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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 ενώπιών 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. 

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει ή θα πρέπει να εκληφθεί ότι με αυτή διατυπώνουμε 

κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη 

ποινικών ή άλλων αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Aρχές, 

μόνο δε τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε 

αδικήματος. Τονίζουμε επίσης ότι οι συστάσεις και τα ευρήματά μας αφορούν στους ελεγχόμενους φορείς 

και οποιαδήποτε αναφορά σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ουδόλως εξυπακούει ότι αυτά έχουν 

προβεί κατ’ ανάγκη σε οτιδήποτε μεμπτό, αφού κάτι τέτοιο εκφεύγει του πεδίου ελέγχου της παρούσας 

Έκθεσης. 
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1. Σύνοψη 

Στο πλαίσιο ελέγχου συμμόρφωσης των πράξεων και αποφάσεων της εκτελεστικής εξουσίας, 

εξετάσαμε το θέμα της εκμίσθωσης τεμαχίων κρατικής γης στην εταιρεία «Α», με σκοπό την ανέγερση 

πτηνοσφαγείου και κατασκευή κατάλληλου βιολογικού σταθμού επεξεργασίας αποβλήτων καθώς και 

την εκμίσθωση άλλων τεμαχίων κρατικής γης, για πτηνοτροφικούς σκοπούς, ορισμένα εκ των οποίων 

στη συνέχεια, μετά τη διάλυσή της, εκμισθώθηκαν στην εταιρεία «Β». 

Τα σημαντικότερα ευρήματα που προέκυψαν από τον έλεγχο αναφέρονται επιγραμματικά πιο κάτω: 

 Για ακόμα μια φορά διαπιστώνουμε ότι ο τρόπος διαχείρισης της κρατικής γης, δεν 

διασφαλίζει την τήρηση των αρχών της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και της ίσης 

μεταχείρισης, προς διασφάλιση της διαχείρισης της περιουσίας της Δημοκρατίας με τον πιο 

οικονομικό, αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. 

 Αδυναμία, τόσο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), όσο και άλλων 

αρμόδιων Αρχών, να αντιδράσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά, ώστε να παρεμποδίσουν 

μια έκδηλη παρανομία σε σχέση με την κατοχή και χρήση κρατικής γης. Επίσης, δεν 

φαίνεται να προβλημάτισε η συνέχιση των δραστηριοτήτων πτηνοτροφίας της εταιρείας 

«Α» από την εταιρεία «Β», ενδεχομένως με σκοπό την αποφυγή ανάληψης των σημαντικών 

οικονομικών υποχρεώσεων της πρώτης προς το Κράτος. 

 Προώθηση, από το ΤΚΧ, στο Υπουργικό Συμβούλιο, αιτημάτων που αφορούσαν σε έκδηλα 

παράνομες ενέργειες και παντελή απουσία κατάλληλου μηχανισμού που να διασφαλίζει τη 

διαφάνεια, αφού, κατά τη διαδικασία λήψης σχετικών αποφάσεων από τις άλλες αρμόδιες 

Αρχές, το ΤΚΧ παράλειψε να αναφέρει την ήδη παράνομη κατοχή και χρήση της κρατικής 

γης από την εταιρεία «Β» και την ιδιάζουσα σχέση των δύο εταιρειών «Α» και «Β». 

 Το ΤΚΧ, κατά την εξέταση των αιτημάτων της εταιρείας «Β», δεν έλαβε σοβαρά υπόψη την 

ένσταση της επηρεαζόμενης Κοινοτικής Αρχής. 

 Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση κρατικής γης στην εταιρεία «Β», την 

οποία ήδη χρησιμοποιούσε, για χρονική περίοδο πέραν των έξι χρόνων, παράνομα, 

επιβραβεύοντας, με αυτό τον τρόπο, αντί να τιμωρήσει, την παράνομη επέμβαση σε 

κρατική γη. 

 Οι αρμόδιες Αρχές επέτρεψαν, στην εταιρεία «Β», τη χρήση κρατικής γης για 

κτηνοτροφικούς σκοπούς, σε αντίθεση με την εγκεκριμένη χρήση της, που ήταν γεωργική. 

 Ιδιώτης Παραλήπτης Διαχειριστής της εταιρείας «Α», παραβιάζει τις πρόνοιες των 

συμβάσεων μίσθωσης κρατικής γης που παραμένουν εγγεγραμμένες στην εταιρεία «Α», 

αφού επιτρέπει, χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη, τη χρήση της εκμισθωμένης γης από την 

εταιρεία «Β». Ανάλογα, η εταιρεία «Β» κατέχει και χρησιμοποιεί κρατική γη, χωρίς την 

άδεια του ιδιοκτήτη, δηλαδή παράνομα. 
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 Αδυναμία συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και παντελής έλλειψη σχετικής συνεργασίας 

και επικοινωνίας μεταξύ του ΤΚΧ και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (ΚΥ), αφού οι ΚΥ 

μετέφεραν τον αριθμό εκμετάλλευσης, από την εταιρεία «Α», στην εταιρεία «Β», χωρίς να 

βεβαιωθούν, σε συνεννόηση με το ΤΚΧ, για τη νόμιμη χρήση της κρατικής γης. 

Επιστήσαμε την προσοχή του Διευθυντή του ΤΚΧ όπως, για διασφάλιση της νομιμότητας, 

προχωρήσει, χωρίς καθυστέρηση, στην άρση της υφιστάμενης παρανομίας. Επίσης, συστήσαμε 

όπως το όλο θέμα απασχολήσει και τις υπόλοιπες αρμόδιες Αρχές. Όσον αφορά στις 

κτηνοτροφικές μονάδες και κτηνιατρικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν εντός κρατικής γης, θα 

πρέπει να εξευρεθούν κανάλια επικοινωνίας και αλληλοενημέρωσης του ΤΚΧ και των ΚΥ. 

Ζητήσαμε, επίσης, από τον Γενικό Εισαγγελέα όπως γνωμοδοτήσει κατά πόσο συντρέχουν 

λόγοι για επίκληση της άρσης του εταιρικού πέπλου των δύο εταιρειών, σε σχέση με τη 

διεκδίκηση των οφειλών της εταιρείας «Α» προς το Κράτος, από την εταιρεία «Β», η οποία 

ανέλαβε στην ουσία τις δραστηριότητές της. Σε σχετική γνωμάτευσή του, ο Γενικός Εισαγγελέας 

παρέθεσε τις περιπτώσεις όπου αυτό μπορεί να εφαρμοστεί. 
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2 Εισαγωγή 

Η διάθεση κρατικής γης διέπεται από τις πρόνοιες του άρθρου 18 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας 

(Διακατοχή Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224 και από τους περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της 

Δημοκρατίας (Διάθεση) Κανονισμούς (ΚΔΠ 173/1989). Με βάση τη νομοθεσία, το Υπουργικό 

Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει, δηλαδή να εγκρίνει την παραχώρηση, μίσθωση, ανταλλαγή ή 

αποξένωση, οποιασδήποτε ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας ή ακίνητης ιδιοκτησίας περιελθούσας 

στη Δημοκρατία, σε δικαιούχα άτομα, Οργανισμούς ή Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το κάθε 

δικαιούχο πρόσωπο, Οργανισμός ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μπορεί να υποβάλει αίτηση για 

παραχώρηση, μίσθωση ή ανταλλαγή ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας, νοουμένου ότι η αίτηση 

υποβάλλεται, σύμφωνα με τους Κανονισμούς, στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο της 

Επαρχίας στην οποία βρίσκεται η ιδιοκτησία. Ο Διευθυντής του ΤΚΧ εξετάζει την αίτηση και, αφού 

λάβει υπόψη τις εισηγήσεις του οικείου Επάρχου, οποιουδήποτε Υπουργείου, Κυβερνητικού 

Τμήματος, Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, υποβάλλει έκθεση 

προς το Υπουργικό Συμβούλιο, μαζί με αιτιολογημένες εισηγήσεις του για διάθεση ή μη της 

αιτούμενης ιδιοκτησίας. 

Το άρθρο 30 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού 

Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014), προβλέπει ότι η αγορά ή ενοικίαση κτηρίων ή 

οποιοσδήποτε άλλος πλειοδοτικός ή μειοδοτικός διαγωνισμός και δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες 

εξαιρούνται από τη νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων, διενεργείται σύμφωνα με τις αρχές της 

διαφάνειας, της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της ίσης μεταχείρισης και της 

αποφυγής διακρίσεων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 65Β του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή Εγγραφή και Εκτίμηση) 

Νόμου, Κεφ. 224, σύμβαση μίσθωσης ακίνητης ιδιοκτησίας για περίοδο που υπερβαίνει τα 15 

χρόνια, μπορεί να εγγραφεί στο ΤΚΧ. Με την εγγραφή της δημιουργείται, προς όφελος του 

μισθωτή, Εμπράγματο Δικαίωμα, βάσει του οποίου, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση μίσθωσης, 

η εξουσία κατοχής και κάρπωσης του ακινήτου ανήκει στον μισθωτή, ο δε εκμισθωτής έχει μόνο 

την υψηλή κυριότητα του ακινήτου. Η απόλυτη κυριότητα επανέρχεται στον εκμισθωτή μετά τη 

λήξη ή την ακύρωση της μίσθωσης. Τα δύο δικαιώματα που συνυπάρχουν στο ίδιο ακίνητο, είναι 

ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, ωστόσο αλληλοεπηρεάζονται στον βαθμό που αναφέρεται στη 

σύμβαση μίσθωσης.  

