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ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σηµαντικές συµφωνίες για 
την ανάπτυξη της τουριστικής 
βιοµηχανίας και την ενίσχυση
της παρουσίας της Ελλάδας
στις αγορές της Ασίας σύναψε
η υπουργός Τουρισµού 
Ελενα Κουντουρά, στο πλαίσιο 
του συνεδρίου του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Τουρισµού στη 
Θεσσαλονίκη

Σ
την ιδιοκτησία του ∆ηµοσίου περνούν 
100.000 ακίνητα και 500.000 στρέµµα-
τα, τα οποία, για οποιονδήποτε λόγο, εί-

τε λόγω φόρων είτε διαφορών κληρονοµιάς, δεν 
δηλώθηκαν στην πρώτη φάση της διαδικασίας 
στο Κτηµατολόγιο. Τα πρώτα ακίνητα σε περιο-
χές που η προθεσµία για να δηλωθούν έληξε πρό-
σφατα, έχουν ήδη δεσµευθεί και ακολουθούν την 
«οδό» της µεταβίβασής τους στο ∆ηµόσιο. Ανάµε-
σά τους διαµερίσµατα, µονοκατοικίες, οικόπεδα 
και αγροτεµάχια. Πρόκειται για ακίνητα που βρί-
σκονται σε 29 προάστια της Αττικής και του Πει-
ραιά, σε Νέο Ψυχικό, Αγία Παρασκευή, Μελίσσια, 
Μαρούσι, Γλυκά Νερά και αλλού, σε 16 περιοχές 
του νοµού Θεσσαλονίκης, όπως η Αγία Τριάδα, η 
Καλαµαριά, το Πανόραµα, η Περαία, η Θέρµη, ο 
Χορτιάτης, αλλά και σε πυκνοκατοικηµένους νο-
µούς ανά την Ελλάδα όπως η Αχαΐα, η ∆ράµα, η 
Αρκαδία, η Αιτωλοακαρνανία κ.ά., καθώς αποτε-
λούν από τις πρώτες περιοχές που περιλαµβάνο-

νται στο πιλοτικό πρόγραµµα του Κτηµατολογί-
ου και η προθεσµία τους έληξε ή λήγει αυτές τις 
ηµέρες. Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, 
από το πρώτο «κύµα» ακινήτων «αγνώστου κυρι-
ότητας», τα 1.500 εξ αυτών έχουν εµπορικό ενδι-
αφέρον και θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν από 
την Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσί-

ας και να αποφέρουν έσοδα για το κράτος. Πα-
ράγοντες της αγοράς ανησυχούν για τις διαστά-
σεις που πρόκειται να πάρει το θέµα, εστιάζοντας 
κυρίως στο ύψος των αποζηµιώσεων που θα δι-
εκδικήσουν από το ∆ηµόσιο όσοι ιδιοκτήτες «χά-
σουν» τις περιουσίες τους επειδή καθυστέρησαν 
να τις δηλώσουν στο Κτηµατολόγιο.
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στην Αττική. Για ποιους λόγους τα εγκαταλείπουν οι ιδιοκτήτες τους

Ο µεγαλύτερος όγκος των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται 
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ΕΡΙΞΕ  ΑΓΚΥΡΑ
ΣΤΗΝ ΚΑΣΣΙΟΠΗ
Επειτα από 6 χρόνια ξεκινά η 
επένδυση άνω των 120 εκατ. 
ευρώ του αµερικανικού fund 
NCH Capital στην Κέρκυρα.
Η µεταµόρφωση της περιοχής 
περιλαµβάνει την κατασκευή 
πολυτελούς τουριστικού 
χωριού. «Εξετάζουµε και άλλες 
επενδύσεις», τονίζει ο CEO
της εταιρείας, Ανδρέας Σάντης
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Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Στο ∆ηµόσιο 
100.000 ακίνητα
που δεν δηλώθηκαν
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Οι δανειστές έχουν θέσει θέμα νομοθετικής δέσμευ-
σης για επαναφορά της περικοπής των συντάξεων, 
στην περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι στόχοι του 
πρωτογενούς πλεονάσματος τα έτη 2020-2022.
Αντιστάσεις προβάλλει το υπουργείο Οικονομικών

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΠΑ
Ποια μέτρα θα εφαρμόσει
το οικονομικό επιτελείο
προκειμένου να ανακοπεί 
η αιμορραγία εσόδων από τις 
επιχειρήσεις που δεν αποδίδουν 
τον φόρο στα δημόσια ταμεία ΣΕΛ. 4-5

Ρήτρα για 
τις συντάξεις

ζητούν οι
Ευρωπαίοι

 ΣΕΛ. 6-7


