υπολογισμού του μισθώματος, για τις πιο πάνω εκμισθώσεις κρατικής
δασικής γης, αναφέραμε τα ακόλουθα, για την κάθε μια ξενοδοχειακή μονάδα ξεχωριστά.

4.1

Ξενοδοχειακή μονάδα Α

Στις 11.2.1970, η Κυπριακή Δημοκρατία και ιδιωτική εταιρεία σύναψαν συμφωνία για την
εκμίσθωση κρατικής δασικής γης σε παράλια περιοχή της Αγίας Νάπας, όπου η εταιρεία ανέγειρε
την ξενοδοχειακή μονάδα Α. Η εκμίσθωση κρατικής δασικής γης αφορούσε σε δύο περιοχές, στην
"Α" έκτασης 65 στρεμμάτων και στη "Β" 23 στρεμμάτων και δύο προσταθίων, δηλαδή συνολική
έκταση, σύμφωνα με υπολογισμούς του ΤΔ, 86.957 τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.), καθώς και
κρατικής (χαλίτικης) γης, συνολικής έκτασης 31.438 τ.μ.
Σύμφωνα με την παράγραφο 13(1) της συμφωνίας εκμίσθωσης, το μίσθωμα ορίζεται ως ποσοστό
επί των ακαθάριστων εισπράξεων της εταιρείας, ύψους 3% για περίοδο 13 ετών από την έναρξη
λειτουργίας των εγκαταστάσεων της εταιρείας, δηλαδή από 11.3.1972 μέχρι 10.3.1985, 6% για τα
επόμενα 12 χρόνια, δηλαδή από 11.3.1985 μέχρι 10.3.1997 και 12% από 11.3.1997 μέχρι τη λήξη
της εκμίσθωσης, δηλαδή 10.2.2069. Κατόπιν αιτήματος του μισθωτή, το Υπουργικό Συμβούλιο, με
Αποφάσεις του, ημερ. 20.8.1997 και 25.8.1999, ενέκρινε τη διαφοροποίηση της ρήτρας του
συμβολαίου που αφορούσε στον καθορισμό του μισθώματος, ώστε το μίσθωμα για την περίοδο
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1997-2003 να ορίζεται στο 6% επί των ακαθάριστων εισπράξεων, αντί του αρχικού ποσοστού του
12%.
Σύμφωνα με στοιχεία που ήταν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΚΟΤ, η πιο πάνω ξενοδοχειακή
μονάδα κατατάσσεται στην τάξη των τεσσάρων αστέρων και διαθέτει 270 δωμάτια και 540 κλίνες.
Το ύψος του ετήσιου μισθώματος επί των ακαθάριστων εισπράξεων (επισυνάπτεται πίνακας ως
Παράρτημα 2) κατά τη δεκαετία 2008-2017 παρουσιάζεται στον πίνακα 1 που ακολουθεί:
Πίνακας 1: Ύψος ετήσιου μισθώματος επί των ακαθάριστων εισπράξεων της ξενοδοχειακής
μονάδας Α κατά τη δεκαετία 2008-2017.

Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Ύψος ετήσιου
μισθώματος
€
1.056.078
1.049.405
1.085.739
1.151.266
1.181.719
1.242.478
1.251.547
1.208.579
1.354.445
1.468.654

Μίσθωμα ανά τ.μ.
€
8,92
8,86
9,17
9,72
9,98
10,49
10,57
10,21
11,44
12,40

Πηγή: Αρχείο Τμήματος Δασών

Σύμφωνα με επιστολή του ΤΚΧ, ημερ. 4.11.2002, προς το ΤΔ, η αγοραία αξία και το αγοραίο ενοίκιο,
με βάση τις τότε πιο πρόσφατες διαθέσιμες εκτιμήσεις, για συνολική έκταση 106.253 τ.μ., που
αφορούσε στην υπό αναφορά ξενοδοχειακή μονάδα, ανέρχονταν στα £37.000.000 (€63.218.237)
και £2.220.000 (€3.793.095), αντίστοιχα.

4.2

Ξενοδοχειακή μονάδα Β

Στις 12.2.1981, η Κυπριακή Δημοκρατία και ιδιωτική εταιρεία σύναψαν συμφωνία για την
εκμίσθωση κρατικής δασικής γης, σε παράλια περιοχή της Αγίας Νάπας, όπου η εταιρεία ανέγειρε
την ξενοδοχειακή μονάδα Β. Η εκμίσθωση κρατικής δασικής γης αφορούσε σε επτά στρέμματα,
ένα προστάθι και 400 τετραγωνικά πόδια (τ.π.), δηλαδή συνολική έκταση, σύμφωνα με
υπολογισμούς του ΤΔ, 9.736 τ.μ., περίπου.
Σύμφωνα με την παράγραφο 14(3) της σύμβασης, το μίσθωμα από το έκτο μέχρι και το δέκατο έτος
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, καθορίστηκε σε ποσοστό 3% επί της εκτιμηθείσας
αγοραίας αξίας της γης (£220.000), δηλαδή £6.600 (€11.277) ετησίως. Σύμφωνα με την παράγραφο
14(4)(α) και (β), με τη συμπλήρωση δέκα ετών από την υπογραφή της σύμβασης, το μίσθωμα
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αναπροσαρμόζεται, όπως σχετικά αναφέρεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας Έκθεσης. Στην
παράγραφο 14 της σύμβασης αναφέρεται ότι, με τη συμπλήρωση δέκα ετών από την υπογραφή
της, ο υπό αναφορά τρόπος αναπροσαρμογής του μισθώματος δυνατό να τροποποιηθεί.
Το ΤΚΧ, σε επιστολή του, ημερ. 4.11.2002, ενημέρωσε το ΤΔ ότι η αγοραία αξία και το αγοραίο
ενοίκιο, με βάση τις τότε πιο πρόσφατες διαθέσιμες εκτιμήσεις, για συνολική έκταση 9.736 τ.μ.,
που αφορούσε στην υπό αναφορά ξενοδοχειακή μονάδα, ανέρχονταν στο £1.450.000 (€2.477.472)
και £87.000 (€148.648), αντίστοιχα.
Σύμφωνα με στοιχεία που ήταν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΚΟΤ, η πιο πάνω ξενοδοχειακή
μονάδα χαρακτηρίζεται ως τεσσάρων αστέρων και διαθέτει 128 δωμάτια και 256 κλίνες. Τα ετήσια
μισθώματα κατά τις δύο τελευταίες περιόδους, καθώς και κατά την τρέχουσα περίοδο
(επισυνάπτεται πίνακας ως Παράρτημα 3), σύμφωνα με υπολογισμούς που έγιναν από το ΤΔ,
παρουσιάζονται στον πίνακα 2 που ακολουθεί:
Πίνακας 2: Ετήσια μισθώματα κατά τις περιόδους 2006-2011, 2011-2016 και 2016-2021 της
ξενοδοχειακής μονάδας Β.
Περίοδος

2006 – 2011
2011 - 2016
2016 – 2021

Ύψος ετήσιου
μισθώματος
€
*47.464
64.683
**41.192

Μίσθωμα
ανά τ.μ.
€
4,88
6,64
4,23

* αφορούν σε τιμές full board,
** βάσει τιμαρίθμου
Πηγή: Αρχείο Τμήματος Δασών

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 13.12.2013 στον ΚΟΤ, οι αρμόδιοι εξέτασαν, μεταξύ
άλλων, αίτημα της υπό αναφορά ξενοδοχειακής μονάδας, για παραχώρηση έκπτωσης στις
εγκριμένες από τον ΚΟΤ τιμές διανυκτέρευσης, που αποτέλεσαν τη βάση υπολογισμού του
μισθώματος για την περίοδο 12.2.2011–11.2.2014. Ο εκπρόσωπος του ΚΟΤ ανέφερε ότι, στην
περίπτωση των μακροχρόνιων συμβάσεων εκμίσθωσης κρατικής γης, οι εκπτώσεις που
παραχωρούνται από τις ξενοδοχειακές μονάδες κατά τη χειμερινή περίοδο δεν λαμβάνονται
υπόψη κατά τον υπολογισμό του ετήσιου μισθώματος.
Η ξενοδοχειακή μονάδα Β, με επιστολή της, ημερ. 3.11.2013, γνωστοποίησε την πρόθεσή της για
παράταση της πρώτης περιόδου εκμίσθωσης, που έληγε στις 11.2.2014. Το ΤΔ, με επιστολή του,
ημερ. 11.2.2014, προς την ξενοδοχειακή μονάδα, επισήμανε ότι επιθυμούσε παράταση της
σύμβασης για δεύτερη περίοδο, καθώς και ότι για την υπό αναφορά παράταση κρίθηκε εύλογο και
λογικό να εξοφληθούν τα καθυστερημένα οφειλόμενα ποσά, της εταιρείας προς το ΤΔ, πλέον τόκοι
υπερημερίας. Το ΤΔ αναφέρθηκε επίσης σε νέο όρο, που θα αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος της
σύμβασης, σύμφωνα με τον οποίο «ο εκμισθωτής δύναται να επανεκτιμήσει και να αναθεωρήσει
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οποτεδήποτε το μίσθωμα εάν αυτό ήθελε κριθεί μη συμβατό με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, ούτως ώστε να το καταστήσει συμβατό με
αυτό/αυτούς και ο μισθωτής δεσμεύεται όπως αποδεχθεί το αναθεωρημένο μίσθωμα και όπως
καταβάλλει τούτο». Η ξενοδοχειακή μονάδα, με απαντητική της επιστολή, ημερ. 17.3.2014,
αποδέχτηκε όπως καταβάλει αμέσως τα οφειλόμενα μισθώματα, αναφέροντας ότι δεν
ενδεικνυόταν και/ή ήταν άνευ σημασίας η προσθήκη του νέου όρου, κάτι για το οποίο το ΤΔ ζήτησε
νομική συμβουλή.
Το ΤΔ, έχοντας υπόψη προφορικές απόψεις που λήφθηκαν από τη Νομική Υπηρεσία (i) ότι δεν θα
μπορούσε να τεθεί ως προϋπόθεση η εξόφληση των καθυστερημένων οφειλών και (ii) ότι η
τροποποίηση μίας σύμβασης δύναται να γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών,
εισηγήθηκε όπως το θέμα υπολογισμού των μισθωμάτων παραπεμφθεί σε διαιτησία και ο Γενικός
Εισαγγελέας, σε σχετική επιστολή του, ημερ. 2.3.2015, ανέφερε ότι συμφωνεί με την εισήγηση
αυτή.
Στις 26.6.2015, υπογράφηκε συμπληρωματική συμφωνία για την παράταση της εκμίσθωσης για
δεύτερη περίοδο 33 ετών, δηλαδή από 12.2.2014 μέχρι τις 11.2.2047 και με επιστολή του, το ΤΔ
απαίτησε την αποπληρωμή ολόκληρου του ποσού των καθυστερημένων οφειλών, ύψους
€133.056.
Στις 5.8.2015, εμπορική τράπεζα ζήτησε με επιστολή της, προς το ΤΔ, την έγκριση για υποθήκευση
του υπό εκμίσθωση ακινήτου για το ποσό των €8.900.000. Το ΤΔ, σε επιστολή του, ημερ. 5.8.2015,
προς την Τράπεζα, παραχώρησε τη συγκατάθεσή του για υποθήκευση της εκμίσθωσης,
διευκρινίζοντας ότι η υποθήκευση αφορούσε στο εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου και όχι
στο ίδιο το ακίνητο. Η υποθήκευση επί του εμπράγματου δικαιώματος επί του ακινήτου έγινε για
ποσό ύψους €9.280.000.
Σχετικά με τα πιο πάνω παρατηρήσαμε τα ακόλουθα:
α.
H πρόνοια της επιφύλαξης του όρου 14 της σύμβασης, σύμφωνα με την οποία παρέχεται η
δυνατότατα τροποποίησης του τρόπου αναπροσαρμογής του μισθώματος μετά τη συμπλήρωση
δέκα ετών από την υπογραφή της σύμβασης, δεν έτυχε εφαρμογής, ώστε να εφαρμοστεί ο
σύννομος προβλεπόμενος τρόπος υπολογισμού του μισθώματος δυνάμει των περί Ακινήτου
Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) Κανονισμών, ΚΔΠ 173/89 που τέθηκαν σε ισχύ στις
21.7.1989. Έχοντας υπόψη τη θέση της Νομικής Υπηρεσίας, ότι η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί
μόνο με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών, εκ των πραγμάτων, η Δημοκρατία τέθηκε σε
μειονεκτική θέση, αφού συναίνεσε στην ικανοποίηση των αιτημάτων του μισθωτή (π.χ.
συγκατάθεση για υποθήκευση ακινήτου), χωρίς αυτός να συναινέσει ούτε καν στην ικανοποίηση
των ελάχιστων υποχρεώσεών του (καταβολή καθυστερημένων ενοικίων), καθιστώντας την πράξη
για παράταση της σύμβασης ετεροβαρή για τη Δημοκρατία. Με την υπογραφή της παράτασης της
περιόδου εκμίσθωσης δεν διασφαλίστηκε ούτε η αναπροσαρμογή του ενοικίου στις αγοραίες
αξίες, ούτε η πλήρης εξόφληση των οφειλόμενων ποσών, ενώ η ξενοδοχειακή μονάδα,
εξακολουθεί να μην καταβάλλει ολόκληρο το ποσό των οφειλών της.
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β.
Όπως διαφάνηκε, η δήλωση πολύ χαμηλών τιμών διανυκτέρευσης στον ΚΟΤ, οδήγησε στον
υπολογισμό πολύ χαμηλού μισθώματος, στη βάση των μεταβολών του Γενικού Δείκτη Τιμών
Λιανικής Πώλησης που εκδίδεται από τη Δημοκρατία, κάτι το οποίο δεν συνέβηκε στην περίπτωση
των άλλων ξενοδοχειακών μονάδων, το μίσθωμα των οποίων υπολογίστηκε βάσει του άρθρου 10
του τότε εν ισχύι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου αρ. 40/1969 επί των
εγκεκριμένων τιμολογίων ύπνου και φαγητού του ξενοδοχείου. To μίσθωμα υπολογίστηκε στα
€41.192 από €64.683 που ήταν, δηλαδή σημείωσε μείωση ύψους €23.491 ή ποσοστό 36,3%.