Στο πλαίσιο ελέγχου συμμόρφωσης των πράξεων και αποφάσεων της εκτελεστικής εξουσίας, εξετάσαμε 

το θέμα της εκμίσθωσης τεμαχίων κρατικής γης στην εταιρεία «Α», με σκοπό την ανέγερση 

πτηνοσφαγείου και κατασκευή κατάλληλου βιολογικού σταθμού επεξεργασίας αποβλήτων καθώς και την 

εκμίσθωση άλλων τεμαχίων κρατικής γης, για πτηνοτροφικούς σκοπούς, ορισμένα εκ των οποίων στη 

συνέχεια, μετά τη διάλυσή της, εκμισθώθηκαν στην εταιρεία «Β».  
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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 το 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 διά 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 τού 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 αποσκοπούσε στην εξέταση του βαθμού συμμόρφωσης των εμπλεκόμενων φορέων με 

το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην εκμίσθωση τεμαχίων κρατικής γης στην εταιρεία «Α», με 

σκοπό την ανέγερση πτηνοσφαγείου και κατασκευή κατάλληλου βιολογικού σταθμού 

επεξεργασίας αποβλήτων καθώς και την εκμίσθωση άλλων τεμαχίων κρατικής γης, για 

πτηνοτροφικούς σκοπούς ορισμένα εκ των οποίων, στη συνέχεια, μετά τη διάλυσή της, 

εκμισθώθηκαν στην εταιρεία «Β». 
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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 (ISAs) 

που εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) που εκδίδει ο Διεθνής 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 πρότυπα ISSAIs διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά 

Ιδρύματα σε τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial audit”), τους ελέγχους 

συμμόρφωσης (“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς ελέγχους (“performance audit”). Για 

τους ελέγχους αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά και αριθμός 

ελεγκτικών προτύπων που αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου.   

Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των Προτύπων που 

παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1 που ακολουθεί. 

Διάγραμμα 1: Πρότυπα που διέπουν τον έλεγχο. 

 

Tο 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 τις βασικές αρχές για τα 

Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα που είναι αναγκαίες, ώστε να επιτευχθούν ανεξάρτητα και 
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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. 

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 δημοσίων 

αξιωματούχων. 

3.3.2 Ελεγκτική προσέγγιση 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από το ΤΚΧ, τις ΚΥ, το Τμήμα 

Περιβάλλοντος (ΤΠ), το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και το Τμήμα  Εφόρου Εταιρειών και 

Επίσημου Παραλήπτη, σε επισκόπηση εγγράφων και αρχείων αλληλογραφίας, καθώς και 

διενέργεια συναντήσεων με αρμόδιους λειτουργούς του ΤΚΧ και των ΚΥ.  

Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν στις 20.12.2020 για σχόλια και απόψεις του Διευθυντή 

του ΤΚΧ, των ΚΥ, του ΤΠ, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Εφόρου Εταιρειών και 

Επίσημου Παραλήπτη και οι απόψεις τους ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυτο, στην παρούσα 

Έκθεση. Επίσης, τα υπό αναφορά ευρήματα κοινοποιήθηκαν στον Γενικό Εισαγγελέα, από τον 

οποίο ζητήσαμε όπως γνωμοδοτήσει κατά πόσο συντρέχουν λόγοι για επίκληση της άρσης του 

εταιρικού πέπλου των δύο εταιρειών κατά τη διεκδίκηση των σημαντικών οφειλόμενων ποσών 

της εταιρείας «Α» προς το Κράτος.  

Ο έλεγχος αφορούσε στην εξέταση στοιχείων και πληροφοριών για τα έτη από το 1997 μέχρι το 

2020. 

3.4 Κριτήρια ελέγχου 

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

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

 Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) Κανονισμοί (ΚΔΠ 173/1989). 

 Ο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της 

Δημοκρατίας Νόμος (Ν.38(Ι)/2014). 

Επίσης, ο έλεγχος συμμόρφωσης διεξήχθηκε στη βάση Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, 

Διαταγμάτων και Ειδοποιήσεων, καθώς και σχετικών Εγκύκλιων του ΤΚΧ.  
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4. Ευρήματα και συστάσεις 

4.1 Ιστορικό 

4.1.1 Συμβάσεις εκμίσθωσης κρατικής γης στην εταιρεία «Α» 

Το Υπουργείο Εσωτερικών προέβη, διαχρονικά, στη σύναψη επτά συμβάσεων εκμίσθωσης 

κρατικής γης, με την εταιρεία «Α». Οι έξι από τις επτά ανέφεραν, ως σκοπό της εκμίσθωσης, την 

εκτροφή πουλερικών και η άλλη την ανέγερση πτηνοσφαγείου και κατασκευή κατάλληλου 

βιολογικού σταθμού επεξεργασίας αποβλήτων.  

Σχετικές πληροφορίες παρατίθενται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί: 

Πίνακας 1: Στοιχεία των επτά συμβάσεων μίσθωσης κρατικής γης, μεταξύ του Υπουργείου 

Εσωτερικών και της εταιρείας «Α». 

Αρ. 
σύμβασης 

Ημερ. 
σύμβασης 

Σκοπός 
Συμβατική 
περίοδος 

Τεμάχιο 
Φύλλο/ 
Σχέδιο 

Αρχικό 
μίσθωμα 

£ 

Εμπράγματα 
βάρη/ 

Υποθήκες στις 
14.10.2020 

4/97 21.2.1997 Εκτροφή 
πουλερικών 

21.2.1997-20.2.2017 227 (μέρος) 
20/47 

85 (3) 

5/97 21.2.1997 Εκτροφή 
πουλερικών 

21.2.1997-20.2.2017 227 (μέρος) 
20/47 

95 (3) 

8/97 28.2.1997 Εκτροφή 
πουλερικών 

28.2.1997-27.2.2017 227 (μέρος) 
20/47 

1.310 (3) 

58/02 11.6.2002 Εκτροφή 
πουλερικών 

11.6.2002-10.6.2022 
(1) 

229 (μέρος) 
20/47  

(2) 

750 Ναι 

59/02 11.6.2002 Εκτροφή 
πουλερικών 

11.6.2002-10.6.2022 
(1) 

229 (μέρος) 
20/47  

(2) 

870 Ναι 

60/02 11.6.2002 Εκτροφή 
πουλερικών 

11.6.2002-11.6.2022 
(1) 

229 (μέρος) 
20/47  

(2) 

930 Ναι 

26/03 3.3.2003 Ανέγερση 
Πτηνοσφαγείου 

3.3.2003-2.3.2036 227  
20/48, 56 

1.500 Ναι 

(1) Με δικαίωμα παράτασης ακόμα 20 χρόνων. 

(2) Προηγούμενο τεμάχιο 193. 

(3) Υπάρχουν υποθήκες στις νέες συμβάσεις εκμισθώσεων όπως αναφέρεται στον Πίνακα 3 της Έκθεσης. 

Σύμφωνα με έγγραφο του ΤΚΧ, στο πλαίσιο των συμβάσεων 4/97, 5/97, 8/97 και 58/02, ο 

μισθωτής ανέγειρε στα εν λόγω τεμάχια πτηνοτροφείο και κατοικία πτηνοτρόφου και περίφραξε 

τον χώρο. Όσον αφορά στις συμβάσεις αρ. 59/02 και 60/02, ο μισθωτής δεν συμμορφώθηκε με 

σχετικό όρο της σύμβασης για ανέγερση κτηνοτροφικών υποστατικών (πτηνοτροφείο), λόγω 

οικονομικών δυσκολιών. 
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Σύμφωνα με στοιχεία του ΤΚΧ, όλες οι πιο πάνω συμβάσεις εγγράφηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 

65Β του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου (Κεφ. 224). 

Σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων, ο μισθωτής είχε υποχρέωση, μεταξύ άλλων: 

 Να μην χρησιμοποιεί ή επιτρέπει τη χρήση του κτήματος για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, 

εκτός από εκείνο που καθορίζεται στη σύμβαση, χωρίς να εξασφαλίσει προηγουμένως την 

έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη. 

 Να μην εκχωρεί ή υπεκμισθώνει το κτήμα ή μέρος του, χωρίς να εξασφαλίσει 

προηγουμένως την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη. 

 Να διατηρεί το κτήμα και τα υποστατικά και οποιεσδήποτε οικοδομές ή κατασκευές οι 

οποίες θα κτίζονταν, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σύμβασης, σε καλή κατάσταση και τάξη 

και σε καλή υγειονομική και ουσιαστική κατάσταση επισκευής. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής του συμφωνημένου μισθώματος ή οποιουδήποτε μέρους 

του για χρονικό διάστημα 21 ημερών από την ημέρα που καθίσταται πληρωτέο ή σε περίπτωση 

που ο μισθωτής δεν θα εκπληρώσει οποιαδήποτε υποχρέωση που προέρχεται από τη σύμβαση ή 

οποιονδήποτε όρο που περιέχεται σε άδεια που δόθηκε σε αυτόν από τον ιδιοκτήτη, σύμφωνα 

με τη σύμβαση αυτή, ο ιδιοκτήτης αποκτά το δικαίωμα να επανακτήσει το ακίνητο, γεγονός που 

οδηγεί στη λύση της σύμβασης και τα υποστατικά (εξαιρουμένων των κινητών πραγμάτων τα 

οποία ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να μετακινήσει) περιέχονται στην απόλυτη κυριότητα του 

ιδιοκτήτη, χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση καταβολής, στον μισθωτή, της αξίας τους ή 

οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης. 

Σημειώνουμε ότι, σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για τον λόγο και μόνο της καθυστέρησης 

της καταβολής του μισθώματος, ο μισθωτής μπορεί να ανακτήσει κατοχή του κτήματος, αν 

καταβάλει το καθυστερημένο μίσθωμα, πριν περάσουν 60 μέρες από την ημέρα που κατέστη 

πληρωτέο. 

4.1.2 Κτηνιατρικές εγκρίσεις λειτουργίας εγκαταστάσεων εταιρείας «Α» 

Η πιo πάνω εταιρεία ήταν εγγεγραμμένη στο μητρώο πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων των ΚΥ, με 

αρ. εκμετάλλευσης CY A1132-43 και κατείχε την άδεια λειτουργίας εγκατάστασης 

πτηνοσφαγείου, εργαστηρίου κοπής λευκών κρεάτων και εργαστηρίου κοπής κιμά με αρ. 

Κτηνιατρικής Έγκρισης CY P 211. Οι εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονταν στην εκμισθωμένη κρατική 

γη. Η εν λόγω εταιρεία, με επιστολή της, ημερ. 10.10.2013, ενημέρωσε τις ΚΥ ότι ανέστειλε όλες 

τις λειτουργίες της εγκατάστασής της και οι ΚΥ, στις 14.2.2014, την ενημέρωσαν ότι θα ακύρωναν 

την έγκριση λειτουργίας της εγκατάστασης και θα αφαιρούσαν από τους καταλόγους των 

εγκεκριμένων καταστάσεων τη σχετική άδειά της. 

