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Εάν δεν δηλωθεί, χάνεται

Γιατί τα εγκαταλείπουν
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των αρµόδιων διευθύνσεων του υπουργείου Οικονοµικών, τα
ακίνητα που δεν έχουν δηλωθεί ανήκουν στις
εξής κατηγορίες ιδιοκτητών:
f Σε κληρονόµους οι οποίοι έχουν αποποιηθεί την κληρονοµιά. Κι αυτό διότι είτε επειδή
τα ακίνητα φέρουν ήδη χρέη, τα οποία δεν θέλουν να αναλάβουν, είτε εξαιτίας της τσουχτερής φορολογίας, κυρίως του ΕΝΦΙΑ, αλλά και
των υπόλοιπων φόρων της ακίνητης περιουσίας.
f Ανάµεσα στα ακίνητα που περιέρχονται
στον έλεγχο του ∆ηµοσίου περιλαµβάνονται
και εκείνα που ανήκουν σε περισσότερους
του ενός κληρονόµους, που αδυνατούν να
συνεννοηθούν µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα
την εγκατάλειψή τους.
f Σε όσους δεν γνωρίζουν -λόγω ελλιπούς ενηµέρωσης- ότι πρέπει να δηλώσουν στο Κτηµατολόγιο την ακίνητη περιουσία τους. Μέχρι το

100.000 ακίνητα και
500.000 στρέµµατα
που δεν δηλώθηκαν
στο Κτηµατολόγιο
περνούν στον έλεγχο του
κράτους. Πώς σχεδιάζει
να τα διαχειριστεί το
υπουργείο Οικονοµικών.
Οι αιτίες που οδηγούν
τους ιδιοκτήτες στην
εγκατάλειψή τους

Μεγαλοϊδιοκτήτης

ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ
Τα µεγάλης αξίας
ακίνητα αλλά
και αγροτεµάχια
αναµένεται να
µεταφερθούν στο
υπερταµείο -στο
οποίο έχει περάσει όλη η ακίνητη
περιουσία του ∆ηµοσίου- µε στόχο
να αξιοποιηθούν
επενδυτικά

ακίνητης περιουσίας
το ∆ηµόσιο
Των Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
& Σ. ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ
oikonomia@realnews.gr

Υ

πό δηµόσιο έλεγχο αναµένεται να περάσουν 100.000 ακίνητα και 500.000
στρέµµατα που δεν δηλώθηκαν από
τους ιδιοκτήτες τους στο Κτηµατολόγιο και
ήδη έχουν ξεκινήσει οι σχετικές διαδικασίες
µεταβίβασής τους σε όσες περιοχές της χώρας έχουν λήξει οι προθεσµίες. Ο αδήλωτος
όγκος των ακινήτων και άλλου τύπου ακίνητης περιουσίας εκτιµάται ότι θα αυξηθεί µέχρι
το 2020, όταν και θα ολοκληρωθεί η υποχρέωση δήλωσής τους από τους κατόχους τους.
Γεγονός που θα µετατρέψει, όπως αναφέρουν
πηγές του οικονοµικού επιτελείου, το ελληνικό ∆ηµόσιο στον µεγαλύτερο ιδιοκτήτη ακινήτων στην Ευρώπη.
Το πρώτο κύµα της ακίνητης περιουσίας που
δεν δηλώθηκε και αυτοµάτως περνά στον έλεγχο του ∆ηµοσίου περιλαµβάνει µονοκατοικίες,
διαµερίσµατα, καθώς και οικόπεδα και αγροτεµάχια εντός κι εκτός σχεδίου που βρίσκονται
σε 29 προάστια της Αττικής και του Πειραιά,
σε 16 περιοχές του νοµού Θεσσαλονίκης, αλλά και σε πυκνοκατοικηµένους νοµούς ανά την
Ελλάδα, όπως σε Αχαΐα, ∆ράµα, Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία κ.ά. Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, από τα πρώτα 15.000 ακίνητα και αγροτεµάχια που έχουν «ταυτοποιηθεί»
(το έργο της ταυτοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη) το 10% αυτών -δηλαδή 1.500 ακίνητα- έχει
επενδυτικό εµπορικό χαρακτήρα και θα µπο-

ρούσε να αποτελέσει αντικείµενο αξιοποίησης από την Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας.