4.3

Ξενοδοχειακή μονάδα Γ

Στις 16.1.1982, η Κυπριακή Δημοκρατία σύναψε με ιδιωτική εταιρεία συμφωνία για την εκμίσθωση
κρατικής δασικής γης σε παράλια περιοχή της Αγίας Νάπας, όπου η εταιρεία ανέγειρε την
ξενοδοχειακή μονάδα Γ. Η εκμίσθωση κρατικής δασικής γης αφορούσε σε 25 στρέμματα και δύο
προστάθια, δηλαδή συνολική έκταση, σύμφωνα με υπολογισμούς του ΤΔ, 34.114 τ.μ. περίπου.
Σύμφωνα με την παράγραφο 13(1) της συμφωνίας εκμίσθωσης, το μίσθωμα από το τέλος του
πέμπτου έτους μέχρι και του δέκατου, από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας,
καθορίστηκε σε ποσοστό 3% επί της εκτιμηθείσας αγοραίας αξίας της γης ύψους £510.000, δηλαδή
£15.300 (€26.142), ετησίως. Σύμφωνα με την παράγραφο 13(2)(α) και (β), με τη συμπλήρωση δέκα
ετών από την υπογραφή της συμφωνίας, το μίσθωμα καθορίζεται όπως σχετικά αναφέρεται στο
Παράρτημα 1 της παρούσας Έκθεσης.
Σύμφωνα με την επιστολή του ΤΚΧ, ημερ. 4.11.2002, προς το ΤΔ, η αγοραία αξία και το αγοραίο
ενοίκιο, με βάση τις τότε πιο πρόσφατες διαθέσιμες εκτιμήσεις, για συνολική έκταση 34.114 τ.μ.,
που αφορούσαν στο υπό αναφορά ξενοδοχείο, ανέρχονταν στις £8.750.000 και £525.000,
αντίστοιχα.
Σύμφωνα με στοιχεία που ήταν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΚΟΤ, η πιο πάνω ξενοδοχειακή
μονάδα χαρακτηρίζεται ως τεσσάρων αστέρων και διαθέτει 205 δωμάτια και 410 κλίνες. Τα ετήσια
μισθώματα κατά τις δύο τελευταίες περιόδους, καθώς και κατά την τρέχουσα περίοδο
(επισυνάπτεται πίνακας ως Παράρτημα 4), σύμφωνα με υπολογισμούς που έγιναν από το ΤΔ,
παρουσιάζονται στον πίνακα 3 που ακολουθεί:

Πίνακας 3: Ετήσια μισθώματα κατά τις περιόδους 2007-2012, 2012-2017 και 2017-2022 της
ξενοδοχειακής μονάδας Γ.
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Περίοδος

2007 - 2012
2012 - 2017
2017 - 2022

Ύψος ετήσιου
μισθώματος

Μίσθωμα
ανά τ.μ.

€
108.300
311.914
139.737

€
3,17
9,14
4,10

Πηγή: Αρχείο Τμήματος Δασών

Αναφορικά με το ύψος του αναθεωρημένου μισθώματος, που αφορούσε στην περίοδο 2012– 2017, η
ξενοδοχειακή μονάδα Γ, με επιστολή της, ημερ. 30.8.2013, εξέφρασε τη θέση ότι, για υπολογισμό του
αναθεωρημένου μισθώματος, θα έπρεπε να χρησιμοποιούνταν τα εγκεκριμένα τιμολόγια ύπνου και
φαγητού και όχι οι ενδεικτικές τιμές καταλόγου που δηλώνονταν στον ΚΟΤ, οι οποίες, όπως ανέφερε,
δεν είχαν καμία σχέση με την τιμολόγηση των πελατών στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο και ούτε
ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Στις 13.12.2013, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στον ΚΟΤ για
εξέταση διάφορων θεμάτων, όσον αφορά στις μακροχρόνιες συμβάσεις εκμίσθωσης δασικής γης σε
ξενοδοχειακές μονάδες στην Αγία Νάπα. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε αίτημα της ξενοδοχειακής
μονάδας Γ για αναθεώρηση των εγκριμένων από τον ΚΟΤ τιμών, που αφορούσαν στα έτη στα οποία
βασίστηκε ο υπολογισμός του μισθώματος για την περίοδο 16.1.2012-15.1.2015. Αποφασίστηκε ότι ο
ΚΟΤ δεν μπορούσε να προβεί σε εκ των υστέρων αναθεώρηση των εγκριμένων τιμών, άρα τα αιτήματα
των ξενοδοχειακών μονάδων Β και Γ δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν. Αναγνωρίστηκε όμως ότι, στην
περίπτωση της ξενοδοχειακής μονάδας Γ, η αύξηση του ενοικίου, από €108.300 σε €311.914, ήταν
εξωπραγματική.
Tο ΤΔ, με επιστολή του, ημερ. 12.5.2014, προς τη Νομική Υπηρεσία, έθεσε το θέμα σύνδεσης της
παράτασης της εκμίσθωσης με την εξόφληση των καθυστερημένων οφειλόμενων ποσών,
αναφέροντας ότι, στην περίπτωση της ξενοδοχειακής μονάδας Β, υιοθετήθηκε η θέση ότι αυτό δεν
μπορούσε να αποτελέσει προϋπόθεση για παράταση της σύμβασης.
Η Νομική Υπηρεσία, σε επιστολή της, ημερ. 22.7.2014, προς το ΤΔ, ανέφερε ότι, σε πρώτο στάδιο
θα έπρεπε να γίνουν διαβουλεύσεις με την εταιρεία για την επίτευξη πληρωμής από μέρους της
όλων των οφειλόμενων ενοικίων και/ή όσον το δυνατό μεγαλύτερου μέρους της. Όσον αφορά στη
δυνατότητα προσθήκης δύο νέων όρων στη σύμβαση, σημείωσε ότι η τροποποίηση μιας σύμβασης
μπορούσε να γίνει μόνο με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών.
Η ξενοδοχειακή μονάδα Γ, με επιστολή της, ημερ. 21.7.2014, ζήτησε την ανανέωση της σύμβασης
εκμίσθωσης κρατικής δασικής γης, η οποία έληγε στις 15.1.2015, για ακόμα 33 χρόνια. Το ΤΔ, με
επιστολή του, ημερ. 25.7.2014 (καθώς και σε επόμενες, ημερ. 12.9.2014 και 31.12.2014), προς την
ξενοδοχειακή μονάδα, σε σχέση με το αίτημά της για παράταση της εκμίσθωσης, επισήμανε το
θέμα εξόφλησης των καθυστερημένων μισθωμάτων, καθώς και την επιθυμία του για προσθήκη
δύο νέων όρων στη σύμβαση, σε σχέση με την επανεκτίμηση του μισθώματος, ώστε να συνάδει με
τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και την καταβολή τόκων
υπερημερίας επί των καθυστερημένων οφειλών.
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Το ΤΔ, σε επιστολή, ημερ. 9.2.2015, προς την ξενοδοχειακή μονάδα, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι
το μίσθωμα για την περίοδο 16.1.2012–15.1.2017, σύμφωνα με τον όρο 13 της σύμβασης και
λαμβάνοντας υπόψη δύο αποφάσεις του Δικαστηρίου (αγωγή αρ. 446/07 και αρ. 98/08),
ανερχόταν σε €311.914. Επίσης, επισήμανε τη σημαντική αύξηση και ότι αυτή οφειλόταν,
αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου, στις υψηλές τιμές των τιμολογίων που δηλώθηκαν από το
ξενοδοχείο και εγκρίθηκαν από τον ΚΟΤ, σύμφωνα με τον οποίο αυτό έγινε στην προσπάθεια του
ξενοδοχείου να αποθαρρύνει τους Κύπριους πελάτες, λόγω προτίμησης στους ξένους.
Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, με επιστολές του, ημερ. 17.3.2016 και 6.6.2016, ζήτησε από
το ΤΔ απόψεις, αναφορικά με αίτηση του ξενοδοχείου για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για
προσθηκομετατροπές στην υπό αναφορά τουριστική μονάδα και το θέμα τέθηκε ενώπιον του
Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος, σε επιστολή του, ημερ. 28.6.2016, προς το ΤΔ, ανέφερε ότι:


Θα έπρεπε, σε πρώτο στάδιο, να διεκδικηθούν όλα τα οφειλόμενα ποσά μέχρι και τη λήξη
της σύμβασης, δηλαδή 15.1.2015, καθώς και τα επιδικασθέντα ποσά. Όσον αφορά στα όσα
προβάλλονταν από την ξενοδοχειακή μονάδα για τον τρόπο αναθεώρησης του μισθώματος,
αυτά απορρίφθηκαν εντελώς.



Η εισήγηση του ΤΔ, για επιδίωξη συμφωνίας σε ότι αφορά στο υπόλοιπο των
καθυστερημένων οφειλών, υπό την έννοια να μην επιμείνει το ΤΔ στην καταβολή ολόκληρου
του ποσού, δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτή.



Όσον αφορά στο θέμα της ενδεχόμενης παράτασης της σύμβασης, φαινόταν, εκ πρώτης
όψεως, ότι δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό. Εάν όμως αυτό ήταν επιθυμία του ΤΔ, η Νομική
Υπηρεσία είχε ετοιμάσει συμπληρωματική συμφωνία, η οποία αποστάληκε για τυχόν σχόλια
και/ή παρατηρήσεις.



Όσον αφορά στη συγκατάθεση για προτεινόμενες προσθηκομετατροπές της ξενοδοχειακής
μονάδας Γ, αυτό μπορούσε να περιμένει μέχρι την τακτοποίηση των πιο πάνω.