Συναφώς αναφέρουμε ότι, με επιστολές του, ημερ. 8.4.2014 και 16.7.2014, ιδιώτης ενημέρωσε το 

ΤΚΧ για τον διορισμό του, στις 29.1.2014, ως Παραλήπτη - Διαχειριστή της εταιρείας «Α», 

αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι, για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της εταιρείας, τόσο σε 

κυβερνητικές υπηρεσίες, όσο και σε τραπεζικά ιδρύματα και ιδιώτες, προχώρησε σε εκποίηση 

των περιουσιακών της στοιχείων. Ανέφερε επίσης ότι, στο πλαίσιο αυτό, μετά από διαδικασία 
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λήψης και αξιολόγησης σχετικών προσφορών, προχώρησε σε καταρχήν συμφωνία πώλησης των 

εκμισθώσεων και ζήτησε έγκριση για τη μεταβίβαση συγκεκριμένων εκμισθώσεων, χωρίς ωστόσο 

να κατονομάζει στην εν λόγω επιστολή τον ενδιαφερόμενο νέο αγοραστή. 

Όπως μας πληροφόρησε ο Διευθυντής του ΤΚΧ, ο Παραλήπτης Διαχειριστής, με μεταγενέστερη 

επιστολή του, ημερ. 20.10.2014, τον ενημέρωσε ότι η μεταβίβαση των συμβάσεων μίσθωσης θα 

γινόταν στην εταιρεία «Β» και την εταιρεία «Ε». 

Σύμφωνα με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δόθηκε ειδοποίηση ότι είχε 

καταχωριστεί, στις 20.2.2015, από την εταιρεία «Γ» στο Επαρχιακό Δικαστήριο, αίτηση για την 

εκκαθάριση της εταιρείας «Α». Στις 29.5.2020 δημοσιεύτηκε, στην Επίσημα Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, ειδοποίηση διατάγματος εκκαθάρισης, στην οποία αναφέρεται ότι, με βάση την 

αίτηση της εταιρείας «Γ», εκδόθηκε στις 20.6.2019, διάταγμα εκκαθάρισης και ο Επίσημος 

Παραλήπτης διορίστηκε ως Εκκαθαριστής.  

Στο Διάγραμμα 2 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα σχετικά ορόσημα της εταιρεία «Α», όπως 

αναφέρονται πιο πάνω. 

Διάγραμμα 2: Ορόσημα εταιρείας «Α» 

 

4.2 Συμβάσεις μίσθωσης με αρ. 4/97, 5/97, 8/97, 58/02, 59/02 και 60/02, που 

ανέφεραν ως σκοπό την εκτροφή πουλερικών – Συμφωνία για «άδεια 

χρήσης των πτηνοτροφικών μονάδων» μεταξύ των εταιρειών «Α» και «Β» 

Η εταιρεία «Β», με επιστολή της, ημερ. 6.3.2014, ενημέρωσε τις ΚΥ ότι σύναψε συμφωνία, στις 

15.11.2013, με την εταιρεία «Α», για παραχώρηση άδειας χρήσης συνολικά έξι πτηνοτροφικών 

μονάδων, με τον αναγκαίο εξοπλισμό και ζήτησε άδεια για επαναλειτουργία τους, επισυνάπτοντας τη 

σχετική συμφωνία άδειας χρήσης. Όπως διαπιστώσαμε από τα στοιχεία των τεμαχίων που 

αναγράφονται στην υπό αναφορά συμφωνία, η εταιρεία «Β» φαίνεται να είχε ξεκινήσει, από τις 

15.11.2013, να εκμεταλλεύεται τα κρατικά τεμάχια που είχε εκμισθωμένα, για εκτροφή πουλερικών, 

η εταιρεία «Α». Παρατηρήσαμε ότι, ενώ η υπό αναφορά συμφωνία άδειας χρήσης, φαίνεται να 

αποτελείται από πέντε σελίδες, από το αντίγραφο που παρουσιάστηκε στην Υπηρεσία μας στο 

πλαίσιο του ελέγχου, από τις ΚΥ και το οποίο είχε υποβληθεί από την εταιρεία «Β», έλειπαν δύο 

ολόκληρες σελίδες, ενώ το δεύτερο μισό τρίτης σελίδας, φαίνεται να είχε διαγραφεί.  
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Ο Διευθυντής των ΚΥ μάς ενημέρωσε ότι η εταιρεία «Β» είχε υποβάλει στις ΚΥ ότι ήταν απαραίτητο 

από πλευράς κτηνιατρικής νομοθεσίας, για να αξιολογηθεί η αίτησή της και ότι το μέρος του 

εγγράφου που δεν υποβλήθηκε αφορούσε στο χρηματοοικονομικό μέρος της μεταξύ των δύο 

εταιρειών συμφωνίας, το οποίο περιελάμβανε αποκλειστικά εμπορικής φύσης ευαίσθητες 

πληροφορίες και δεδομένα, που διέπονται από εμπορικό απόρρητο και που δεν ήταν απαραίτητα για 

τον σκοπό της αίτησής τους προς τις ΚΥ. 

Συναφώς αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό Μητρώο Πτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων 

Κρεοπαραγωγής που τηρούν οι ΚΥ, ο αριθμός εκμετάλλευσης της εταιρείας «Α» μεταφέρθηκε στην 

εταιρεία «Β» και η εγκατάσταση επαναλειτούργησε στις 3.2.2014, παρόλο που το αίτημα της 

εταιρείας για επαναλειτουργία των μονάδων υποβλήθηκε στις 6.3.2014, δηλαδή σχεδόν ένα μήνα 

μετά. 

Επί τούτου, ο Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι, στο πεδίο των παρατηρήσεων του 

ηλεκτρονικού Μητρώου Εκμεταλλεύσεων Κρεοπαραγωγής, αναφέρεται ότι η εγκατάσταση 

επαναλειτούργησε στις 3.2.2014, στη βάση συγκεκριμένης αναφοράς στο έγγραφο αίτησης του 

εκπροσώπου της εταιρείας «Β», (πρόσωπο «Η»), ενώ η επιθεώρηση, για σκοπούς έγκρισης 

επαναλειτουργίας της εκμετάλλευσης, έγινε στις 18.3.2014, σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των 

Κοτόπουλων που Εκτρέφονται για την Παραγωγή Κρέατος) Κανονισμών (ΚΔΠ 68/2011). 

Από τα πιο πάνω, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα: 

α. Λαμβάνοντας υπόψη την πρόνοια των συμβάσεων εκμίσθωσης κρατικής γης για απαγόρευση 

εκχώρησης ή υπεκμίσθωσης των κτημάτων ή μέρος τους, από τον μισθωτή, χωρίς την 

εξασφάλιση προηγουμένως της έγγραφης άδειας του ιδιοκτήτη, η ενέργεια της εταιρείας «Α», 

για σύναψη της πιο πάνω συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης των πτηνοτροφικών 

μονάδων, στην εταιρεία «Β», συνιστά παραβίαση ουσιώδους όρου των συμβάσεων με αρ. 

4/97, 5/97, 8/97, 58/02, 59/02 και 60/02.  

β. Η εταιρεία «Β» ξεκίνησε να κατέχει/χρησιμοποιεί κρατική γη, χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη, 

δηλαδή παράνομα. 

γ. Οι ΚΥ μετέφεραν τον αριθμό εκμετάλλευσης, από την μια εταιρεία στην άλλη, χωρίς να 

διερευνήσουν την εγκυρότητα της μεταξύ των δύο εταιρειών σύμβασης και χωρίς να 

βεβαιωθούν, σε συνεννόηση με το ΤΚΧ, για τη νόμιμη χρήση της κρατικής γης. Το πιο πάνω 

υποδηλοί αδυναμία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, καθώς και την παντελή έλλειψη 

σχετικής συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ του ΤΚΧ και των ΚΥ. 

Σύσταση: Ο Διευθυντής του ΤΚΧ να παρακολουθεί και να διασφαλίζει την τήρηση των όρων των 

συμβάσεων μίσθωσης κρατικής γης. Επίσης, σε συνεργασία με τον Διευθυντή των ΚΥ, να εξεύρει 

κανάλια επικοινωνίας και συνεργασίας, προκειμένου να προάγουν τη νόμιμη χρήση κρατικής γης.  

Ο Διευθυντής των ΚΥ μάς πληροφόρησε ότι οι αρμοδιότητες και ευθύνες κάθε Κυβερνητικής 

Υπηρεσίας είναι διακριτές, οριζόμενες αυστηρά από το πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας που διέπει 

τις αρμοδιότητες κάθε μιας από αυτές. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε μια Υπηρεσία προβαίνει στους 
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σχετικούς με τις αρμοδιότητές της ελέγχους και επιβεβαιώσεις εκπλήρωσης των προνοιών και 

απαιτήσεων της δικής της νομοθεσίας, χωρίς να παρεμβαίνει στη διαχείριση οποιουδήποτε θέματος 

αρμοδιότητας άλλης Υπηρεσίας. Μας ανέφερε επίσης ότι, ουδεμία Υπηρεσία δεν νομιμοποιείται, 

επειδή δεν πληρούνται συγκεκριμένες πρόνοιες νομοθεσίας που είναι αρμοδιότητας άλλου 

Κυβερνητικού Τμήματος ή Υπηρεσίας να αρνηθεί την παραχώρηση της σχετικής έγκρισης που 

προβλέπεται να παραχωρήσει στο πλαίσιο της δικής της αρμοδιότητας, όταν πληρούνται οι πρόνοιες 

της νομοθεσίας της που διέπει το συγκεκριμένο θέμα. 

Η Υπηρεσία μας δεν συμμερίζεται και αντίθετα θεωρεί απαράδεκτη τη θέση αυτή. Θεωρούμε 

απαράδεκτο μία κρατική υπηρεσία να αδειοδοτεί μία ιδιωτική εταιρεία και να μην την ενδιαφέρει αν 

η εταιρεία δραστηριοποιείται σε γη που παράνομα κατέχει. 