Οι πρώτες περιοχές
Ο µεγαλύτερος όγκος ακινήτων που δεν δηλώθηκαν εντοπίζεται σε περιοχές του νοµού Αττικής. ∆εκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες µε ακίνητη περιουσία στην Αγία Παρασκευή, στα
Βριλήσσια, στα Μελίσσια, στο Μαρούσι, στο Χαλάνδρι, στη
Φιλοθέη, στον Βύρωνα, στου Ζωγράφου, στην Καισαριανή,
στην Ελευσίνα, στη Μαγούλα, στον Γέρακα, στα Γλυκά Νερά, αλλά και σε Νέα Πέραµο, Νέα Σµύρνη, Κορυδαλλό, Νίκαια, Νέο Ψυχικό, ∆ραπετσώνα, Σαλαµίνα, Σπάτα και Λούτσα δεν τη δήλωσαν στο Κτηµατολόγιο. Αξίζει να σηµειωθεί
ότι πρόκειται για τις πρώτες περιοχές που εντάχθηκαν στο
πιλοτικό πρόγραµµα κτηµατογράφησης της Ελληνικό Κτη-
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περιοχές ανά την Ελλάδα, ενώ αναµένεται να
κορυφωθεί το 2020, έτος-σταθµό, καθώς η
χώρα έχει δεσµευθεί -στο πλαίσιο των µεταµνηµονιακών υποχρεώσεών της- να ολοκληρώσει τη διαδικασία της κτηµατογράφησης,
«κλείνοντας» µε τις πυκνοκατοικηµένες γειτονιές στο κέντρο της Αθήνας. Και όλα αυτά
όταν το 2017 είχαν επίσης περιέλθει στο ∆ηµόσιο περίπου 135.000 ακίνητα από αποποιήσεις κληρονοµιάς.

Realmoney

Η απώλεια της περιουσίας για τους δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν την δήλωσαν θα αποτελέσει τετελεσµένο γεγονός, καθώς, εφόσον στο Κτηµατολόγιο χαρακτηριστεί ένα
ακίνητο «αγνώστου κυριότητας», τότε νοµίµως µεταβιβάζεται υπέρ του ∆ηµοσίου ως «αµάχητο τεκµήριο». Αυτό σηµαίνει ότι, ακόµα κι αν ο ιδιοκτήτης προβεί σε αγωγές, παρόλο
που θα επιβαρυνθεί οικονοµικά µε κάποιες χιλιάδες ευρώ,
δεν θα καταφέρει ποτέ να του επιστραφεί η ιδιοκτησία του.
Θα µπορέσει, ωστόσο, να διεκδικήσει αποζηµίωση από το
κράτος. Στελέχη της αγοράς ακινήτων αναφέρουν στην «R»
πως δεν έχει υπάρξει πρόβλεψη από την πλευρά του ∆ηµοσίου για κονδύλι αποζηµίωσης.
Από την πλευρά του, ο Στράτος Παραδιάς, πρόεδρος της
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, αµφισβητεί µε δηλώσεις του στην «R» ακόµα και τη δυνατότητα αποζηµίωσης από το κράτος, καθώς, όπως υπογραµµίζει, «προς
το παρόν δεν προβλέπεται κανένα σχετικό κονδύλι» και προσθέτει: «Υπάρχει άµεση ανάγκη νοµοθετικής παράτασης της
προθεσµίας δήλωσης των ακινήτων, προκειµένου να αποφευχθούν οι µαζικές δηµεύσεις περιουσιών». Ο κ. Παραδιάς εκτιµά ότι το φαινόµενο απώλειας ακινήτων «θα εξελιχθεί σε µείζον πρόβληµα, ιδιαίτερα όταν γίνει η κτηµατογράφηση των
εκτός σχεδίου περιοχών, εκεί όπου τα περισσότερα ακίνητα
έχουν µεταβιβαστεί από γενιά σε γενιά, µε αποτέλεσµα πολλοί να αγνοούν ακόµα και το σηµείο στο οποίο βρίσκονται».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ενωσης Αµίσθων Υποθηκοφυλάκων Χρήστος ∆ηµητριάδης αναφέρει στην «R» ότι
«το “αµάχητο τεκµήριο” δήµευσης της ιδιοκτησίας ξεκίνησε
αθόρυβα να εφαρµόζεται, παρά τις αντίθετες υποσχέσεις. Το
κτηµατολογικό µας σύστηµα, αντί να προστατεύει την ιδιοκτησία, όπως θα όφειλε, την υπονοµεύει, αφού δέχεται και
θα εφαρµόζει πλέον την “ηλεκτρονική χρησικτησία” και την
“ηλεκτρονική δήµευση” των ιδιωτικών ακινήτων».

Ταλαιπωρία ετών
µατολόγιο Α.Ε.
Το πρόβληµα, όµως, εκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη, ακίνητα από τις
γειτονιές της Αγίας Τριάδας, της Καλαµαριάς,
του Πανοράµατος, της Περαίας, της Θέρµης,
του Χορτιάτη κ.ά. µεταβιβάζονται στο ∆ηµόσιο, καθώς και εκεί οι ιδιοκτήτες τους δεν τα
δήλωσαν εντός της προθεσµίας.
Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα, σε αντίστοιχη θέση βρίσκονται όσοι διαθέτουν ακίνητη περιουσία στους νοµούς Αχαΐας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Πρέβεζας, Φθιώτιδας, Καβάλας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Θεσπρωτίας,
Καβάλας, Κοζάνης κ.ά., καθώς πρόκειται επίσης για περιοχές που εντάχθηκαν στο πιλοτικό
πρόγραµµα. Να σηµειωθεί ότι εντός της προηγούµενης εβδοµάδας έληξαν οι προθεσµίες
δήλωσης ακινήτων στο Εθνικό Κτηµατολόγιο
για τις περιοχές ∆ιαλεκτό Καβάλας, Απολλωνία και Αρτεµώνας Σίφνου.