Το ΤΔ, με επιστολή του, ημερ. 13.9.2016, προς τη Νομική Υπηρεσία, ανέφερε ότι, μετά τη λήξη της
πρώτης περιόδου, εισέπραξε στις 15.1.2015 από την ξενοδοχειακή μονάδα συνολικό ποσό ύψους
€814.927, ως μισθώματα και, ως εκ τούτου, η σύμβαση είχε σιωπηρά παραταθεί. Αναφέρθηκε
επίσης ότι, ο μισθωτής είχε εκφράσει πρόθεση καταβολής των οφειλόμενων μισθωμάτων μέχρι τις
15.1.2015. Ως εκ τούτων, το έγγραφο της συμπληρωματικής συμφωνίας, με διαφοροποιήσεις,
υποβλήθηκε για την τελική θέση της Νομικής Υπηρεσίας.
Η Νομική Υπηρεσία, με επιστολή της, ημερ. 28.9.2016, παρέπεμψε στην επιστολή της, ημερ.
29.8.2016, αναφέροντας ότι, εφόσον ο μισθωτής αποδέχτηκε την καταβολή συγκεκριμένων ποσών
μετά τη λήξη της περιόδου της σύμβασης, ενδέχεται η σύμβαση να έχει ανανεωθεί σιωπηρά. Ως
προς τη συμπληρωματική συμφωνία, ανέφερε ότι, μόνο εάν η ξενοδοχειακή μονάδα προέβαινε
στην εξόφληση όλων των οφειλόμενων ποσών προς το ΤΔ, θα μπορούσε να απαλειφθεί η
προϋπόθεση εξόφλησης του ποσού που καταγράφεται στη συμπληρωματική συμφωνία.
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Η εταιρεία κατέβαλε στις 6.10.2016 το ποσό των €394.241, υπό διαμαρτυρία και επιφύλαξη των
δικαιωμάτων της και την ίδια μέρα υπογράφηκε έγγραφο συμπληρωματικής συμφωνίας, για
παράταση της εκμίσθωσης για δεύτερη περίοδο, από τις 16.1.2015 μέχρι τις 15.1.2048. Το ΤΔ, με
επιστολή του, ημερ. 6.10.2016, κάλεσε την ξενοδοχειακή μονάδα όπως συμμορφωθεί και με τις
υπόλοιπες υποχρεώσεις της.
Με επιστολή μας, ημερ. 4.4.2017, προς τον ΕΕΚΕ, για το υπό αναφορά ξενοδοχείο, αναφέραμε,
μεταξύ άλλων, ότι κατά την αναπροσαρμογή του αρχικού μισθώματος, με βάση τους υπολογισμούς
του ΤΔ, το μίσθωμα που ίσχυε για την τελευταία πενταετία ανερχόταν σε €311.914, ενώ το
αναθεωρημένο μίσθωμα για την πενταετία 16.1.2017 -15.1.2022, υπολογίστηκε στις €139.737.
Εκφράσαμε επίσης την άποψη ότι, ο τρόπος υπολογισμού του μισθώματος δεν λάμβανε καθόλου
υπόψη την αγοραία αξία της γης που παραχωρήθηκε, με αποτέλεσμα να προκύπτουν στρεβλώσεις
κατά τον υπολογισμό του ενοικίου και που ενδεχομένως να εμπεριέχουν το στοιχείο της κρατικής
ενίσχυσης.
Η Υπηρεσία μας έθεσε επίσης υπόψη του Εφόρου το γεγονός ότι, το ΤΔ είχε προβεί, διαχρονικά,
στην εκμίσθωση διαφόρων τεμαχίων κρατικής δασικής γης, με διαφορετικούς όρους σε σχέση με
τον υπολογισμό του μισθώματος, που ενδεχομένως να δημιουργούν άνιση μεταχείριση μεταξύ των
μισθωτών.
Ο Έφορος, σε απαντητική του επιστολή, ημερ. 25.5.2017, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι, σύμφωνα
με το σημείο 3 του προσαρτήματος του παραρτήματος IV της πράξης προσχώρησης της Κύπρου
και των υπόλοιπων χωρών που εντάχθηκαν στην ΕΕ το 2004, οι ενισχύσεις που τέθηκαν σε ισχύ
πριν τις 10.12.1994 χαρακτηρίστηκαν ως «υφιστάμενες ενισχύσεις», δηλαδή ενισχύσεις που
μπορούσαν νομίμως να συνεχίζουν να εφαρμόζονται και μετά την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ,
ανεξάρτητα από τη συμβατότητά τους με την εσωτερική αγορά. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)
2015/1589 του Συμβουλίου περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 108 της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατάργηση ή τροποποίηση των υφιστάμενων
ενισχύσεων μπορούσε να απαιτηθεί μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε περίπτωση που αυτή
έκρινε ότι ήταν ασύμβατες με την εσωτερική αγορά.
Επίσης, ο Έφορος σημείωσε ότι, μετά την τροποποίηση των περί Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων
Νόμων το 2004, δεν είχε εξουσία παρέμβασης στις «υφιστάμενες ενισχύσεις», εφόσον αυτές δεν
θεωρούνταν παράνομες, ούτε κατά το ενωσιακό δίκαιο, ούτε συγκαταλέγονταν στις παράνομες
ενισχύσεις υπό την έννοια του πιο πάνω Νόμου, όπως ίσχυε κατά τη συγγραφή της υπό αναφορά
επιστολής.

Σχετικά με τα πιο πάνω, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα:
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α.

Το ύψος του μισθώματος για την τρέχουσα πενταετία υπολογίστηκε σε €139.737, δηλ.
παρουσίασε μείωση ύψους €172.177 ή ποσοστό ύψους 55,2%, σε σχέση με το μίσθωμα που
ίσχυε για την προηγούμενη πενταετία (2012-2017) που ανερχόταν σε €311.914.

β.

Εκ πρώτης όψεως διαφάνηκε ότι εναπόκειται στην ευχέρεια της ξενοδοχειακής μονάδας να
μεθοδεύει το ύψους του ετήσιου μισθώματος, ώστε αυτό να κυμαίνεται στα επίπεδα
υπολογισμού, σύμφωνα με τη μεταβολή του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή, ανάλογα με
τη μέση τιμή των εγκεκριμένων τιμολογίων ύπνου και φαγητού του ξενοδοχείου, που δήλωνε
στον ΚΟΤ και, που σύμφωνα με παραδοχή της ξενοδοχειακής μονάδας, δεν αφορούσαν σε
πραγματικές τιμές. Ως εκ τούτου, ελλοχεύει ο κίνδυνος ετεροβαρών αποτελεσμάτων προς τη
Δημοκρατία.

γ.

Κατά την επανεξέταση του ύψους του μισθώματος, που αφορούσε στην περίοδο 16.1.2007 - 15.1.2012
και είχε αρχικά υπολογιστεί σε £69.237 (€118.298), βάσει της μέσης τιμής ύπνου και φαγητού «full
board», αυτό καθορίστηκε σε €108.300 (£63.385). Το ποσό αυτό δεν συγκρίθηκε με το ύψος του
μισθώματος που θα προέκυπτε με τον δεύτερο τρόπο υπολογισμού, δηλαδή με βάση τον γενικό δείκτη
τιμών καταναλωτή για την πιο πάνω περίοδο. Στη βάση αυτή, το μίσθωμα θα ανερχόταν σε £67.323
(€115.028) και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, αυτό θα έπρεπε να ισχύσει, εφόσον ήταν
υψηλότερο του μισθώματος που υπολογίστηκε με βάση τη μέση τιμή ύπνου και φαγητού.

δ.

Παρατηρήσαμε αδυναμίες συντονισμού και έγκαιρης επικοινωνίας μεταξύ του ΤΔ και της
Νομικής Υπηρεσίας, και, ως αποτέλεσμα, παρουσιάστηκαν πολύ σημαντικές καθυστερήσεις
και αναλώθηκε δυσανάλογο διοικητικό κόστος κατά τον χειρισμό των θεμάτων.

ε.

Εφόσον ο τρόπος υπολογισμού του μισθώματος, ώστε να αντικατοπτρίζει την αγοραία αξία,
δεν μπορούσε να τροποποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεση του μισθωτή, με αποτέλεσμα η
Δημοκρατία να μη λαμβάνει τα αναμενόμενα οφέλη από την εκμίσθωση, θα αναμέναμε από
το ΤΔ να εξετάσει το ενδεχόμενο μη ανανέωσης της σύμβασης.

4.4

Ξενοδοχειακή μονάδα Δ

Στις 20.1.1982, η Κυπριακή Δημοκρατία και ιδιωτική εταιρεία σύναψαν συμφωνία για εκμίσθωση
κρατικής δασικής γης σε παράλια περιοχή της Αγίας Νάπας, όπου η εταιρεία ανέγειρε την πιο πάνω
ξενοδοχειακή μονάδα. Η εκμίσθωση κρατικής δασική γης αφορούσε σε οκτώ στρέμματα και 3.000
τ.π., δηλαδή συνολική έκταση, σύμφωνα με υπολογισμούς του ΤΔ, 10.981 τ.μ., περίπου.
Σύμφωνα με την παράγραφο 13(1) της συμφωνίας, το μίσθωμα από το τέλος του πέμπτου έτους
μέχρι και του δέκατου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, καθορίστηκε σε ποσοστό
3% επί της εκτιμημένης αγοραίας αξίας της γης ύψους £188.800, δηλαδή £5.664 (€9.678) ετησίως.
Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 13(2)(α) και (β), με τη συμπλήρωση δέκα ετών από την
υπογραφή της σύμβασης, το μίσθωμα καθορίζεται, όπως σχετικά αναφέρεται στο Παράρτημα 1
της παρούσας Έκθεσης.
Σύμφωνα με επιστολή του ΤΚΧ, ημερ. 4.11.2002, προς το ΤΔ, η αγοραία αξία και το αγοραίο ενοίκιο,
με βάση τις τότε πιο πρόσφατες διαθέσιμες εκτιμήσεις, για συνολική έκταση 10.981 τ.μ., που
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αφορούσε στην υπό αναφορά ξενοδοχειακή μονάδα, ανέρχονταν στις £1.650.000 (€2.819.192) και
£99.000 (€169.152), αντίστοιχα.
Σύμφωνα με στοιχεία που ήταν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΚΟΤ, η πιο πάνω ξενοδοχειακή
μονάδα χαρακτηρίζεται ως τριών αστέρων και διαθέτει 136 δωμάτια και 259 κλίνες. Τα ετήσια
μισθώματα κατά τις δύο τελευταίες περιόδους, καθώς και κατά την τρέχουσα (επισυνάπτεται
πίνακας ως Παράρτημα 5), σύμφωνα με υπολογισμούς του ΤΔ, παρουσιάζονται στον πίνακα 4 που
ακολουθεί:
Πίνακας 4: Ετήσια μισθώματα κατά τις περιόδους 2007-2012, 2012-2017 και 2017-2022 της
ξενοδοχειακής μονάδας Δ.
Περίοδος

2007 - 2012
2012 - 2017
2017 - 2022

Ύψος
ετήσιου
μισθώματος

Μίσθωμα
ανά τ.μ.

€
50.034
68.001
80.991

€
4,56
6,19
7,38

Πηγή: Αρχείο Τμήματος Δασών

Η ξενοδοχειακή μονάδα Δ, με επιστολή της, ημερ. 25.8.2014, γνωστοποίησε την πρόθεσή της για
παράταση της πρώτης περιόδου εκμίσθωσης, που έληγε στις 19.1.2015 και στις 7.5.2015
υπογράφηκε συμφωνία για παράτασή της για άλλα 33 χρόνια, δηλαδή μέχρι τις 19.1.2048. Το ύψος
του αναθεωρημένου μισθώματος υπολογίστηκε σε €80.991, σε σύγκριση με €68.001 που ίσχυε
κατά την προηγούμενη πενταετία, δηλαδή σημείωσε αύξηση €12.990 ή ποσοστό 19,1%.