4.3 Σύσταση εταιρείας «Β», ιδιάζουσας σχέσης με την εταιρεία «Α» 

Σύμφωνα με στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, η εταιρεία «Β» συστάθηκε 

στις 14.8.2013, με τέσσερις μετόχους και εκδοθέν κεφάλαιο €1.000. Ο Πίνακας 2, που ακολουθεί, 

παρουσιάζει την ιδιάζουσα σχέση που προκύπτει μεταξύ των μετόχων/Διευθυντών/Γραμματέα της 

πιο πάνω εταιρείας με την εταιρεία «Α».   

Πίνακας 2: Ιδιάζουσα σχέση που προκύπτει μεταξύ των μετόχων/Διευθυντών/Γραμματέα της 

εταιρείας «Β» με την εταιρεία «Α» 

Όνομα 

Ιδιότητα στην εταιρεία «Β» 

Ιδιάζουσα σχέση με 
την εταιρεία            

«Α» 

Μέτοχος 

Διευθυντής/ 
Γραμματέας 

Αρ. μετοχών 

14.8.2013 30.9.2016 
5.9.2017 

μέχρι 
σήμερα 

Πρόσωπο «Η» 900 50 --- Διευθυντής 14.8.2013 - 
5.9.2017 

Σύγαμπρος 
Προσώπου «Στ» (1) 

Πρόσωπο «Θ» 30 --- --- Διευθυντής 30.9.2016 - 
23.12.2016 

--- 

Πρόσωπο «Ι» 50 950 950 Διευθυντής από 23.12.2016  --- 

Πρόσωπο «ΙΑ» 20 --- --- --- --- 

Πρόσωπο «ΙΒ» --- --- 50 Διευθυντής από 5.9.2017 Θυγατέρα Προσώπου 
«Στ» (1) και 
Προσώπου «Ζ» (2) 

Πρόσωπο «ΙΓ» --- --- --- Γραμματέας  Διευθυντής  

(1) Ένας εκ των δύο μετόχων κατά την ίδρυση της εταιρείας «Α» και διαχρονικός Διευθυντής της.  

(2) Διαχρονικά μέτοχος και Διευθυντής της εταιρείας «Α». 
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Επισημαίνουμε ότι, η υπό διάλυση/εκκαθάριση εταιρεία «Α» οφείλει, μεταξύ άλλων, στην Επιτροπή 

Σιτηρών Κύπρου ποσό ύψους €1,2 εκ. και σύμφωνα με σχετική απόφαση του αρμόδιου Επαρχιακού 

Δικαστηρίου, ημερ. 9.7.2020, το Δικαστήριο διέταξε τον «Στ», δηλαδή τον Διευθυντή και τον ένα εκ των 

δύο μετόχων της εταιρείας «Α» κατά την ίδρυσή της, ο οποίος κατηγορείτο, μεταξύ άλλων, για την 

έκδοση ακάλυπτων επιταγών, όπως υπογράψει εγγύηση ύψους €3.000 για να τηρεί τους Νόμους και 

Κανονισμούς της Δημοκρατίας, για περίοδο δύο χρόνων. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με κατάσταση 

λογαριασμού του Τμήματος Φορολογίας, ημερ. 29.10.2020, η εταιρεία «Α» όφειλε στο εν λόγω Τμήμα 

συνολικό ποσό ύψους €1,18 εκ., ενώ, σύμφωνα με στοιχεία του Συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

ημερ. 2.11.2020, η εταιρεία «Α», καταδικάστηκε από το αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο στις 22.1.2016 

και 8.7.2016, για παράλειψη πληρωμής εισφορών για την περίοδο 2.1.2012 – 2.2.2014 και πρόσθετου 

τέλους, συνολικού ποσού ύψους €509.670, για την είσπραξη του οποίου εκδόθηκαν δικαστικά 

εντάλματα, η εκτέλεση των οποίων ακόμα εκκρεμεί. 

Από τα πιο πάνω και τη σχέση των διαφόρων μετόχων και αξιωματούχων των δύο εταιρειών 

(Διευθυντών/Γραμματέα/Μελών Διοικητικού Συμβουλίου), διαφαίνεται, εκ πρώτης όψεως, ότι η 

σύσταση ή και απόκτηση των μετοχών της εταιρείας «Β» αποσκοπούσε στην ανάληψη και συνέχιση 

των εργασιών της εταιρείας «Α», με όφελος προς τα ίδια ή/και συγγενικά μεταξύ της άτομα, χωρίς 

όμως να αναληφθούν τα σημαντικά χρέη και οι υποχρεώσεις που βάρυναν την τελευταία, ιδιαίτερα 

προς το Κράτος. 

Προς τούτου, ζητήσαμε τις απόψεις του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, ο οποίος, 

ωστόσο, δεν απάντησε επί της ουσίας των ερωτημάτων μας, αφού περιορίστηκε στο να μας 

πληροφορήσει ότι ο περί Εταιρειών Νόμος Κεφ. 113 δεν απαγορεύει την εγγραφή εταιρείας με τους 

ίδιους μετόχους και διευθυντές, η εταιρεία «Β» συστάθηκε στις 14.8.2013, ενώ το Διάταγμα 

Εκκαθάρισης εναντίον της εταιρείας «Α» εκδόθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο στις 20.6.2019.  

Ο Διευθυντής του ΤΚΧ μάς πληροφόρησε ότι το Τμήμα αντιμετώπισε το θέμα ωσάν να αφορούσε δύο 

διαφορετικά νομικά πρόσωπα, όπως ήταν εγγεγραμμένα στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου 

Παραλήπτη.  

Εξακολουθούμε να διατηρούμε τις απόψεις μας επί του θέματος. 

Συναφώς αναφέρουμε ότι, κατά την εξέταση του θέματος, διαπιστώσαμε ότι στις 6.3.2014, δηλαδή 

επτά μήνες μετά την εγγραφή της εταιρείας «Β», συστάθηκε και η εταιρεία «Δ», της οποίας μέτοχος 

είναι η εταιρεία «Β», Διευθυντής το πρόσωπο «ΙΔ» και Γραμματέας το πρόσωπο «Η». Κατά την πιο 

πάνω ημερομηνία, όπως αναφέρουμε πιο πάνω, η εταιρεία «Β», ενημέρωσε τις ΚΥ ότι σύναψε 

συμφωνία με την εταιρεία «Α» για παραχώρηση άδειας χρήσης των πτηνοτροφικών μονάδων. 

Επίσης, ζητήσαμε από τον Γενικό Εισαγγελέα όπως γνωμοδοτήσει κατά πόσο συντρέχουν λόγοι 

για επίκληση της άρσης του εταιρικού πέπλου των δύο εταιρειών, σε σχέση με τη διεκδίκηση των 

οφειλών της εταιρείας «Α» προς το Κράτος, αν δηλαδή μπορεί να θεωρηθεί ότι η εταιρεία «Β» 

είναι υπόλογη για τις υποχρεώσεις αυτές. 

Ο Γενικός Εισαγγελέας μάς πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι η αρχή του εταιρικού πέπλου είναι 

τόσο θεμελιώδης, ώστε η άρση του εταιρικού πέπλου επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση και σε 

πολύ περιορισμένες περιπτώσεις. Μας πληροφόρησε επίσης ότι, τα δικαστήρια είναι ιδιαιτέρως 
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διστακτικά στην άρση του εταιρικού πέπλου και ότι, στο παρελθόν, το εταιρικό πέπλο ήρθη μόνο 

σε ξεκάθαρες περιπτώσεις καταδολίευσης, όπως, για παράδειγμα, όταν η εταιρεία μεταφέρει σε 

άλλη εταιρεία το ενεργητικό της, ώστε να αποφύγει την εκτέλεση εξ αποφάσεως χρέους. Στη 

βάση των πιο πάνω, ζητήσαμε από την Αν. Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη να 

διερευνήσει τις ενέργειες του ιδιώτη Διαχειριστή Παραλήπτη ως προς την τύχη του μεγάλης αξίας 

εξοπλισμού, ύψους €8,5 εκ. του πτηνοσφαγείου της εταιρείας «Α», αφού είναι καθοριστικής 

σημασίας ο τρόπος διάθεσής του, ιδιαίτερα εάν μεταφέρθηκε στην εταιρεία «Β». Αφού λάβουμε 

την απάντηση της Αν. Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, θα αξιολογήσουμε περαιτέρω 

το θέμα ως προς το εάν προκύπτουν λόγοι για εισήγηση της άρσης του εταιρικού πέπλου κατά τη 

διεκδίκηση των οφειλών της εταιρείας «Α» προς το Κράτος. 

4.4 Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για μεταβίβαση των δικαιωμάτων 

και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συμβάσεις εκμίσθωσης 4/97, 

5/97, 8/97, 58/02, 59/02 και 60/02 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του, ημερ. 28.12.2015, αποφάσισε όπως επιτραπεί στον 

Παραλήπτη Διαχειριστή της εταιρείας «Α», να μεταβιβάσει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τις πιο πάνω συμβάσεις, στην εταιρεία «Β», νοουμένου ότι, πριν από τη μεταβίβαση, 

όλες οι υποθήκες και τα εμπράγματα βάρη που βάρυναν τις εν λόγω εγγραφές θα εξαλείφονταν και θα 

εξοφλούνταν όλα τα τυχόν οφειλόμενα ποσά που αφορούσαν στις συμβάσεις μίσθωσης προς το ΤΚΧ. 

Σύμφωνα με τη σχετική αιτιολογική πρόταση του ΤΚΧ, η εταιρεία «Α», μετά την προσβολή της μονάδας 

από ψευδοπανώλη των πτηνών, δεν ήταν σε θέση να εκπληρώσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις και, 

ως εκ τούτου, διορίστηκε Διαχειριστής Παραλήπτης. Όπως αναφέρουμε και πιο πάνω, ο τελευταίος 

ενημέρωσε, στις 16.7.2014, τον Υπουργό Εσωτερικών, μεταξύ άλλων, ότι προχώρησε σε καταρχήν 

συμφωνία πώλησης των εν λόγω μισθώσεων. 