Αδήλωτα είναι και χιλιάδες ακίνητα που βρίσκονται
στα προάστια του νοµού
Θεσσαλονίκης
Φορείς της αγοράς εκφράζουν την ανησυχία ότι το πρόβληµα θα ενταθεί το 2019, καθώς σύντοµα λήγουν οι προθεσµίες για τη δήλωση της ακίνητης περιουσίας και σε άλλες

2004 οι ιδιοκτήτες είχαν δηλώσει τα ακίνητά
τους στα υποθηκοφυλακεία, έχοντας µάλιστα
καταβάλει και το αντίστοιχο αντίτιµο. Σε συνδυασµό µε τη δήλωση του ακινήτου τους στο
Ε9 της εφορίας, θεωρούσαν ότι έχουν κατοχυρώσει τα περιουσιακά τους στοιχεία.
f Ενα σηµαντικό ποσοστό ακινήτων δεν δηλώθηκε διότι οι ιδιοκτήτες τους έχουν αποβιώσει.

Τι θα τα κάνει το ∆ηµόσιο

Αττική
Μονοκατοικίες,
διαµερίσµατα
και οικόπεδα
σε 29 προάστια
της Αττικής και
του Πειραιά δεν
δηλώθηκαν από
τους ιδιοκτήτες
τους

Το υπουργείο Οικονοµικών, προκειµένου να
προλάβει τις εξελίξεις και να αποφύγει να δει
το κράτος να µετατρέπεται σε µια µεγάλη εταιρεία real estate, χαράσσει αυτές τις ηµέρες σχέδιο για την επόµενη ηµέρα. Σύµφωνα λοιπόν
µε πληροφορίες, για να µπορέσει να διαχειριστεί τον όγκο των ακινήτων που προµηνύεται ότι θα περιέλθει στον έλεγχό του και για
να αποφορτιστεί από το κόστος συντήρησης,
το υπουργείο εξετάζει τα εξής:
f Η ακίνητη περιουσία που αποτελείται από
άγονες εκτάσεις, όπως βραχώδεις, αναµένεται να περάσει στον έλεγχο των υπουργείων
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
f Τα µεγάλης αξίας ακίνητα αλλά και αγροτεµάχια αναµένεται να µεταφερθούν στο υπερταµείο (Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών), στο
οποίο έχει περάσει όλη η ακίνητη περιουσία του ∆ηµοσίου, µε στόχο να αξιοποιηθεί
επενδυτικά.
f Τα µικρότερης αξίας ακίνητα και οι αγροτολιβαδικές εκτάσεις εξετάζεται να παραχωρηθούν στους κατά τόπους δήµους και στις περιφέρειες, ώστε να αξιοποιηθούν µε τον πλέον επωφελή τρόπο.

∆ΗΜΟΙ
Τα µικρότερης
αξίας ακίνητα και
οι αγροτολιβαδικές εκτάσεις
εξετάζεται να
παραχωρηθούν
στους κατά τόπους δήµους και
στις περιφέρειες,
ώστε να αξιοποιηθούν µε τον
πλέον επωφελή
τρόπο

Κι ενώ µέχρι το 2004 η δήλωση του ακινήτου και εν γένει της
ακίνητης περιουσίας γινόταν στα υποθηκοφυλακεία της χώρας, από το 2004 και µετά η διαδικασία της κτηµατογράφησης ξεκίνησε εκ νέου, µε τους ιδιοκτήτες να υποχρεώνονται
σταδιακά να επισκεφθούν τα κτηµατολογικά γραφεία για να
δηλώσουν ξανά τα ακίνητά τους. «Για πολλούς, η διαδικασία πέρασε απαρατήρητη», εξηγούν φορείς της αγοράς
και αφήνουν αιχµές για το γεγονός
τονίζοντας ότι, ενώ είχε προβλεφθεί
ένα µεγάλο κονδύλι µε σκοπό να ενηµερωθούν οι ιδιοκτήτες, το κονδύλι
αυτό ουδέποτε αξιοποιήθηκε προς
αυτή την κατεύθυνση. Το αποτέλεσµα είναι παράγοντες της αγοράς να κάνουν λόγο για
«λανθασµένους χειρισµούς των κυβερνήσεων επί σειρά
ετών, τα αποτελέσµατα των οποίων» -όπως λένε«θα φανούν σύντοµα, όταν θα
αρχίσουν µαζικές
αγωγές από ιδιοκτήτες, οι οποίοι
θα διαπιστώσουν
ότι έχασαν την
περιουσία τους».

Στράτος Παραδιάς,
πρόεδρος της
Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας
Ιδιοκτητών Ακινήτων