4.5

Ξενοδοχειακή μονάδα Ε

Την 1.2.1982, η Κυπριακή Δημοκρατία και ιδιωτική εταιρεία σύναψαν συμφωνία για εκμίσθωση
κρατικής δασικής γης σε παράλια περιοχή της Αγίας Νάπας, όπου η εταιρεία ανέγειρε την πιο πάνω
ξενοδοχειακή μονάδα. Η εκμίσθωση αφορούσε σε 21 στρέμματα και 2.440 τ.π., δηλαδή συνολική
έκταση, σύμφωνα με υπολογισμούς του ΤΔ, 28.321 τ.μ., περίπου.
Σύμφωνα με την παράγραφο 13(1) της συμφωνίας εκμίσθωσης, το μίσθωμα από το τέλος του
πέμπτου έτους μέχρι και του δέκατου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης,
καθορίστηκε σε ποσοστό 3% επί της εκτιμηθείσας αγοραίας αξίας της γης, ύψους £420.000,
δηλαδή £12.600 (€21.528) ετησίως. Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 13(3)(α) και (β), με τη
συμπλήρωση δέκα ετών από την υπογραφή της σύμβασης, το μίσθωμα καθορίζεται όπως
περιγράφεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας Έκθεσης.
Σύμφωνα με επιστολή του ΤΚΧ, ημερ. 4.11.2002, προς το ΤΔ, η αγοραία αξία και το αγοραίο ενοίκιο,
με βάση τις τότε πιο πρόσφατες διαθέσιμες εκτιμήσεις, για συνολική έκταση 28.321 τ.μ., που
αφορούσε στην υπό αναφορά ξενοδοχειακή μονάδα, ανέρχονταν στις £7.280.000 (€12.438.618)
και £436.800 (€746.317), αντίστοιχα.
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Σύμφωνα με στοιχεία που ήταν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΚΟΤ, η πιο πάνω ξενοδοχειακή
μονάδα χαρακτηρίζεται ως τεσσάρων αστέρων και διαθέτει 198 δωμάτια και 396 κλίνες. Τα ετήσια
μισθώματα κατά τις δύο τελευταίες περιόδους, καθώς και κατά την τρέχουσα περίοδο
(επισυνάπτεται πίνακας ως Παράρτημα 6), σύμφωνα με υπολογισμούς που έγιναν από το ΤΔ,
παρουσιάζονται στον πίνακα 5 που ακολουθεί:
Πίνακας 5: Ετήσια μισθώματα κατά τις περιόδους 2007-2012, 2012-2017 και 2017-2022 της
ξενοδοχειακής μονάδας Ε.

Περίοδος

2007 - 2012
2012 - 2017
2017 - 2022

Ύψος ετήσιου
μισθώματος

Μίσθωμα
ανά τ.μ.

€
94.409
95.096
96.306

€
3,33
3,36
3,40

Πηγή: Αρχείο Τμήματος Δασών

Η ξενοδοχειακή μονάδα, με επιστολή της, ημερ. 8.8.2014, γνωστοποίησε την πρόθεσή της για την
παράταση της πρώτης περιόδου εκμίσθωσης, που έληγε στις 31.1.2015 και στις 26.1.2015
υπογράφηκε συμφωνία για παράταση της εκμίσθωσης για άλλα 33 χρόνια, δηλαδή μέχρι τις
31.1.2048.
Σχετικά με τα πιο πάνω, παρατηρήσαμε τα πιο κάτω:
α.

Το μίσθωμα διαχρονικά κυμαινόταν στα ίδια επίπεδα, λόγω του ότι το ύψος των
εγκεκριμένων τιμολογίων ύπνου και φαγητού, που δηλώνονταν από το ξενοδοχείο στον ΚΟΤ,
δεν παρουσίασαν ουσιαστικές μεταβολές.

β.

Kατά τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής του μισθώματος, σύμφωνα με τη μεταβολή του
γενικού δείκτη τιμών λιανικής πώλησης των τριών τελευταίων ετών επί της αρχικής αξίας της
γης, για σκοπούς σύγκρισης με τις εγκεκριμένες τιμές ύπνου και φαγητού από τον ΚΟΤ,
λήφθηκε υπόψη μόνο η αύξηση/μεταβολή, χωρίς αυτή να προστεθεί στην αρχική αξία της
γης, για σκοπούς σύγκρισης.

4.6

Στοιχεία από Εκθέσεις του ΚΟΤ

Για σκοπούς της παρούσας Έκθεσης λήφθηκαν, συναφή με το θέμα, στοιχεία από τις Ετήσιες
Εκθέσεις του ΚΟΤ, που αφορούσαν στα έτη 2015 και 2016:
α.

Όπως αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση του ΚΟΤ για το έτος 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία
της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, από την έρευνα ταξιδιωτών κατά τις
αφίξεις στα αεροδρόμια και στα λιμάνια, οι τουριστικές αφίξεις κατά το 2015 ανήλθαν σε
2.659.400, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,9%, σε σχέση με τις αφίξεις του 2014 (2.441.231).
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β.

Στην Ετήσια Έκθεση για το έτος 2016 αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας από την έρευνα ταξιδιωτών στις αφίξεις στα
αεροδρόμια και στα λιμάνια, οι τουριστικές αφίξεις κατά το 2016 ανήλθαν σε 3.186.531,
σημειώνοντας αύξηση κατά μέχρι 19,8%, σε σχέση με τις αφίξεις του 2015 (2.659.400),
σηματοδοτώντας την καλύτερη επίδοση στην ιστορία του τουρισμού στην Κύπρο.
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5.

Γενικά συμπεράσματα

5.1 Λόγω του ότι παρήλθαν πάρα πολλά χρόνια από την ημερομηνία σύναψης των συμβάσεων
εκμίσθωσης κρατικής δασικής γης που αναφέρονται πιο πάνω και ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη
ότι, οι λόγοι για τους οποίους δόθηκαν κίνητρα τότε για τις τέσσερεις από τις πέντε περιπτώσεις,
(επαναδραστηριοποίηση εκτοπισθέντων ξενοδόχων) μπορεί να μην υφίστανται στον ίδιο βαθμό,
εκφράσαμε την άποψη ότι ο τρόπος υπολογισμού των μισθωμάτων, όπως καθορίστηκε στις
συμβάσεις τότε, ενδεχομένως να αποτελεί στρέβλωση στην τουριστική βιομηχανία. Επίσης,
διαφάνηκε ότι η λογικότητα του τρόπου υπολογισμού του μισθώματος είναι ανορθόδοξη, με
αποτέλεσμα να απολαμβάνουν οικονομικά πλεονεκτήματα οι εκμισθωτές, οι οποίοι είναι σε θέση
να επηρεάζουν το ύψος των μισθωμάτων, ανάλογα με τις τιμές ύπνου και φαγητού που δηλώνουν
στον ΚΟΤ.
Συμπερασματικά, αναγνωρίζουμε μεν τα νομικά κωλύματα που ενδεχομένως να καθιστούν πολύ
δύσκολη, αν όχι και αδύνατη, την αναπροσαρμογή των μισθωμάτων σε αγοραίες αξίες, ωστόσο
δεν παύει να καταδεικνύεται ξεκάθαρα ότι, οι όροι των εκμισθώσεων, ως ισχύουν σήμερα, δεν
διασφαλίζουν τη διάθεση της κρατικής δασικής γης, στις περιπτώσεις αυτές, με τον πιο οικονομικό
και αποδοτικό τρόπο.
5.2 Στους πίνακες που επισυνάπτονται ως Παραρτήματα 3 έως 6, παρουσιάζονται οι δυο
εναλλακτικοί τρόποι υπολογισμού των μισθωμάτων των ξενοδοχειακών μονάδων Β, Γ, Δ και Ε, οι
οποίες χαρακτηρίζονται ως τεσσάρων αστέρων, εκτός της ξενοδοχειακής μονάδας Δ, που είναι
τριών αστέρων, για τις δυο τελευταίες περιόδους, καθώς και την τρέχουσα. Από τα στοιχεία αυτά,
προκύπτουν τα ακόλουθα:
α.

Το ετήσιο μίσθωμα της ξενοδοχειακής μονάδας Β, όπως αναπροσαρμόστηκε στη βάση
διακύμανσης του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή, ανέρχεται σήμερα στα €41.192 και είναι
κατά €23.491 χαμηλότερο από αυτό της προηγούμενης περιόδου (2011-2016), δηλαδή
σημείωσε μείωση ύψους 36%. Επίσης, είναι χαμηλότερο και από αυτό της προ προηγούμενης
περιόδου (2006-2011) ύψους €47.464. Σημειώνεται ότι το μίσθωμα, στη βάση του μέσου
όρου των τιμολογίων ύπνου και φαγητού, όπως δηλώθηκαν από το ξενοδοχείο στον ΚΟΤ,
υπολογίστηκε στα €37.487.
Όπως διαφάνηκε, ο μέσος όρος τιμών ύπνου και φαγητού για την περίοδο 2016-2021, που
είχαν δηλωθεί από την ξενοδοχειακή μονάδα Β, ανήλθε στα €51,22 και ήταν κατά πολύ
χαμηλότερος από αυτόν που είχε δηλωθεί για την περίοδο 2006–2011, ύψους €75,52,
γεγονός που δημιούργησε ερωτηματικά, καθότι η σημαντική μείωση στην τιμή σημειώθηκε
σε μια ιδιαίτερα ακμάζουσα περίοδο του τουρισμού στην Κύπρο.

β.

Το ετήσιο μίσθωμα της ξενοδοχειακής μονάδας Γ ανέρχεται σήμερα στα €139.737, είναι
δηλαδή κατά €172.177 χαμηλότερο από εκείνο της προηγούμενης περιόδου (2012-2017)
(μείωση ύψους 55%), αφού ο μέσος όρος τιμών ύπνου και φαγητού της περιόδου 2017-2022,
όπως είχαν δηλωθεί από την ξενοδοχειακή μονάδα Γ, σημείωσε σημαντική μείωση, από
€213,84 που ίσχυε για την περίοδο 2012-2017, σε €95,80.
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γ.

Το ετήσιο μίσθωμα της ξενοδοχειακής μονάδας Δ (η μόνη που χαρακτηρίστηκε ως τριών
αστέρων) ανέρχεται σήμερα στα €80.991 και είναι αυξημένο κατά €12.990 από αυτό της
προηγούμενης περιόδου (2012-2017) και κατά €30.957 από αυτό της προ προηγούμενης
περιόδου (2007-2012).

δ.

Το ετήσιο μίσθωμα της ξενοδοχειακής μονάδας Ε ανέρχεται σήμερα στα €96.306, σε
σύγκριση με €95.096 και €94.409 κατά τις περιόδους 2012-2018 και 2007-2012, αντίστοιχα,
δηλαδή είναι σχεδόν αμετάβλητο.

Οι πιο πάνω ανομοιομορφίες (δηλαδή το μίσθωμα ορισμένων ξενοδοχείων να παρουσιάζει
σημαντική μείωση, τη στιγμή που, με παρόμοια δεδομένα, το μίσθωμα των άλλων, είτε να
αυξάνεται, είτε να παραμένει το ίδιο), δημιούργησαν επίσης ερωτηματικά και προβληματισμό. Τα
διαγράμματα 1 και 2 που ακολουθούν παρουσιάζουν, διαχρονικά, το ύψος των εν λόγω
μισθωμάτων για την ξενοδοχειακή μονάδα Α και τις ξενοδοχειακές μονάδες Β, Γ, Δ και Ε,
αντίστοιχα:
Γράφημα 1: Ύψος ετήσιου μισθώματος της ξενοδοχειακής μονάδας Α

€

΄Υψος ετήσιου μισθώματος ξενοδοχειακής μονάδας Α
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Γράφημα 2: Ύψος ετήσιου μισθώματος των ξενοδοχειακών μονάδων Β, Γ, Δ και Ε

Υψος ετήσιου μισθώματος ξενοδοχειακής
μονάδας Β, Γ, Δ και Ε
€
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5.3 Στον πίνακα που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 7, καταγράφονται συγκριτικά στοιχεία όλων
των πιο πάνω ξενοδοχειακών μονάδων, από τα οποία προκύπτουν τα ακόλουθα:
α.

Όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες καταβάλλουν μισθώματα που είναι σημαντικά χαμηλότερα,
από εκείνα που θα καταβάλλονταν με βάση τα σημερινά δεδομένα.
Για σκοπούς εξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων, έγινε υπολογισμός του μισθώματος, στην
περίπτωση που αυτό καταβαλλόταν με βάση το ποσοστό ύψους 5% πάνω στην αξία της
ιδιοκτησίας, όπως καθορίστηκε στους περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση)
Κανονισμούς του 1989, σύμφωνα με την αγοραία αξία στις 22.9.2020, η οποία, σύμφωνα με
το ΤΚΧ, αφορά σε οικοπεδική αξία με βάση την υφιστάμενη χρήση τους και όχι την
πολεοδομική τους ζώνη.
Από τους υπολογισμούς, διαφάνηκε τεράστια διαφορά μεταξύ του ύψους του μισθώματος
που θα επιβαλλόταν, με βάση τους πιο πάνω Κανονισμούς, σε σύγκριση με το μίσθωμα που
καταβαλλόταν και το οποίο υπολογίζεται βάσει των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης, όπως
αναλυτικά παρατίθεται στον πίνακα 6 που ακολουθεί:
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Πίνακας 6: Ύψος του μισθώματος, για τις ξενοδοχειακές μονάδες Α, Β, Γ, Δ και Ε, βάσει των
Κανονισμών, σε σύγκριση με το μίσθωμα που καταβαλλόταν το 2017, βάσει των όρων των
συμβάσεων εκμίσθωσης.
Κατηγορία *

ση που μισθώνεται σε τ.μ.

Ξενοδοχειακή
μονάδα Α

Ξενοδοχειακή
μονάδα Β

Ξενοδοχειακή
μονάδα Γ

Ξενοδοχειακή
μονάδα Δ

Ξενοδοχειακ
μονάδα Ε

4*

4*

4*

3*

4*

118.395
€

ηση μισθωμένης γης

9.736
€

130.234.500

7.788.800

ωμα με εκτίμηση ΤΚΧ 22.9.2020

6.511.725

389.440

ωμα που καταβλήθηκε το 2017

1.468.654

41.192

ορά μισθώματος

5.043.071

348.248

στό διαφοράς

77,45%

89,42%

34.114

10.981

28.32

€

€

€

34.114.000
1.705.700
139.736
1.565.964
91,81%

8.784.800
439.240

1.41

80.991

96.30

358.249

1.31

81,56%

Συναφώς αναφέραμε ότι ο ΕΕΚΕ με επιστολή του, ημερ. 6.6.2018, προς το ΤΚΧ, επισήμανε
την ανάγκη εξέτασης του κατά πόσον ισχύοντα μισθώματα και τέλη χρήσης για κρατική
ακίνητη ιδιοκτησία που χρησιμοποιείτο για τουριστικούς σκοπούς ανταποκρίνονταν στα
αγοραία ενοίκια.
β.

Η ξενοδοχειακή μονάδα Α, το μίσθωμα της οποίας υπολογίζεται στη βάση ποσοστού επί των
ακαθάριστων εισπράξεων, καταβάλλει το υψηλότερο μίσθωμα, τόσο ανά τ.μ. όσο και ανά
κλίνη, σε σύγκριση με τις άλλες τέσσερεις ξενοδοχειακές μονάδες.

γ.

Όσον αφορά στις άλλες τέσσερεις ξενοδοχειακές μονάδες, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:


Παρατηρήσαμε διαχρονική αύξηση του μισθώματος, μόνο στην ξενοδοχειακή μονάδα Δ,
η οποία ήταν η μόνη που χαρακτηρίζεται ως τριών αστέρων και ήταν της ίδιας περίπου
δυναμικότητας και μισθωμένης έκτασης γης με την ξενοδοχειακή μονάδα Β. Τα δύο
ξενοδοχεία βρίσκονταν κοντά το ένα με το άλλο και θα αναμενόταν ότι το μίσθωμά τους
θα ακολουθούσε παρόμοια πορεία. Ωστόσο, κατά την αναθεώρηση του μισθώματος της
ξενοδοχειακής μονάδας Β, προέκυψε σημαντική μείωση της τάξης των €23.491 ή
ποσοστό ύψους 36,3%. Επίσης, η αναλογία της τιμής μισθώματος ανά κλίνη της
ξενοδοχειακής μονάδας Δ ανήλθε στα €313, σε σύγκριση με €161 της ξενοδοχειακής
μονάδας Β. Αύξηση του μισθώματος σημειώθηκε και στην ξενοδοχειακή μονάδα Ε,
ωστόσο αυτή ήταν οριακή, μόλις €1.898 σε μια περίοδο 15 ετών.



Στην περίπτωση της ξενοδοχειακής μονάδας Δ, παρατηρήθηκε η υψηλότερη τιμή
μισθώματος ανά τ.μ. (€7,38/τ.μ.), μεταξύ των τεσσάρων ξενοδοχειακών μονάδων, που
ήταν υπερδιπλάσια από αυτή της ξενοδοχειακής μονάδας Ε (€3,40/τ.μ.).



Ξενοδοχεία μεγαλύτερης δυναμικότητας, τα οποία μισθώνουν μεγαλύτερη έκταση δασικής
γης, όπως τα ξενοδοχεία Γ και Ε, καταβάλλουν τα χαμηλότερα μισθώματα ανά τ.μ.

26

28.32

93,20%

EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΔ/01/2020



Τα ξενοδοχεία Γ και Ε, τα οποία γειτνιάζουν, είναι παρόμοιας δυναμικότητας και το
ξενοδοχείο Γ εκμισθώνει μεγαλύτερη έκταση γης, κατά περίπου 6.000 τ.μ.
Παρατηρήσαμε ότι το μίσθωμα του ξενοδοχείου Ε, επί σειρά δέκα ετών παρέμεινε
διαχρονικά σταθερό, ενώ αυτό του ξενοδοχείου Γ παρουσίασε τεράστιες μεταβολές.

5.4 Όπως σχετικά αναφέρουμε και πιο πάνω, για υπολογισμό του αναπροσαρμοσμένου
μισθώματος, στη βάση του ποσοστού αυξομείωσης των εγκεκριμένων τιμολογίων ύπνου και
φαγητού του ξενοδοχείου, χρησιμοποιείται ο πιο κάτω τύπος:
΄΄Χ΄΄= A*Γ/B, όπου η παράμετρος Γ αντιπροσωπεύει τον μέσο όρο των τιμολογίων ύπνου και
φαγητού, τα οποία ισχύουν κατά το σύνολο της πενταετίας που προηγήθηκε του υπολογισμού της
αναπροσαρμογής του μισθώματος και μετά την πρώτη πενταετία ως βάση θα λαμβάνεται ο μέσος
όρος των τριών τελευταίων ετών.
Όπως παρατηρήσαμε, το ΤΔ, για τον υπολογισμό της μέσης τιμής ανά μέρα ανά άτομο, λαμβάνει
το άθροισμα της ελάχιστης και μέγιστης τιμής για το διπλό δωμάτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που
υποβάλλονταν από τον ΚΟΤ, το οποίο διαιρούσε με το τέσσερα. Η τιμή αυτή θα διαφοροποιείτο
σημαντικά προς τα πάνω, εάν για τον υπολογισμό λαμβανόταν υπόψη το άθροισμα της ελάχιστης
και μέγιστης τιμής για μονό δωμάτιο, ως αναφέρεται στον πίνακα 7 που ακολουθεί:
Πίνακας 7: Υπολογισμός μέσης τιμής ανά μέρα ανά άτομο για τις ξενοδοχειακές μονάδες Β, Γ, Δ
και Ε.

Ξενοδοχειακή
μονάδα

Περίοδος

Μέση τιμή προηγούμενης Μέση τιμή προηγούμενου
περιόδου ανά άτομο στη
έτους ανά άτομο στη
βάση τιμής χρέωσης
βάση τιμής χρέωσης
διπλού δωματίου
μονού δωματίου
€

€

Β-4*

2016 - 2021

51,22**

72,50

Γ-4*

2017 - 2022

95,80

113,50

Δ-3*

2017 - 2022

116,71

178,00

Ε-4*

2014 - 2017

82,75

122,00

** το μίσθωμα υπολογίστηκε στη βάση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή, λόγω του ότι η μέση
τιμή ύπνου και φαγητού ήταν πολύ χαμηλή.
Πηγή: Αρχείο Τμήματος Δασών