Όπως αναφέραμε εκτενέστερα, τόσο στις Ετήσιες Εκθέσεις μας για τα έτη 2014 και 2015, όσο και σε 

σχετική αλληλογραφία που είχαμε με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

(ΓΑΑΠ), τις ΚΥ και τη Νομική Υπηρεσία, για τις ζημιές που υπέστη από τη ψευδοπανώλη, η εταιρεία «Α» 

δικαιούτο, στο πλαίσιο του Σχεδίου Καταπολέμησης της Ψευδοπανώλης, αποζημίωση ύψους €470.290, 

η οποία συμψηφίστηκε με τις οφειλές της εταιρείας προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

ύψους €441.731,66 και το Τμήμα Φορολογίας, ύψους €28.557,34. Όπως είχαμε αναφέρει, ο 

επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ασθενειών (ΕΚΕΑ), ο οποίος είχε συγγένεια έκτου βαθμού 

(δεύτερα ξαδέλφια) με τον μέτοχο της υπό αναφορά εταιρείας, κατά την άποψή μας, προσπάθησε, με 

εισηγήσεις του προς τη Διεύθυνση των ΚΥ, να αποτρέψει τη διενέργεια του προνοούμενου από τον 

Νόμο συμψηφισμού της αποζημίωσης με τις οφειλές της εταιρείας προς το Κράτος. Επί τούτου, ο 

Γενικός Εισαγγελέας, με σχετική προς τον Υπουργό ΓΑΑΠ επιστολή του, ημερ. 29.1.2018, ανέφερε ότι, 

δεδομένης της μη στοιχειοθέτησης πειθαρχικού αδικήματος που προβλέπεται στο άρθρο 60(2)β του 

περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου του 1990, δεν είναι δυνατή η στοιχειοθέτηση πειθαρχικού 

αδικήματος, σε σχέση με το αμερόληπτο και απροσωπόληπτο, άρθρο 60(2)(α) του ίδιου Νόμου, καθ’ 

ότι το αδίκημα του άρθρου 60(2)(α) είναι άμεσα σχετιζόμενο με τις προϋποθέσεις ύπαρξης της 

συγγένειας και/ή ιδιάζουσας σχέσης, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 60(2)(β), ούτε είναι δυνατή 
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η στοιχειοθέτηση του πειθαρχικού αδικήματος του προβλεπόμενου στο άρθρο 60(2)(δ), καθ’ ότι ο εν 

λόγω επικεφαλής υπέβαλλε απλά εισηγήσεις. 

Συναφώς αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου Επαρχιακού Κτηματολογικού 

Γραφείου, στις 6.2.2017 είχε συνομολογηθεί πωλητήριο έγγραφο μεταξύ της εταιρείας «Α», μέσω του 

Διαχειριστή της και της εταιρείας «Β», σύμφωνα με το οποίο η πρώτη εταιρεία πώλησε στη δεύτερη 

τέσσερεις πτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες αναγέρθηκαν εντός κυβερνητικής γης, μαζί με ολόκληρο 

τον εξοπλισμό τους, δυνάμει έξι συμβάσεων μίσθωσης με την Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα με το 

πωλητήριο έγγραφο, πωλήθηκαν οι τρεις συμβάσεις μίσθωσης (4/97, 5/97, 8/97) με αρ. εγγραφής 

μίσθωσης 0/18027, 0/18028 και 0/18029, καθώς και ολόκληρος ο εξοπλισμός που βρισκόταν, τόσο 

εντός των τεμαχίων των πιο πάνω συμβάσεων εκμίσθωσης, όσο και των τεμαχίων που αφορούσαν στις 

άλλες τρεις συμβάσεις εκμίσθωσης κρατικής γης (58/02, 59/02, 60/02) που είχε συνάψει η πρώτη 

εταιρεία για πτηνοτροφικούς σκοπούς.  

Στις 17.2.2017, λίγες μέρες πριν τη λήξη τους, οι εγγραμμένες συμβάσεις μίσθωσης με αρ. 4/97, 

5/97 και 8/97, πωλήθηκαν στην εταιρεία «Β», έναντι ποσού ύψους €50.000 για την κάθε μία από 

τις πρώτες δύο και €200.000 για την τρίτη, (δηλαδή για συνολικό ποσό ύψους €300.000). 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από το αρχείο του Επαρχιακού 

Κτηματολογικού Γραφείου, στις 17.2.2017 διενεργήθηκε η πώληση με αρ. Π351 και 

καταβλήθηκαν, την ίδια μέρα, από την εταιρεία «Β», μεταβιβαστικά τέλη επί του ποσού των 

€300.000, ύψους €7.610. Σύμφωνα με σημείωμα του αρμόδιου Κτηματολογικού Λειτουργού, 

ημερ. 13.7.2017, όσον αφορά στην αγοραία αξία του εμπράγματος δικαιώματος, για σκοπούς 

είσπραξης δικαιωμάτων, υιοθετήθηκε το δηλωθέν ποσό των €300.000. Επισημαίνουμε ότι, η 

ημερομηνία του υπό αναφορά σημειώματος, από την οποία διαφαίνεται ότι αυτό συντάχθηκε 

σχεδόν πέντε μήνες μετά την ημερομηνία του πωλητήριου εγγράφου, δημιουργεί ερωτηματικά, 

σε σχέση με τη μεγάλη καθυστέρηση. 

Ο Διευθυντής του ΤΚΧ μάς πληροφόρησε ότι, η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε οφείλεται, κυρίως, 

στην καθυστέρηση, από τα ενδιαφερόμενα μέρη, να προσκομίσουν στοιχεία που ζητήθηκαν, από το 

ΤΚΧ, για την ολοκλήρωση της εκτίμησης. 

Επίσης, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου της εταιρείας «Β», επί της αίτησης για εγγραφή 

μεταβιβάσεως εμπράγματου δικαιώματος: 

 περιήλθε σε γνώση τους ότι οι μισθώσεις με αρ. εγγραφής 0/18027 και 0/18028 έληγαν στις 

20.2.2017 και η μίσθωση με αρ. εγγραφής 0/18029 έληγε στις 27.2.2017 και ότι δεν υπήρχε όρος 

στη σύμβαση της μίσθωσης για περαιτέρω ανανέωσή τους, και  

 τους επεξηγήθηκε (από το ΤΚΧ) ότι, σε περίπτωση που επιθυμούσαν τη συνέχιση του 

μισθώματος, απαιτείτο απαρχής αίτηση για νέα σύμβαση μίσθωσης και η καταχώρισή της θα 

επιβαρυνόταν με νέα δικαιώματα εγγραφής. 

Παρά τα πιο πάνω, επέμεναν στη μεταβίβαση και εγγραφή των μισθωμάτων επ’ ονόματι της εταιρείας 

«Β», γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά σε σχέση με τις προθέσεις της πιο πάνω πράξης, 

αφού η νόμιμη κατοχή και χρήση των κτημάτων από την εταιρεία «Β», η οποία θα κατέβαλλε το 
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σημαντικό ποσό των €300.000, θα διαρκούσε μόνο τέσσερεις μέρες για τις συμβάσεις με αρ. 4/97 και 

5/97 και 11 μέρες για τη σύμβαση με αρ. 8/97. 

Στις 24.1.2018, ο Αν. Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός απέστειλε στην εταιρεία «Β» 

συστημένες Ειδοποιήσεις Διαγραφής Σύμβασης Μίσθωσης, σύμφωνα με το Άρθρο 65Ζ του περί 

Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, αναφέροντας ότι 

προτίθετο να προχωρήσει στη διαγραφή των συμβάσεων μίσθωσης με αρ. εγγραφής 0/18027, 

0/18028 και 0/18029, οι οποίες εγγράφηκαν στις 17.7.1997, στο Επαρχιακό Κτηματολογικό 

Γραφείο, εκτός εάν προσκόμιζαν, εντός 60 ημερών, Διάταγμα Δικαστηρίου που να διατάσσει 

άλλως πως. Εκφράσαμε τον προβληματισμό μας για το τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα που 

μεσολάβησε από την ημερομηνία λήξης των υπό αναφορά εκμισθώσεων (στις 20.2.2017 για τις 

0/18027 και 0/18028 και 27.2.2017 για την 0/18029) μέχρι την ημερομηνία των υπό αναφορά 

Ειδοποιήσεων, στις 24.1.2018, δηλαδή σχεδόν ένα χρόνο μετά. 

Μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου μας, δεν είχε υλοποιηθεί η Απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου για μεταβίβαση των συμβάσεων μίσθωσης αρ. 58/02, 59/02 και 60/02, αφού, σύμφωνα 

με στοιχεία του ΤΚΧ, οι συμβάσεις αυτές βαρύνονται με εμπράγματα βάρη και υποθήκες. Συναφώς 

αναφέρουμε ότι, λειτουργοί του αρμόδιου Επαρχιακού Κτηματολογίου, με αφορμή τον έλεγχό μας, 

διενήργησαν επιτόπιο έλεγχο, στις 21.10.2020, στα κρατικά τεμάχια που αφορούν στις πιο πάνω 

συμβάσεις και, όπως πληροφορηθήκαμε από την αρμόδια Κτηματολογικό Λειτουργό, διαπίστωσαν ότι, 

εντός των εν λόγω τεμαχίων, υπήρχαν έτοιμες ταΐστρες και εργάτες που δούλευαν, γεγονός που 

υποδηλοί δραστηριότητα εντός των τεμαχίων. Επίσης, σύμφωνα με σημείωμα Κτηματολογικού 

Γραφέα, ημερ. 27.10.2020, σχετικά με επιτόπια έρευνα που διενεργήθηκε στις 21.10.2020, στο τεμάχιο 

γης που εκμισθώνεται στο πλαίσιο της σύμβασης μίσθωσης αρ. 60/02, διαπιστώθηκε ότι σε αυτό 

υπήρχαν κτηνοτροφικά υποστατικά. Ανέφερε επίσης ότι, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον 

Κοινοτάρχη της Κοινότητας, όπου εμπίπτουν οι υπό αναφορά εγκαταστάσεις, ο τελευταίος ανέφερε ότι, 

κατά διαστήματα, τοποθετούνται πτηνά για εκτροφή και ακολούθως για σφαγή και μετά τα υποστατικά 

καθαρίζονται και τοποθετούνται σε αυτά πριονίδια για την επόμενη εκτροφή. 

Στο Διάγραμμα 3 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα σχετικά ορόσημα της εταιρείας «Β». 
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Διάγραμμα 3: Ορόσημα Εταιρείας «Β» 

 

 

Από τα πιο πάνω παρατηρήσαμε τα ακόλουθα:  

α. Παρόλο που η υπό αναφορά Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υλοποιήθηκε, για ορισμένες 

συμβάσεις, στις 16.2.2017, η εταιρεία «Β» χρησιμοποιούσε, από το 2013, τα επηρεαζόμενα 

κρατικά τεμάχια. Συνεπώς, η ανοχή του Διαχειριστή Παραλήπτη της εταιρείας «Α», σε σχέση με 

την παράβαση ουσιώδους όρου των συμβάσεων αρ. 4/97, 5/97, 8/97, 58/02, 59/02 και 60/02 (να 

μην εκχωρεί ή υπεκμισθώνει τα κτήματα ή μέρος τους, χωρίς να εξασφαλίσει προηγουμένως την 

έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη) δημιουργεί ερωτηματικά. 

β. Ο ιδιώτης Διαχειριστής Παραλήπτης παραβιάζει μέχρι σήμερα τις πρόνοιες των συμβάσεων 

μίσθωσης αρ. 58/02, 59/02 και 60/02, αφού συνεχίζει να επιτρέπει, χωρίς την άδεια του 

ιδιοκτήτη, τη χρήση της εκμισθωμένης γης.  

γ. Ανάλογα, η εταιρεία «Β» εξακολουθεί, μέχρι σήμερα, να κατέχει και χρησιμοποιεί κρατική γη, 

χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη (τη Δημοκρατία), δηλαδή παράνομα.  

δ. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ΤΚΧ προς την Υπουργική Επιτροπή που υπέβαλε 

Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, το ΤΚΧ είχε ενώπιόν του όλα τα στοιχεία σχετικά με τη 

σύσταση, σύνθεση και σχέση των δύο εταιρειών. Παρά το πιο πάνω, το ΤΚΧ εισηγήθηκε όπως 

επιτραπεί στον Παραλήπτη-Διαχειριστή της πιο πάνω εταιρείας να μεταβιβάσει όλα τα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υπό αναφορά μισθώσεις, διευκολύνοντας, 

με τον τρόπο αυτό, τη συνέχιση, ουσιαστικά, των εργασιών της υπό διάλυση/εκκαθάριση 

εταιρείας «Α» από την εταιρεία «Β», διαφεύγοντας με τον τρόπο αυτό την υποχρέωσή της για 

καταβολή των σημαντικών οφειλών της πρώτης προς το Κράτος.  

Σύσταση: Ο Διευθυντής του ΤΚΧ να διερευνήσει τις ενέργειες του Διαχειριστή Παραλήπτη της 

εταιρείας «Α», σε σχέση με την ανοχή του στην παράβαση ουσιώδους όρου των συμβάσεων 

αρ. 4/97, 5/97, 8/97, 58/02, 59/02 και 60/02 (να μην εκχωρεί ή υπεκμισθώνει τα κτήματα ή 

μέρος τους, χωρίς να εξασφαλίσει προηγουμένως την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη). Επίσης, 

να λάβει αμέσως όλα τα απαραίτητα μέτρα για αποκατάσταση της νομιμότητας, σχετικά με τις 
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συμβάσεις μίσθωσης αρ. 58/02, 59/02 και 60/02, τόσο εκ μέρους του Διαχειριστή Παραλήπτη 

της εταιρείας «Α», αφού συνεχίζει να επιτρέπει, χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη, τη χρήση της 

εκμισθωμένης γης, καθώς και σε σχέση με την εταιρεία «Β», αφού  εξακολουθεί, μέχρι σήμερα, 

να κατέχει και χρησιμοποιεί κρατική γη, χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη, δηλαδή παράνομα. 

Ο Διευθυντής του ΤΚΧ μάς πληροφόρησε ότι, ο ιδιοκτήτης της κρατικής γης έδωσε τη 

συγκατάθεσή του για τη μεταβίβαση των εμπράγματων δικαιωμάτων στην εταιρεία «Β», με την 

Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 28.12.2015. Μας πληροφόρησε επίσης ότι, το ΤΚΧ 

εισηγήθηκε στην Υπουργική Επιτροπή όπως επιτραπεί στον Παραλήπτη Διαχειριστή να 

μεταβιβάσει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις μισθώσεις, γιατί 

επρόκειτο για δύο διαφορετικά νομικά πρόσωπα. 

Η Υπηρεσία μας εξακολουθεί να διατηρεί τις απόψεις της επί του θέματος, αφού η συγκατάθεση 

του ιδιοκτήτη της κρατικής γης αφορούσε ρητά στη μεταβίβαση των εμπράγματων δικαιωμάτων 

και σαφώς όχι στην άμεση χρήση της γης πριν τη μεταβίβαση των εν λόγω δικαιωμάτων. 

4.5 Σύναψη συμβάσεων εκμίσθωσης κρατικής γης με την εταιρεία «Β» 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τις συνεδρίες του στις 5.6.2019 και 4.12.2019, αποφάσισε να εγκρίνει τις 

συστάσεις και εισηγήσεις της Υπουργικής Επιτροπής, στην οποία συμμετείχαν οι Υπουργοί Εσωτερικών, 

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ΓΑΑΠ και Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, για 

την εκμίσθωση, προς την εταιρεία «Β», των τεμαχίων κρατικής γης που ήταν εκμισθωμένα στην 

εταιρεία «Α» με τις συμβάσεις μίσθωσης με αρ. 4/97, 5/97 και 8/97. Σύμφωνα με την υπό αναφορά 

Απόφαση, πριν την υπογραφή των συμβάσεων μίσθωσης, οι αιτητές όφειλαν να καταβάλουν στη 

Δημοκρατία ενδιάμεσα οφέλη για την παράνομη κατοχή και χρήση της κρατικής γης, για τη χρονική 

περίοδο, από την ημερομηνία λήξης των υπό αναφορά συμβάσεων, μέχρι την ημερομηνία απόφασης 

του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως αυτά θα υπολογίζονταν από το ΤΚΧ. Όπως παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 3 που ακολουθεί, στη βάση των πιο πάνω, το Υπουργείο Εσωτερικών σύναψε, στις 12.12.2019, 

τις συμβάσεις με αρ. 77/19, 78/19 και 79/19 και στις 30.7.2020, τη σύμβαση με αρ. 39/20, όλες για 

περίοδο 20 χρόνων, για εκμίσθωση της κρατικής γης για σκοπούς εκτροφής πουλερικών, με ετήσια 

αγοραία μισθώματα ύψους €1.098, €1.550, €1.000 και €1.350, αντίστοιχα, τα οποία υπολογίστηκαν στη 

βάση της εγκυκλίου του ΤΚΧ αρ. 1023, ημερ. 26.9.2018, δηλαδή €50 ανά δεκάριο γης και €45 ανά 

δεκάριο ανά λωρίδα γης για σκοπούς πρόσβασης. 
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Πίνακας 3: Συμβάσεις εκμίσθωσης κρατικής γης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της 

εταιρείας «Β» 

Αρ. 
συμβασης 

Ημερ. 
σύμβασης 

Σκοπός 
Συμβατική 
περίοδος 

Τεμάχιο 
Φύλλο/ 
Σχέδιο 

Αρχικό 
μίσθωμα 

Υποθήκες 

Προηγούμενη 
σύμβαση 
μίσθωσης 

στην εταιρεία 
«Α» 

77/19 12.12.2019 Εκτροφή 
πουλερικών 

12.12.2019-
11.12.2039 

229 (μέρος) 
20/47 

€ 1.098 Ναι 5/97 

78/19 12.12.2019 Εκτροφή 
πουλερικών 

12.12.2019-
11.12.2039 

229 (μέρος) 
20/47 

€ 1.550 Ναι 4/97 

79/19 12.12.2019 Εκτροφή 
πουλερικών 

12.12.2019-
11.12.2039 

229 (μέρος) 
20/47 

€ 1.000 Ναι 8/97 

39/20 30.7.2020 Εκτροφή 
πουλερικών 

30.7.2020-
29.7.2040 

229 (μέρος) 
20/47 

€ 1.350 H μίσθωση 
δεν 

εγγράφηκε 

8/97 

Σχετικά με τα πιο πάνω, διαπιστώσαμε τα εξής: 

α. Στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 5.6.2019, αναφέρεται ότι η εταιρεία «Β» 

κατείχε και χρησιμοποιούσε παράνομα την κρατική γη για την περίοδο από 21.2.2017 μέχρι 

την υπογραφή των υπό αναφορά συμβάσεων. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, η 

εν λόγω εταιρεία κατείχε και χρησιμοποιούσε παράνομα την κρατική γη από τις 15.11.2013, 

ημερομηνία κατά την οποία είχε συνάψει σχετική συμφωνία με την εταιρεία «Α». 

β. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη εκμίσθωση κρατικής γης σε εταιρεία, η οποία την 

χρησιμοποιούσε ήδη, για χρονική περίοδο πέραν των έξι χρόνων, παράνομα. Κατά την 

άποψή μας, το Κράτος, με αυτό τον τρόπο, επιβράβευσε αντί να τιμωρήσει την παράνομη 

επέμβαση σε κρατική γη, καθώς και την εκ προθέσεως πράξη των δύο υπό αναφορά 

εταιρειών, για συνέχιση των δραστηριοτήτων πτηνοτροφίας, υπό τη μορφή άλλου νομικού 

προσώπου, ενδεχομένως για διαφυγή των οικονομικών υποχρεώσεων της πρώτης προς το 

Κράτος. 