Επισημάναμε ότι η πιο πάνω πρακτική οδηγεί σε οικονομικά πλεονεκτήματα στον εκμισθωτή.
5.5 Το ΤΔ, ως το κατά Νόμο αρμόδιο για τη διαχείριση της κρατικής δασικής γης, προβαίνει στη
σύναψη συμφωνιών εκμίσθωσης, οι οποίες τυγχάνουν τελικής έγκρισης από το Υπουργικό
Συμβούλιο, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Συντάγματος, έχει την εξουσία της εποπτείας
και διάθεσης της ανηκούσης εις την Δημοκρατία περιουσίας. Οι εκμισθώσεις διενεργούνται στη
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βάση αξιολόγησης αιτήσεων που υποβάλλονται αυτοβούλως από φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
χωρίς να ακολουθείται ανοικτή, διαφανής και ανταγωνιστική διαδικασία, γεγονός που, κατά την
άποψή μας, δεν διασφαλίζει τη διαχείριση της κρατικής δασικής γης με τον πιο οικονομικό,
αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.
Συναφώς αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, με πιο κλασική τη γνωστή υπόθεση Telaustria (Υπόθεση C-324/98, Telaustria κατά Telekom
Austria AG), για συμβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της περί δημοσίων
συμβάσεων νομοθεσίας, «οι αναθέτοντες φορείς, όταν τις συνάπτουν, υποχρεούνται, εντούτοις,
να τηρούν τους θεμελιώδεις κανόνες της Συνθήκης εν γένει και την αρχή της απαγορεύσεως των
διακρίσεων λόγω ιθαγενείας ειδικότερα, συνεπαγομένη η αρχή αυτή, ιδίως, υποχρέωση
διαφάνειας επιτρέπουσα στην αναθέτουσα αρχή να μπορεί να βεβαιώνεται για την τήρηση της
αρχής αυτής». Σχετική είναι επίσης και η απόφαση στην υπόθεση Parking Brixen (Υπόθεση C458/03, Parking Brixen GmbH v. Gemeinde Brixen and Stadtwerke Brixen AG), στην οποία
αποφασίστηκε ότι:
«49.
Οι αρχές της ίσης μεταχειρίσεως και της απαγορεύσεως των δυσμενών διακρίσεων
λόγω ιθαγένειας συνεπάγονται, μεταξύ άλλων, υποχρέωση διαφάνειας επιτρέπουσα στην
παραχωρούσα αρχή τον έλεγχο της διασφαλίσεως των αρχών αυτών. Η υποχρέωση αυτή
διαφάνειας, η τήρηση της οποίας απόκειται στην εν λόγω αρχή, συνίσταται στη διασφάλιση,
υπέρ όλων των πιθανών αναδόχων, προσήκοντος βαθμού δημοσιότητας που να καθιστά
δυνατό το άνοιγμα της αγοράς υπηρεσιών στον ανταγωνισμό, καθώς και τον έλεγχο του
αμερόληπτου χαρακτήρα των διαδικασιών διαγωνισμού (βλ., υπό την έννοια αυτή,
προαναφερθείσα απόφαση Telaustria και Telefonadress, σκέψεις 61 και 62)».
Προς συμμόρφωση με την πιο πάνω νομολογία, έχει εισαχθεί στο ημεδαπό δίκαιο το άρθρο 30 του
περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της
Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014) στο οποίο καθορίζεται ότι:
«Αγορά ή ενοικίαση κτιρίων και πλειοδοτικοί ή μειοδοτικοί διαγωνισμοί
30. Ο Γενικός Λογιστής δύναται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, να προβαίνει σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για να διαπιστώνει κατά πόσο η αγορά ή ενοικίαση κτιρίων, η
παραχώρηση υπηρεσιών, δικαιωμάτων, η αποδοχή χορηγών, η πώληση υπηρεσιών, έργων ή
οποιοσδήποτε άλλος πλειοδοτικός ή μειοδοτικός διαγωνισμός και δημόσιες συμβάσεις, οι
οποίες εξαιρούνται από τους Νόμους και Κανονισμούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του
άρθρου 29, εκτελέστηκε σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της
αμοιβαίας αναγνώρισης, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής διακρίσεων».
Στη βάση των πιο πάνω, αλλά και λόγω της υποχρέωσης της εκτελεστικής εξουσίας για βέλτιστη
αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας και για τήρηση της αρχής της ισότητας που προβλέπονται στο
Σύνταγμα, θεωρούμε ότι η απευθείας εκμίσθωση κρατικής γης, σε συγκεκριμένα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, ιδίως για εμπορικούς σκοπούς (όπως για παράδειγμα η εκμίσθωση κρατικής δασικής
γης για ανέγερση ξενοδοχείων και οι πρόσφατες εκμισθώσεις κρατικής και κρατικής δασικής γης
για κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων, ανέγερση ιδιωτικού πανεπιστημίου και κτηνοτροφικής
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μονάδας) είναι ενάντια στις πρόνοιες του πιο πάνω άρθρου και ουδόλως ικανοποιεί τις αρχές της
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής διακρίσεων. Θεωρούμε μη αποδεκτή
πρακτική και όπως εξηγείται πιο πάνω, μη νόμιμη, ένας ιδιώτης να εντοπίζει κρατική και κρατική
δασική γη και χωρίς να τηρείται οποιαδήποτε ανταγωνιστική διαδικασία, αυτός, μέσω του
αρμόδιου Τμήματος, να αποτείνεται στο Υπουργικό Συμβούλιο και να εξασφαλίζει την εκμίσθωσή
της για εμπορικούς σκοπούς, για τους οποίους κάλλιστα θα μπορούσε να υπάρξει ενδιαφέρον από
πολλούς άλλους επιχειρηματίες. Σημειώνεται ότι, οι εκμισθώσεις όπως προωθούνται σήμερα,
γίνονται στη βάση του αγοραίου ενοικίου, όπως υπολογίζεται από το ΤΚΧ, γεγονός που
ενδεχομένως να αποστερεί τη Δημοκρατία από έσοδα, σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος
ενοικιαστής είναι διατεθειμένος να προσφέρει, μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας, μεγαλύτερο
ποσό για να εξασφαλίσει το συγκεκριμένο τεμάχιο κρατικής γης.
Υπενθυμίζουμε, ότι όσον αφορά στο θέμα της διάθεσης τουρκοκυπριακών (Τ/Κ) περιουσιών, στις
21.5.2018 ο Υπουργός Εσωτερικών είχε αναφέρει τα ακόλουθα:
«Η διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών αποτελεί ευαίσθητο και πολυσύνθετο
θέμα, το οποίο άπτεται σοβαρών πτυχών, τόσο του εθνικού μας ζητήματος και της
προσφυγικής πολιτικής, όσο και ευρύτερων θεμάτων κοινωνικής δικαιοσύνης, διαφάνειας,
αλλά και διαφθοράς. Αφορά στη διαχείριση και εκμετάλλευση μιας τεράστιας περιουσίας, η
συνολική έκταση της οποίας στις ελεύθερες περιοχές ανέρχεται στις 455.306 σκάλες
(609.110.086 τ.μ.) και αντιπροσωπεύει το 10,14% της έκτασης γης των ελεύθερων περιοχών.
Η έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά την διάθεση των τουρκοκυπριακών περιουσιών, οι
σαθρές και μη σαφείς διαδικασίες εξέτασης των αιτημάτων, αλλά και η προνομιακή
μεταχείριση κάποιων ευνοούμενων του συστήματος δημιουργήσαν μέχρι σήμερα μεγάλες
αδικίες αλλά και φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής. Ενδεικτικό το γεγονός ότι στο
παρελθόν, οι διαθέσιμες Τ/Κ περιουσίες έρχονταν εις γνώση ενός πολύ περιορισμένου
κύκλου ανθρώπων, που σε συνδυασμό με την έλλειψη αντικειμενικών κριτηρίων χρήσης,
οδηγούσαν στην προνομιακή μεταχείριση κάποιων που σε βάθος χρόνου κερδοσκοπούσαν
εις βάρος της πλειονότητας των δικαιούχων.
Το καλύτερο αντίδοτο στη διαφθορά και στα «κλειστά club» είναι η διαφάνεια, κάτι το οποίο
επισημάναμε από την πρώτη στιγμή, εξαγγέλλοντας την λήψη μέτρων, ούτως ώστε να
αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα εκείνα που δεν τιμούν ούτε το κράτος ούτε συνάδουν με τον
σεβασμό που οφείλουμε στο σύνολο του προσφυγικού κόσμου.
Σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε νέα διαφανή διαδικασία παραχώρησης Τ/Κ
περιουσιών που περιλαμβάνει:
• Έναρξη λειτουργίας επίσημης ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών
(www.moi.gov.cy/tcp). Στην ιστοσελίδα θα δημοσιεύονται όλες οι διαθέσιμες Τ/Κ περιουσίες
που αφορούν την παραχώρηση κατοικιών για μόνιμη στέγαση, γεωργικών και κτηνοτροφικών
κλήρων, και επαγγελματικών υποστατικών.
• Στη δημοσίευση θα καθορίζεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων, η οποία θα κυμαίνεται
μεταξύ 4 και 6 βδομάδων ανάλογα με την περίπτωση.
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• Η δημοσιοποίηση των διαθέσιμων Τ/Κ περιουσιών, όπως θα προκύπτουν κατόπιν
επιτόπιων ελέγχων από την Υπηρεσία, θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα που δεν θα
ξεπερνούν τους 2-3 μήνες.
• Όλα τα έντυπα αιτήσεων μαζί με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που θα πρέπει να
συνοδεύουν την αίτηση θα βρίσκονται αναρτημένα στην παράμετρο «ΕΝΤΥΠΑ».
• Η εξέταση των αιτήσεων θα διαρκεί το μέγιστο μέχρι 3 μήνες, με τον μέσο όρο να κυμαίνεται
στις 30 μέρες.
• Όλες οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται, θα εξετάζονται σύμφωνα με τα κριτήρια που
καθορίζουν οι σχετικοί Νόμοι Περί Τ/Κ Περιουσιών ενώ αιτήσεις από Μη-Εκτοπισθέντες δεν
θα γίνονται αποδεκτές.
Η πρώτη δημοσίευση διαθέσιμων Τ/Κ περιουσιών προγραμματίζεται για την Παρασκευή
25/5/2018.
Για σκοπούς πλήρους διαφάνειας, τα ονόματα τον εγκρινόμενων δικαιούχων επαγγελματικών
υποστατικών και κλήρων θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα. Όσον αφορά τις κατοικίες αυτό
δεν είναι εφικτό για λόγους προσωπικών δεδομένων.»
Κατά την άποψή μας, μία ανάλογη διαδικασία θα μπορούσε να υιοθετηθεί γενικά για την κρατική
και κρατική δασική γη, ώστε να δίνεται πάντα η προσήκουσα δημοσιότητα ανάλογα και με το είδος
της αξιοποίησης της γης (π.χ. για τεμάχια που προορίζονται για μεγάλες αναπτύξεις να γίνεται
σχετική προκήρυξη σε κυπριακό ή/και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανάλογα με το ενδεχόμενο επίδειξης
ενδιαφέροντος από οικονομικούς φορείς της ΕΕ).
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6.

Γενικές συστάσεις

6.1 Εισηγηθήκαμε όπως, στη βάση των όσων προκύπτουν από την έκθεσή μας, το θέμα τεθεί σε
όλο του το φάσμα ενώπιον του ΕΕΚΕ.
Ο Διευθυντής του ΤΔ μάς πληροφόρησε ότι, με επιστολή του, ημερ. 3.5.2019, έθεσε το θέμα
ενώπιον του ΕΕΚΕ. Με την πιο πάνω επιστολή, το ΤΔ, μεταξύ άλλων, εξέφρασε τη θέση ότι, παρόλο
που τα μισθώματα ήταν πολύ πιο χαμηλά από τα αγοραία, εντούτοις από τη στιγμή που
καταβάλλονταν δεν τίθετο θέμα παράβασης των αρχών των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων
και του ανταγωνισμού. Ο ΕΕΚΕ, με επιστολή του, ημερ. 2.10.2019, προς το ΤΔ, ανέφερε ότι
εξακολουθούσαν να ισχύουν τα όσα παρατέθηκαν στην υπό αναφορά επιστολή γνωμάτευσή του
προς την Υπηρεσία μας, ημερ. 25.5.2017. Εν κατακλείδι, κατέληξε ότι η ανανέωση των εν θεμάτι
συμβάσεων και η επιβολή σε αυτές του μισθώματος, κατά εφαρμογή των συμβατικών όρων, δεν
εγείρει ζήτημα ασυμβατότητας με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων.
Ο Διευθυντής του ΤΔ μάς ενημέρωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, προς το παρόν, δεν μπορεί να
υιοθετήσει ή εφαρμόσει άλλο τρόπο υπολογισμού των μισθωμάτων, δεδομένου ότι οι συμβάσεις
εκμίσθωσης των ξενοδοχειακών μονάδων Β, Γ, Δ και Ε έχουν ανανεωθεί, μέχρι το 2048, με τους
ίδιους όρους (χωρίς τροποποίηση του τρόπου υπολογισμού του μισθώματος) και σύμφωνα με τη
συμβουλή της Νομικής Υπηρεσίας, ημερ. 22.7.2014, η τροποποίηση μίας σύμβασης ήταν δυνατό
να γίνει μόνο με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών. Συναφώς, ο Διευθυντής του ΤΔ μάς
ανέφερε επίσης ότι η σύμβαση με την ξενοδοχειακή μονάδα Α λήγει το 2069.
6.2 Λαμβάνοντας υπόψη, τόσο τα υπό αναφορά γενικά συμπεράσματά μας, όσο και τις
αδυναμίες και παραλείψεις που επισημάναμε στην Ειδική Έκθεση αρ. ΤΔ/01/2019, αναφορικά με
την αξιολόγηση αίτησης εταιρείας για σκοπούς δημιουργίας ιδιωτικού Πανεπιστημίου μέσω μη
κερδοσκοπικής εταιρείας, προκύπτουν οι ακόλουθες συστάσεις, σε σχέση με τον τρόπο
διαχείρισης της κρατικής δασικής γης:


Ο τρόπος διαχείρισης της κρατικής δασικής γης θα πρέπει να διασφαλίζει την τήρηση των
αρχών της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης, προς διασφάλιση
του δημόσιου συμφέροντος. Τούτο επιβάλλει όπως, ειδικά σε περιπτώσεις γης που θα
διατεθεί για μεγάλες αναπτύξεις (π.χ. ξενοδοχεία, βιομηχανικές μονάδες, πανεπιστήμια
κ.λπ.), ακολουθείται ανοικτή, διαφανής και ανταγωνιστική διαδικασία, ώστε να
διασφαλίζεται η διάθεσή της με τον πιο οικονομικό, αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.
Σε κάθε περίπτωση, η διάθεση της κρατικής γης θα πρέπει να γίνεται με διαφάνεια. Για τον
υπολογισμό του κατώτατου αποδεκτού μισθώματος, θα μπορούσε να χρησιμοποιείται η
μέθοδος που καθορίζεται στον Ν.83(Ι)/2010 (δηλ., στην περίπτωση ξενοδοχειακών μονάδων,
5% επί της αγοραίας αξίας της γης) νοουμένου ότι θα τροποποιηθεί κατάλληλα.



Πολύ μεγάλης διάρκειας συμφωνίες μεταξύ του Κράτους και ιδιωτικών φορέων, ιδιαίτερα
όταν περιλαμβάνουν ρήτρες που καθιστούν αδύνατη την τροποποίησή τους, χωρίς τη
συγκατάθεση του μισθωτή, εγκλωβίζουν τη Δημοκρατία σε μη συμφέρουσες λύσεις, που δεν
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εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Επίσης, ενδεχομένως να καθιστούν τους αρχικούς
λόγους παραχώρησης της κρατικής δασικής γης παρωχημένους.
Γενικά, η διάρκεια μιας συμφωνίας εκμίσθωσης θα πρέπει να είναι ανάλογη της επένδυσης,
ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος απόσβεσής της, αλλά όχι μεγαλύτερος. Στους
υφιστάμενους περί Δασών (Διάθεση Κρατικής Δασικής Γης) Κανονισμούς (ΚΔΠ 134/2012)
έχει τεθεί χρονικό όριο 15 ετών για τις περιπτώσεις εκμίσθωσης κρατικής γης για γεωργικούς
ή κτηνοτροφικούς σκοπούς, αλλά δεν έχει τεθεί οποιοδήποτε όριο για τουριστικούς ή
βιομηχανικούς σκοπούς. Αυτό παρέχει μεν ευελιξία στο Υπουργικό Συμβούλιο, αυτή όμως
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς προκαθορισμένη πολιτική, η οποία πρέπει να
σχετίζεται με το είδος της ανάπτυξης, στη βάση μελέτης του Υπουργείου Οικονομικών. Στη
συμφωνία δεν θα πρέπει να υπάρχει ρήτρα για ανανέωσή της.


Δεν θα πρέπει να υιοθετούνται τρόποι υπολογισμού των μισθωμάτων, που να παρέχουν
στους εκμισθωτές τη δυνατότητα να μεθοδεύουν το ύψος του ενοικίου.
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Παράρτημα 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα 1 – Τρόπος υπολογισμού του μισθώματος των ξενοδοχειακών
μονάδων Β, Γ, Δ και Ε
Κατά τα έτη 1981 και 1982, στο πλαίσιο του προγράμματος για την επαναδραστηριοποίηση
εκτοπισθέντων ξενοδόχων που τέθηκε σε εφαρμογή μετά την Τουρκική εισβολή, υπογράφηκαν
συμβάσεις εκμίσθωσης κρατικής δασικής γης για την ανέγερση των ξενοδοχειακών μονάδων Β, Γ,
Δ και Ε στην Αγία Νάπα. Το αρχικό μίσθωμα στις περιπτώσεις αυτές καθορίστηκε, βάσει των
συμφωνιών, ως ποσοστό ύψους 3% επί της αγοραίας αξίας της εκμισθωμένης γης, το οποίο
αναπροσαρμόστηκε σε 5% μετά τη συμπλήρωση δέκα χρόνων και έκτοτε αναπροσαρμόζεται ανά
πενταετία, με μέθοδο που καθορίζεται στις συμβάσεις, ως ακολούθως:
α.

Σε ποσοστό ύψους 5% επί της ίδιας αγοραίας αξίας της γης, αναπροσαρμοζόμενο αναλόγως
των μεταβολών του Γενικού Δείκτη Τιμών Λιανικής Πώλησης που εκδίδεται από την
Κυβέρνηση της Δημοκρατίας ή αναλόγως του ποσοστού αυξομειώσεων των βάσει του
άρθρου 10 των περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμων του 1969 έως 1974
εγκεκριμένων τιμολογίων ύπνου και φαγητού του ξενοδοχείου, οιονδήποτε είναι το
υψηλότερο.

β.

Για υπολογισμό του ύψους του υπό αναπροσαρμογή μισθώματος, αναλόγως προς το
ποσοστό αυξομειώσεως των εγκεκριμένων τιμολογίων ύπνου και φαγητού του ξενοδοχείου,
χρησιμοποιείται ο πιο κάτω τύπος:
΄΄Χ΄΄= A*Γ/B όπου:
Το «Α» αντιπροσωπεύει το προβλεπόμενο ετήσιο μίσθωμα μέχρι το δέκατο έτος, δηλ. 5%
πάνω στην αγοραία αξία της εκμισθωμένης γης.
Το «Β» αντιπροσωπεύει τον μέσο όρο των τιμολογίων ύπνου και φαγητού, τα οποία ισχύουν
κατά το πρώτο έτος (από της καταβολής του μισθώματος) κατά το οποίο έλαβε χώρα
καταβολή μισθώματος.
Το «Γ» αντιπροσωπεύει τον μέσο όρο των τιμολογίων ύπνου και φαγητού, τα οποία ισχύουν
κατά το σύνολο της πενταετίας που προηγήθηκε του υπολογισμού της αναπροσαρμογής του
μισθώματος και μετά την πρώτη πενταετία, ως βάση, θα λαμβάνεται ο μέσος όρος των τριών
τελευταίων ετών.
Το «Χ» αντιπροσωπεύει το αναπροσαρμοσμένο σταθερό ετήσιο μίσθωμα που θα
καταβάλλεται κατά την επόμενη πενταετία.
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Παράρτημα 2 – Μισθώματα ξενοδοχειακής μονάδας Α

Ξενοδοχειακή μονάδα Α
Αγοραία αξία 1970
Έκταση κρατική δασική γη

86.957 τ.μ.

Έκταση κρατική χαλίτικη γη

31.438 τ.μ.

Αρχικό μίσθωμα 3% επί των ακαθάριστων εισπράξεων
Περίοδος 2008 -2011

Περίοδος 2012 -2016

Βάσει ποσοστού ύψους 12%
επί των ακαθάριστων εισπράξεων
Έτη

Έτος 2017

Βάσει ποσοστού ύψους 12%
επί των ακαθάριστων εισπράξεων

Ακαθάριστες
εισπράξεις

Μίσθωμα

€

€

Έτη

Βάσει ποσοστού ύψους 12%
επί των ακαθάριστων εισπράξεων

Ακαθάριστες
εισπράξεις

Μίσθωμα

€

€

2008

8.800.649

1.056.078

2012

9.847.656

1.181.719

2009

8.745.040

1.049.405

2013

10.353.983

1.242.478

2010

9.047.822

1.085.739

2014

10.429.556

1.251.547

2011

9.593.886

1.151.266

2015

10.071.494

1.208.579

2016

11.287.038

1.354.445
6.238.768
1.247.754

Σύνολο μισθωμάτων
Μέσος όρος

4.342.488
1.085.622

Σύνολο μισθωμάτων
Μέσος όρος

Έτη

2017

Ακαθάριστες
εισπράξεις

Μίσθωμα

€

€

12.238.779

1.468.654
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Παράρτημα 3 – Μισθώματα ξενοδοχειακής μονάδας Β
Αγοραία αξία 1981

£ 220.000

Έκταση

9.736 τ.μ.

Αρχικό Μίσθωμα 3%
Μίσθωμα σε ποσοστό 5%

£6.600

€11.277

£11.000

€18.794

,

Περίοδος 2011 -2016

α Βάσει των τιμών ύπνου και φαγητού
Μίσθωμα ως η σύμβαση
Μέση τιμή 1ης περιόδου
£18,31

€
18.794,62 Α
31,28 Β

Τιμές ύπνου και φαγητου τελευταίων 3 ετών

α Βάσει των τιμών ύπνου και φαγητού
Μίσθωμα ως η σύμβαση
Μέση τιμή 1ης περιόδου

Περίοδος 2016 -2021
€
18.794,62 Α
25,68 Β

Τιμές ύπνου και φαγητου τελευταίων 3 ετών

α Βάσει των τιμών ύπνου και φαγητού
Μίσθωμα ως η σύμβαση
Μέση τιμή 1ης περιόδου

€
18.794,62 Α
25,68 Β

Τιμές ύπνου και φαγητου τελευταίων 3 ετών

2003 - 2004

£31,85

54,42

2008 - 2009

84,15

2013 - 2014

60,56

2004 - 2005

£49,50

84,58

2009 - 2010

90,21

2014 - 2015

44,93

2005 - 2006

£51,25

87,57

2010- 2011

90,79

2015- 2016

48,17

Μέση τιμή περιόδου

£44,20

Χ=Α*Γ/Β
Υπολογισμοί Τμήματος

£26.553,80

β Βάσει του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή
Μίσθωμα ως η σύμβαση
Γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή 1ης περιόδου

Γ

75,52

Χ=Α*Γ/Β

37.486,78 Χ

45.369,86

Υπολογισμοί Τμήματος

64.683,35

Υπολογισμοί Τμήματος

37.486,78

18.794,62 Α
77,64 Β1

41.130,55 Α

Χ = Α * Β1

β Βάσει του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή
Μίσθωμα ως η σύμβαση
Γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή 1ης
περιόδου
Γενικός δείκτης τιμών 3 τελευταίων ετών

47.464,66 Χ

18.794,62 Α
77,64 Β1

β Βάσει του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή
Μίσθωμα ως η σύμβαση
Γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή 1986 πρώτη καταβολή
Γενικός δείκτης τιμών 3 τελευταίων ετών

18.794,62 Α
77,64 Β1

2/2009

160,59

2/2014

173,32

2/2010

165,20

2/2015

170,88

2/2011

169,79

2/2016

166,28

Μέσος όρος γενικού δείκτη τιμών
Χ = Α * Γ1 / Β1

£27.779,83

51,22

64.685,79 Χ

επί του μισθώματος της προηγούμενης περιόδου

Υπολογισμοί Τμήματος

Μέση τιμή περιόδου

Χ=Α*Γ/Β

1,154% Β1
£24.072,64

88,38

Γ

45.378,27 Χ

Ο υπολογισμός έγινε σύμφωνα με τον γενικό
δείκτη τιμών της περιόδου 2001/2006

Μέση τιμή περιόδου

Γ

Υπολογισμοί Τμήματος

165,19 Γ1
39.989,00 Χ
δεν εντοπίστηκαν

Μέσος όρος γενικού δείκτη τιμών

170,16 Γ1

Χ = Α * Γ1 / Β1

41.191,30 Χ

Υπολογισμοί Τμήματος

41.192,17
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Παράρτημα 4 – Μισθώματα ξενοδοχειακής μονάδας Γ
Αγοραία αξία 1982

£ 510.000

Έκταση

34.114 τ.μ.

Αρχικό Μίσθωμα 3%
Μίσθωμα σε ποσοστό 5%

£15.300

€26.142

£25.500

€43.569,34

Περίοδος 2007 -2012
α Βάσει των τιμών ύπνου και φαγητού
Αρχικό μίσθωμα ως η σύμβαση
Μέση τιμή 1ης περιόδου

Περίοδος 2012 -2017
€
43.569,34 Α
29,87 Β

Τιμές ύπνου και φαγητου τελευταίων 3 ετών

α Βάσει των τιμών ύπνου και φαγητού
Αρχικό μίσθωμα ως η σύμβαση
Μέση τιμή 1ης περιόδου

Περίοδος 2017 -2022
€
43.569,34 Α
29,87 Β

Τιμές ύπνου και φαγητου τελευταίων 3 ετών

α Βάσει των τιμών ύπνου και φαγητού
Αρχικό μίσθωμα ως η σύμβαση
Μέση τιμή 1ης περιόδου

€
43.569,34 Α
29,87 Β

Τιμές ύπνου και φαγητου τελευταίων 3 ετών

2004 - 2005

£46,50

79,45

2009 - 2010

203,55

2014 - 2015

101,53

2005 - 2006

£51,50

87,99

2010- 2011

214,84

2015 - 2016

92,13

2006 - 2007

£51,50

87,99

2011- 2012

223,13

2016- 2017

93,75

Μέση τιμή περιόδου

£49,83

85,14

Μέση τιμή περιόδου

213,84

Μέση τιμή περιόδου

95,80

Χ=Α*Γ/Β

δεν εντοπίστηκαν υπολογισμοί

Υπολογισμοί Τμήματος (αρχικά £69.236 (€118.298)
β Βάσει του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή
Αρχικό μίσθωμα ως η σύμβαση
γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή 1ης περιόδου1987

Γ

124.192,80 Χ
108.300,21
43.569,34 Α
78,57 Β1

Γ

Χ=Α*Γ/Β

311.913,88 Χ

Υπολογισμοί Τμήματος

311.913,88

β Βάσει του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή
Αρχικό μίσθωμα ως η σύμβαση
γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή 1ης
περιόδου- 1987

43.569,34 Α
78,57 Β1

Γενικός δείκτης τιμών 3 τελευταίων ετών
Ο υπολιγισμός έγινε σύμφωνα με τον γενικό
δείκτη τιμών της περιόδου 2002/2007

13,8% Β1

επί του μισθώματος της προηγούμενης περιόδου
£59.158,86
Χ = Α * Β1
Υπολογισμοί Τμήματος

£67.322,78

Χ=Α*Γ/Β

139.741,81 Χ

Υπολογισμοί Τμήματος

139.736,95

β Βάσει του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή
Αρχικό μίσθωμα ως η σύμβαση
γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή 1ης
περιόδου- 1987

43.569,34 Α
78,57 Β1

Γενικός δείκτης τιμών 3 τελευταίων ετών

1/2009

160,50

1/2014

174,66

1/2010

164,40

1/2015

171,00

1/2011

169,06

1/2016

168,56

101.078,91 Α

Μέσος όρος γενικού δείκτη τιμών

115.027,80

Χ = Α * Γ1 / Β1

115.027,80 Χ

Υπολογισμοί Τμήματος

Γ

164,65 Γ1
91.305,04
δεν εντοπίστηκαν

Μέσος όρος γενικού δείκτη τιμών

171,41 Γ1

Χ = Α * Γ1 / Β1

95.049,96

Υπολογισμοί Τμήματος

97.068,00
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Παράρτημα 5 – Μισθώματα ξενοδοχειακής μονάδας Δ
Αγοραία αξία 1982

£ 188.800

Έκταση

10.981 τ.μ.