γ. Το ΤΚΧ υπολόγισε τα πιο πάνω μισθώματα, λαμβάνοντας υπόψη μόνο την έκταση της 

κρατικής γης, χωρίς να λάβει υπόψη την αξία των τυχόν υφιστάμενων πτηνοτροφικών 

υποστατικών που βρίσκονται σε αυτή και, που με βάση τις πρόνοιες της σχετικής 

σύμβασης, θα περιέρχονταν στην κατοχή του Κράτους με τη λήξη τους. 

Σύσταση: Οι αρμόδιες Αρχές να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε με τις πράξεις τους 

να μην προάγουν την παράνομη κατοχή και χρήση κρατικής γης και να διασφαλίζουν το 

δημόσιο συμφέρον. 
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Για το θέμα έχουμε ενημερώσει σχετικά τον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος θα πρέπει να 

εξετάσει, στο πλαίσιο των συνταγματικών του αρμοδιοτήτων, κατά πόσο συντρέχουν λόγοι για 

τη διερεύνηση του ενδεχόμενου διάπραξης ποινικών αδικημάτων. 

4.6 Πολεοδομική ζώνη 

Σύμφωνα με στοιχεία αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως 

(ΤΠΟ), η εγκριμένη πολεοδομική ζώνη στη συγκεκριμένη περιοχή αναθεωρήθηκε, στις 

19.12.2016, από κτηνοτροφική σε γεωργική. Συνεπώς, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή 

του, ημερ. 5.6.2019, επέτρεψε τη χρήση κρατικής γης για κτηνοτροφικούς σκοπούς, σε αντίθεση 

με την εγκεκριμένη χρήση της, που ήταν για γεωργικούς, σε νομικό πρόσωπο, που, θεωρητικά, 

ουδεμία σχέση είχε με το νομικό πρόσωπο που είχε άδεια χρήσης, για κτηνοτροφικούς σκοπούς, 

μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2017. Επίσης, σύμφωνα με επιστολή του Τμήματος Γεωργίας, 

ημερ. 4.7.2019, προς το Υπουργείο ΓΑΑΠ, που αφορούσε σε καταγγελία, ημερ. 24.6.2019, σχετικά 

με πρόκληση οχληρίας από κτηνοτροφικά υποστατικά στην ευρύτερη περιοχή, αυτή είχε ενταχθεί 

σε καθεστώς Λευκής Ζώνης, το οποίο δεν επιτρέπει την ανέγερση νέων κτηνοτροφικών μονάδων. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με καταγγελία, ημερ. 16.9.2020, που υποβλήθηκε από το Κίνημα 

Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών, προς τους Υπουργούς ΓΑΑΠ, Εσωτερικών και Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η κατάσταση στη διπλανή Κοινότητα ήταν ανυπόφορη, 

λόγω της χρόνιας ανθυγιεινής κατάστασης με τις οσμές από πτηνοτροφικές μονάδες. Σύμφωνα 

με σχετική με την πιο πάνω καταγγελία επιστολή του Τμήματος Γεωργίας, ημερ. 28.9.2020, προς 

το Υπουργείο ΓΑΑΠ, εντός των ορίων της ίδιας Κοινότητας, υπήρχε από πολύ παλιά μεγάλη 

κτηνοτροφική ζώνη, η οποία, με την τελευταία αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών στην 

περιοχή, χαρακτηρίστηκε ως γεωργική ζώνη. Ανέφερε επίσης ότι, εντός της περιοχής αυτής είναι 

χωροθετημένες αρκετές πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, από τις οποίες κάποιες λειτουργούν 

περιοδικά, ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς και ότι πρέπει να υπάρξει συνεχής 

παρακολούθηση και έλεγχος των κτηνοτροφικών μονάδων από το ΤΠ, για τη διαχείριση των 

κτηνοτροφικών αποβλήτων αλλά και από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, για τους αέριους 

ρύπους. 

Προς τούτο, ζητήσαμε τις απόψεις του ΤΠ και Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας επί του θέματος 

γενικότερα, αλλά και συγκεκριμένα για τα υποστατικά της εταιρείας «Β». 

Οι Διευθυντές των Τμημάτων Περιβάλλοντος και Επιθεώρησης Εργασίας μάς πληροφόρησαν ότι, 

από τις έξι εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής πουλερικών, με περισσότερες από 40.000 θέσεις 

για πουλερικά, της εταιρείας «Β», οι οποίες εμπίπτουν στις πρόνοιες του περί Βιομηχανικών 

Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμου (Ν.184(I)/2013), για τις 

πέντε δεν υποβλήθηκε έγκυρη και σε ισχύ πολεοδομική άδεια ή/και άδεια οικοδομής ή/και 

πιστοποιητικό έγκρισης και συνεπώς δεν χορηγήθηκε, για τις εγκαταστάσεις αυτές,  Άδεια 

Βιομηχανικών Εκπομπών. Όσον αφορά στον έλεγχο των εγκαταστάσεων/υποστατικών, από 

Επιθεωρητές των υπό αναφορά Τμημάτων, μας πληροφόρησαν ότι, στο πλαίσιο ελέγχου τήρησης 

της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε ουσιώδης παραβίαση και ότι 

αυτές λειτουργούν με βάση τους όρους λειτουργίας για αέρια απόβλητα που περιλαμβάνονται 
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στα προσχέδια Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών. Ανέφεραν επίσης ότι, η οχληρία που προκύπτει 

από τη λειτουργία των κτηνοτροφικών υποστατικών δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες των δύο 

αυτών Τμημάτων.  

Σχετικά με τα πιο πάνω, διαπιστώσαμε τα εξής: 

α. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκμισθωμένη κρατική γη εμπίπτει, από τις 19.12.2016, στην 

Πολεοδομική Ζώνη Γ3 (γεωργική), δημιουργήθηκαν ερωτηματικά σε σχέση με τη διάθεση 

κρατικής γης εντός της συγκεκριμένης ζώνης, σε μεταγενέστερες περιόδους, για 

κτηνοτροφικούς σκοπούς. Δημιουργήθηκαν ερωτηματικά και από το γεγονός ότι, όταν το 

ΤΚΧ, με επιστολή του, ημερ. 18.4.2017, ζήτησε από την αρμόδια Επαρχιακή Διοίκηση, το 

ΤΠΟ, το Τμήμα Γεωργίας, το ΤΠ, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το Κοινοτικό Συμβούλιο 

τις απόψεις τους για την αιτούμενη μίσθωση της κρατικής γης στην εταιρεία «Β», μόνο το 

Κοινοτικό Συμβούλιο έφερε ένσταση. 

Ο Διευθυντής του ΤΚΧ μάς πληροφόρησε ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο, με επιστολή του, ημερ. 

2.12.2014, προς το ΤΚΧ, είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι δεν έφερε ένσταση στην προτεινόμενη 

εκμίσθωση, νοουμένου ότι ο αιτητής θα τηρούσε όλες τις νομοθεσίες σχετικά με την άδεια 

λειτουργίας. Η Υπηρεσία μας διατηρεί τη θέση της επί του θέματος, καθότι η αναφορά του ΤΚΧ 

αφορά σε παλαιότερη αλληλογραφία που είχε με το Κοινοτικό Συμβούλιο επί του θέματος, 

ωστόσο, το τελευταίο, με επιστολή του, ημερ. 25.7.2017, προς το TKX, ανέφερε κατά λέξη, 

«Το Κοινοτικό Συμβούλιο αφού μελέτησε την πιο πάνω αίτηση, ενίσταται στην αδειοδότηση 

της εταιρείας «Β» για λειτουργία ΦΑΡΜΩΝ». 

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι απόψεις της Επαρχιακής Διοίκησης, του ΤΠΟ και του ΤΠ, που 

συνέστησαν τη μίσθωση της υπό αναφορά κρατικής γης, νοουμένου ότι η χρήση της θα ήταν για 

τον ίδιο σκοπό που αναφερόταν στις αρχικές συμβάσεις μίσθωσης, δηλαδή για κτηνοτροφικούς 

σκοπούς, σε αντίθεση με την ισχύουσα επιτρεπόμενη πολεοδομική χρήση, που, τουλάχιστον το 

ΤΠΟ, θα αναμέναμε να τη γνωρίζει. 

β. Λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις πιο πάνω διαπιστώσεις μας, ως προς την παράνομη 

κατοχή και χρήση της κρατικής γης από την εταιρεία «Β» και αφετέρου τις συμβάσεις 

μίσθωσης που συνομολογήθηκαν κατά το 2019 και 2020, προκύπτει ότι το Κράτος, όχι μόνο 

με την ενέργειά του αυτή νομιμοποίησε την παράνομη κατοχή και χρήση της κρατικής γης, 

αλλά επίσης επέτρεψε τη χρήση της για κτηνοτροφικούς σκοπούς, σε αντίθεση με την 

εγκεκριμένη χρήση της που αφορά σε γεωργικούς σκοπούς. 

Σύσταση: Λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη πολεοδομική ζώνη της περιοχής, οι αρμόδιες 

Αρχές να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για αποκατάσταση της νομιμότητας. 

4.7 Σύμβαση εκμίσθωσης με αρ. 26/03 για την ανέγερση πτηνοσφαγείου 

Σύμφωνα με αλληλογραφία στο αρχείο του ΤΚΧ, το κόστος του πτηνοσφαγείου, εντός της 

εκμισθωμένης κρατικής γης, κατά το 2005, ανερχόταν σε πέραν των £5 εκ. (€8,5 εκ.). Όπως 

αναφέρουμε και πιο πάνω, η εταιρεία «Α» με επιστολή της, ημερ. 10.10.2013, ενημέρωσε τις ΚΥ 

ότι ανέστειλε όλες τις λειτουργίες των εγκαταστάσεών της και οι ΚΥ, με επιστολή τους, ημερ. 
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14.2.2014, ενημέρωσαν την εταιρεία ότι αφαίρεσαν τις σχετικές άδειές της. Όπως επίσης 

αναφέρουμε και πιο πάνω, στις 15.10.2020, Κτηματολογικός Λειτουργός του Επαρχιακού 

Κτηματολογίου, εξ αφορμής του ελέγχου μας, διενήργησε επιτόπιο έλεγχο στο τεμάχιο κρατικής 

γης που εκμισθώνεται στο πλαίσιο της πιο πάνω σύμβασης και όπως μας ενημέρωσε, καθώς και 

σύμφωνα με σχετικό φωτογραφικό υλικό που προώθησε στην Υπηρεσία μας, οι σχετικές 

εγκαταστάσεις ερημώθηκαν.  