Αρχικό Μίσθωμα 3%

£5.664

€9.678

Μίσθωμα σε ποσοστό 5%

£9.439

€16.127,49

Περίοδος 2007 -2012
α Βάσει των τιμών ύπνου και φαγητού
Μίσθωμα ως η σύμβαση
Μέση τιμή 1ης περιόδου - full board £13,92

Περίοδος 2012 -2017
€
16.127,49 Α
23,79 Β

Τιμές ύπνου και φαγητού τελευταίων 3 ετών
2004 - 2005
2006 - 2007
Μέση τιμή περιόδου βάσει του μισθώματος
Χ=Α*Γ/Β
Υπολογισμοί Τμήματος

73,79
Δ/Ε

£29.283

104,57

2014 - 2015

125,74

2011 - 2012

101,15

2015 - 2016

119,12

2016 - 2017

105,27

2012 - 2013

95,20
100,31

Χ

Χ=Α*Γ/Β

67.998,94 Χ

Υπολογισμοί Τμήματος

68.001,20

Γ

β Βάσει του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή
16.127,49 Α
78,57 Β1

€
16.127,49 Α
23,24 Β

2010 - 2011

Μέση τιμή περιόδου

50.033,85

α Βάσει των τιμών ύπνου και φαγητού
Μίσθωμα ως η σύμβαση
Μέση τιμή 1ης περιόδου - half board
Τιμές ύπνου και φαγητού τελευταίων 3 ετών

Γ

β Βάσει του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή
Μίσθωμα ως η σύμβαση
Γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή 1ης περιόδου
1987
Γενικός δείκτης τιμών 3 τελευταίων ετών

Περίοδος 2017 -2022
€
16.127,49 Α
23,79 Β

Τιμές ύπνου και φαγητού τελευταίων 3 ετών
δεν
εντοπίστηκαν
στοιχεία

2005 - 2006

α Βάσει των τιμών ύπνου και φαγητού
Μίσθωμα ως η σύμβαση
Μέση τιμή 1ης περιόδου - full board

Μίσθωμα ως η σύμβαση
Γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή 1ης
περιόδου 1987
Γενικός δείκτης τιμών 3 τελευταίων ετών

Μέση τιμή περιόδου

116,71

80.991,37 Χ

Υπολογισμοί Τμήματος

80.991,37

β Βάσει του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή
16.127,49 Α
78,57 Β1

Μίσθωμα ως η σύμβαση
Γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή 1987 πρώτη καταβολή
Γενικός δείκτης τιμών 3 τελευταίων ετών

16.127,49 Α
78,57 Β1

1/2005

145,87

1/2009

160,50

1/2015

170,13

1/2006

149,68

1/2010

164,40

1/2016

167,61

1/2007

152,14

1/2011

169,06

1/2017

168,49

Μέσος όρος γενικού δείκτη τιμών
Χ = Α * Γ1 / Β1
Υπολογισμοί Τμήματος

149,23 Γ1
30.631,35 Χ
δεν εντοπίστηκαν

Μέσος όρος γενικού δείκτη τιμών
Χ = Α * Γ1 / Β1
Υπολογισμοί Τμήματος

Γ

Χ=Α*Γ/Β

164,65 Γ1
33.797,19 Χ
δεν εντοπίστηκαν

Μέσος όρος γενικού δείκτη τιμών

168,74 Γ1

Χ = Α * Γ1 / Β1

34.636,71 Χ

Υπολογισμοί Τμήματος

34.641,85
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Παράρτημα 6 – Μισθώματα ξενοδοχειακής μονάδας Ε
Αγοραία αξία 1982

£ 420.000

Έκταση

28.321 τ.μ.

Αρχικό Μίσθωμα 3%

£12.600

€21.528

Μίσθωμα σε ποσοστό 5%

£21.000

€135.880,63

Ο υπολογισμός έγινε σύμφωνα με τον γενικό
δείκτη τιμών της περιόδου 2001/2006

,

Περίοδος 2012 -2015* 'ισχυσε και για 2016, 2017

α Βάσει των τιμών ύπνου και φαγητού
Μίσθωμα ως η σύμβαση
Μέση τιμή 1ης περιόδου - full board £21,13

€
35.880,63 Α
36,10 Β

Τιμές ύπνου και φαγητού τελευταίων 3 ετών

α Βάσει των τιμών ύπνου και φαγητού
Μίσθωμα ως η σύμβαση
Μέση τιμή 1ης περιόδου - full board

Περίοδος 2017 -2022

€
35.880,63 Α
36,10 Β

Τιμές ύπνου και φαγητού τελευταίων 3 ετών

α Βάσει των τιμών ύπνου και φαγητού
Μίσθωμα ως η σύμβαση
Μέση τιμή 1ης περιόδου - half board

€
35.880,63 Α
30,83 Β

Τιμές ύπνου και φαγητου τελευταίων 3 ετών

2004 - 2005

£56

95,68

2009 - 2010

95,68

2014 - 2015

83,24

2005 - 2006

£56

95,68

2010 - 2011

95,68

2015 - 2016

82,50

2006 - 2007

£56

95,68

2011 - 2012

95,68

2016 - 2017

82,50

Μέση τιμή περιόδου

95,68

Μέση τιμή περιόδου

82,75

Μέση τιμή περιόδου

95,68

Χ=Α*Γ/Β
Υπολογισμοί Τμήματος

£55.255

β Βάσει του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή
Μίσθωμα ως η σύμβαση
Γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή 1ης περιόδου

Γ

Γ

Γ

95.098,58 Χ

Χ=Α*Γ/Β

95.098,58 Χ

Χ=Α*Γ/Β

96.302,39 Χ

94.408,77

Υπολογισμοί Τμήματος

95.095,58

Υπολογισμοί Τμήματος

96.306,26

35.880,63 Α
78,57% Β1

β Βάσει του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή
Μίσθωμα ως η σύμβαση
Γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή 1ης
περιόδου

35.880,63 Α
78,6% Β1

β Βάσει του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή
Μίσθωμα ως η σύμβαση
Γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή 1ης
περιόδου

35.880,63 Α
78,57 Β1

Γενικός δείκτης τιμών 3 τελευταίων ετών
Ο υπολογισμός έγινε σύμφωνα με τον γενικό
δείκτη τιμών της περιόδου 1987/2007
επί του αρχικού μισθώματος

'£21.000

Ο υπολογισμός έγινε σύμφωνα με την αύξηση
1,140% Β1
35.880,63 Α

του δείκτη τιμών της περιόδου 1987/2012
επί του αρχικού μισθώματος

1/2015

170,13

122,60%

1/2016

167,61

35.880,63

1/2017

168,49

Μέσος όρος γενικού δείκτη τιμών
Χ = Α * Β1
Υπολογισμοί Τμήματος

Χ = Α * Β1
£23.940

40.903,92

Υπολογισμοί Τμήματος

79.870,28

168,74 Γ1

Χ = Α * Γ1 / Β1

77.060,16 Χ

Υπολογισμοί Τμήματος αφορά στην
αύξηση/μεταβολή 14,7% μόνο

41,009,86
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Παράρτημα 7 – Σύγκριση στοιχείων ξενοδοχειακών μονάδων Α, Β, Γ, Δ και Ε

Ξενοδοχειακή
μονάδα Α

Ξενοδοχειακή
μονάδα Β

Ξενοδοχειακή
μονάδα Γ

Ξενοδοχειακή
μονάδα Δ

Ξενοδοχειακή
μονάδα Ε

11.2.1970

12.2.1981

16.1.1982

20.1.1982

1.2.1982

4*

4*

4*

3*

4*

Δωμάτια

270

128

205

136

198

Κλίνες

540

256

410

259

396

τ.μ.

τ.μ.

τ.μ.

τ.μ.

τ.μ.

86.957

9.736

34.114

10.981

28.321

31.438
£
37.000.000
2002

£
220.000
1981

£
510.000
1982

£
188.800
1982

£
420.000
1982

Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης
Κατηγορία *

Έκταση
Δασική γη
Χαλίτικη γη (σύνολο 118.395τ.μ.)
* Εκτιμημένη αξία κατά τη σύναψη
της σύμβασης
Αρχικό μίσθωμα - 3% στην *

£
6.600

£
15.300

Αρχικό μίσθωμα - 5% στην *

11.000

25.500

€

€

Αρχικό μίσθωμα - 3% στην *

11.277

26.142

9.678

21.528

Αρχικό μίσθωμα - 5% στην *

18.795

43.569

16.127

35.881

£

£

£

£

Μίσθωμα - 12% επί των ακαθάριστων
εισπράξεων - Ξενοδοχειακή μονάδα Α
Αγοραία αξία 4.11.2002

£
37.000.000

1.450.000

£
5.664

£
12.600

9.439

21.000

€

8.750.000

€

1.650.000

7.280.000

EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΔ/01/2020
Παράρτημα 7

Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης
Αγοραίο μίσθωμα 4.11.2002

Ξενοδοχειακή
μονάδα Α

Ξενοδοχειακή
μονάδα Β

Ξενοδοχειακή
μονάδα Γ

Ξενοδοχειακή
μονάδα Δ

Ξενοδοχειακή
μονάδα Ε

11.2.1970

12.2.1981

16.1.1982

20.1.1982

1.2.1982

87.000

525.000

99.000

2.220.000
€

€

€

€

436.800
€

Αγοραία αξία 4.11.2002

63.218.237

2.477.472

14.950.263

2.819.192

12.438.618

Αγοραίο μίσθωμα 4.11.2002

3.793.095

148.648

897.016

169.152

746.317

δεν υπήρχαν
διαθέσιμα
στοιχεία

18.795
73

43.569
106

16.127
62

35.881
91

1,93

1,28

1,47

1,27

€

€

€

€

Πρώτο αναθεωρημένο μίσθωμα
Αναλογία μισθώματος ανά κλίνη
Αναλογία μισθώματος τ.μ.
Μισθώματα

€

Προ - προηγούμενης περιόδου

** 1.085.619

47.465

108.300

50.034

94.408

Προηγούμενης περιόδου

**1.247.754

64.685

311.913

68.001

95.095

1.468.654
2.720

41.192
161

139.736
341

80.991
313

96.306
396

12,40

4,23

4,10

7,38

3,40

6.511.725

389.440

1.705.700

439.240

1.416.050

55,00

40,00

50,00

40,00

41,51

Μίσθωμα 2017
Αναλογία μισθώματος ανά κλίνη
Αναλογία μισθώματος τ.μ.
Ύψος μισθώματος σε ποσοστό 5% επί
της αξίας της γης κατά τις 22.9.2020.
Αναλογία μισθώματος ανά τ.μ.
** αφορά στον μέσο όρο περιόδου