Σε σχέση με την πιο πάνω σύμβαση, η εταιρεία «Α» όφειλε στο ΤΚΧ, μέχρι την ημερομηνία του 

ελέγχου μας στις 14.10.2020, συνολικό ποσό ύψους €38.398 για την περίοδο 2017–2020, 

συμπεριλαμβανομένων των τόκων. Όπως διαπιστώσαμε, παρόλο ότι, με βάση τις πρόνοιες της 

σύμβασης μίσθωσης, η καθυστέρηση στην πληρωμή του μισθώματος έδινε στον ιδιοκτήτη το 

δικαίωμα να επανακτήσει το τεμάχιο και να λύσει τη σύμβαση, αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί 

στην πράξη, καθότι η υπό αναφορά μίσθωση, η οποία είναι εγγεγραμμένη, βαρύνεται με 

εμπράγματα βάρη και υποθήκες. Συναφώς αναφέρουμε ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη 

συνεδρία του στις 28.12.2015, αποφάσισε όπως επιτραπεί στον Διαχειριστή Παραλήπτη της πιο 

πάνω εταιρείας να μεταβιβάσει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιο 

πάνω σύμβαση μίσθωσης προς την εταιρεία «Ε». Όπως πληροφορηθήκαμε, το πιο πάνω δεν 

επιτεύχθηκε, καθότι η σύμβαση βαρύνεται με εμπράγματα βάρη και υποθήκες. 

Συναφώς αναφέρουμε ότι, κατόπιν σχετικής αίτησης της εταιρείας «Β», ημερ. 20.8.2013, οι ΚΥ, με 

επιστολή τους, ημερ. 27.8.2013, παραχώρησαν στην εταιρεία «Β», υπό όρους, έγκριση 

λειτουργίας εργαστηρίου κοπής λευκών κρεάτων, κέντρου επανασυσκευασίας λευκών κρεάτων 

και εργαστηρίου παραγωγής κρεατοπαρασκευασμάτων και στη συνέχεια, στις 9.1.2014, 

εξέδωσαν την τελική έγκριση/άδεια. Επίσης, οι ΚΥ, στις 22.5.2015, παραχώρησαν υπό όρους 

έγκριση λειτουργίας πτηνοσφαγείου και στις 16.8.2019 εξέδωσαν την τελική έγκριση/άδεια. 

Σημειώσαμε ότι, σύμφωνα με στοιχεία των ΚΥ, οι υπό αναφορά εγκαταστάσεις της εταιρείας «Β» 

βρίσκονται σε άλλη περιοχή.  

Λαμβάνοντας υπόψη (α) την αναστολή των λειτουργιών των εγκαταστάσεων της εταιρείας «Α» 

κατά το 2013, (β) την περίπου δύο χρόνια αργότερα, στις 22.5.2015, λειτουργία του 

πτηνοσφαγείου της εταιρείας «Β» και (γ) την ερήμωση των εγκαταστάσεων της πρώτης, 

προκύπτουν ερωτήματα σε σχέση με την τύχη της σημαντικής αξίας εξοπλισμού της. 

Προς τούτου, ζητήσαμε από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη να μας 

ενημερώσει για τις ενέργειες του ιδιώτη Διαχειριστή Παραλήπτη, ως προς τον τρόπο διάθεσης 

του τόσο μεγάλης αξίας υπό αναφορά εξοπλισμού. 

Ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης δεν μας απάντησε επί της ουσίας του ερωτήματός 

μας, αφού μας πληροφόρησε ότι στις 29.1.2014 διορίστηκε για την πιο πάνω εταιρεία 

συγκεκριμένος ιδιώτης Παραλήπτης/Διαχειριστής, ο οποίος ενεργεί μέχρι σήμερα και ότι ο ίδιος 

δεν παρέλαβε οποιονδήποτε εξοπλισμό της υπό εκκαθάριση εταιρείας «Α». 
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4.8 Μη τήρηση των αρχών της διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και αποφυγής 

διακρίσεων κατά τη διαχείριση της κρατικής γης 

Πέραν των πιο πάνω θεμάτων, εγείρουμε, για ακόμα μια φορά, γενικότερα το θέμα της 

ορθολογιστικής διαχείρισης της κρατικής γης και από την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 

να εκμισθώσει την κρατική γη στις συγκεκριμένες εταιρείες, χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε 

ανοικτή και διαφανής διαδικασία. Εκφράζουμε την άποψη ότι, εάν το Υπουργικό Συμβούλιο, ως 

έχον, με βάση το άρθρο 54 του Συντάγματος, την εξουσία της εποπτείας και διάθεσης της 

ανηκούσης εις τη Δημοκρατία περιουσίας, θεωρούσε ότι η συγκεκριμένη κρατική γη θα 

μπορούσε ή θα έπρεπε, να εκμισθωθεί σε ιδιώτη για πτηνοτροφικούς σκοπούς, όφειλε να 

διασφαλίσει την προσήκουσα δημοσιότητα και να καλέσει για εκδήλωση ενδιαφέροντος και όχι 

να εκμισθώσει τη γη στον πρώτο επιχειρηματία που θα τη ζητούσε. Για το θέμα σημειώνουμε τα 

ακόλουθα: 

α. Για την ανάθεση συμβάσεων εκμίσθωσης κρατικής γης πρέπει να ακολουθείται ανοικτή, 

διαφανής και ανταγωνιστική διαδικασία. Τούτο βασίζεται στη σχετική νομολογία του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πιο κλασική τη γνωστή υπόθεση Telaustria (Υπόθεση C-

324/98, Telaustria κατά Telekom Austria AG), στην οποία αποφασίστηκε ότι, 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 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 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 C-

458/03, 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 
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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». 

β. Στη βάση των πιο πάνω, έχουμε την άποψη ότι η απευθείας εκμίσθωση κρατικής γης, σε 

συγκεκριμένη εταιρεία, ιδίως για εμπορικούς σκοπούς, 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 γη και χωρίς να τηρείται οποιαδήποτε ανταγωνιστική 

διαδικασία, αυτός 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. 

γ. Η ακολουθούμενη τακτική δεν διασφαλίζει επίσης τη διαχείριση της κρατικής γης με το 

μέγιστο όφελος προς το Κράτος, αφού το μίσθωμα/αγοραίο ενοίκιο γεωργικών και 

κτηνοτροφικών ακινήτων υπολογίζεται στη βάση της εγκυκλίου του ΤΚΧ, κατά περιοχή και κατά 

κατηγορία, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ότι, άλλος ενδιαφερόμενος εκμισθωτής, ενδεχομένως να 

ήταν διατεθειμένος να προσφέρει, για την ίδια κρατική γη, υψηλότερο ενοίκιο. Συνεπώς, η 

υφιστάμενη πρακτική δεν διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον. 

Σύσταση: Τηρουμένων των όσων αναφέρονται πιο πάνω, οι αναθέτοντες φορείς, κατά την 

ανάθεση συμβάσεων εκμίσθωσης κρατικής γης, να φροντίζουν για την τήρηση των αρχών της 

διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και αποφυγής διακρίσεων. Εισηγούμαστε επίσης όπως, στην 

περίπτωση που προκύπτει ενδιαφέρον για παραχώρηση κρατικής γης, από περισσότερους του 

ενός αιτητές, κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης να λαμβάνεται υπόψη το ύψος που θα 

ήταν διατεθειμένος ο κάθε αιτητής να προσφέρει. Η μέθοδος καθορισμού του ενοικίου που 

ακολουθείται σήμερα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για καθορισμό του ελάχιστου ενοικίου 

που μπορεί να γίνει αποδεκτό. 
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5. Γενικά συμπεράσματα  

α. Αδυναμία, τόσο του ΤΚΧ, όσο και άλλων αρμόδιων Αρχών να αντιδράσουν έγκαιρα και 

αποτελεσματικά στην παρεμπόδιση μιας έκδηλης παρανομίας, καθώς και την ανοχή που 

υπέδειξε το ΤΚΧ στην παράνομη επέμβαση σε κρατική γη.  

β. Προώθηση, από το ΤΚΧ, αιτημάτων που έκδηλα φανέρωναν παράνομες ενέργειες, καθώς 

και παντελής απουσία κατάλληλου μηχανισμού που να διασφαλίζει τη διαφάνεια, αφού το 

ΤΚΧ, κατά τη διαδικασία λήψης σχετικών απόψεων από τις αρμόδιες Αρχές, απέφυγε να 

αναφέρει την ήδη παράνομη κατοχή και χρήση της κρατική γης από την εταιρεία «Β» και 

την ιδιάζουσα σχέση των δύο εταιρειών. 

γ. Επιπρόσθετα, το ΤΚΧ, κατά την εξέταση των αιτημάτων της εταιρείας «Β», δεν έλαβε 

σοβαρά υπόψη την ένσταση της Κοινοτικής Αρχής. 
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6. Γενικές συστάσεις 

α. Ο τρόπος διαχείρισης της κρατικής γης να διασφαλίζει την τήρηση των αρχών της χρηστής 

διοίκησης, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης, προς διασφάλιση της διαχείρισης της 

περιουσίας της Δημοκρατίας με τον πιο οικονομικό, αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.  

β. Το όλο θέμα να απασχολήσει και τις υπόλοιπες αρμόδιες Αρχές και να εξευρεθούν κανάλια 

επικοινωνίας και αλληλοενημέρωσης του ΤΚΧ και των ΚΥ, όσον αφορά στις κτηνοτροφικές 

μονάδες και κτηνιατρικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν εντός κρατικής γης.  

γ. Επιστήσαμε την προσοχή του Διευθυντή του ΤΚΧ όπως, για διασφάλιση της νομιμότητας, 

προχωρήσει, χωρίς καθυστέρηση, στην άρση της υφιστάμενης παρανομίας, τόσο του 

Διαχειριστή Παραλήπτη της εταιρείας «Α», όσο και της εταιρείας «Β».  

 


