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διο που κατατέθηκε στη Βουλή. 
Ο υπουργός Τουρισµού είχε αφήσει από νω-

ρίς το στίγµα των προθέσεών του σε σχέση µε 
τη ρύθµιση της συγκεκριµένης αγοράς, κάνο-
ντας λόγο για την ανάγκη θέσπισης ενός ξεκά-
θαρου πλαισίου που θα εστιάζει στην καταπο-
λέµηση της φοροδιαφυγής, την ίση φορολογι-
κή µεταχείριση και την επιβολή ελάχιστων κα-
νόνων ασφαλείας. 

Ταχεία ανάπτυξη
Παρά το γεγονός ότι αρκετοί ιδιοκτήτες επιλέγουν 
το τελευταίο χρονικό διάστηµα να διαθέσουν ξα-
νά τα ακίνητά τους στη µακροχρόνια µίσθωση, 
το πλήθος των καταλυµάτων που αναρτώνται τα 
τελευταία χρόνια για ενοικίαση µέσω πλατφόρ-
µας τύπου Airbnb αναπτύσσεται µε µεγαλύτερο 
ρυθµό από αυτόν των ακινήτων µακροχρόνιας 
µίσθωσης. Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσι-
µα στοιχεία, στην Αθήνα τα συγκεκριµένα κα-
ταλύµατα ξεπερνούν τα 10.000, ενώ σε πανελ-
λαδικό επίπεδο ο αντίστοιχος αριθµός ξεπερνά 
τα 90.000, εκ των οποίων τα 50.000 µόνο έχουν 
εγγραφεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνι-
ας ∆ιαµονής. Μόνο για το 2018 καταγράφηκε 
αύξηση 25% κατά µέσο όρο στον αριθµό κα-
ταχωρήσεων καταλυµάτων στις πλατφόρµες τύ-

που Airbnb, µε το 85% των διαθέσιµων κατα-
λυµάτων να αφορά αυτόνοµα σπίτια και το 
15% να είναι ιδιωτικά δωµάτια.

Με βάση πρόσφατη µελέτη της Grant 
Thornton, τα καταλύµατα που µισθώνονται 
σε τουρίστες µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρ-
µας τύπου Airbnb καταγράφουν έσοδα 1,9 

δισ. ευρώ ετησίως, ποσό που προσεγγίζει το 
10% της ετήσιας τουριστικής δαπάνης, ενώ η 

απώλεια των δηµόσιων εσόδων για την τρι-
ετία 2016-2018 εκτιµάται ότι ανήλθε πε-

ρίπου στα 300 εκατ. ευρώ, µε τις 
θέσεις εργασίας να έχουν µει-

ωθεί κατά 36.560 για το ίδιο 
διάστηµα.  Αρρυθµίες προ-
καλούνται και στην αγορά 
των µακροχρόνιων ενοικιά-
σεων ακινήτων από τη δρα-
στηριότητα της οικονοµίας 
του διαµοιρασµού, καθώς, 
όπως προκύπτει, στην Αθή-
να ένα ακίνητο που µισθώνε-
ται µέσω διαδικτυακής πλατ-
φόρµας  στερεί δύο ακίνητα 
που ενοικιάζονται µε όρους 

µακροχρόνιας µίσθωσης, µε 
την αύξηση στις τιµές των ενοι-
κίων στις µακροχρόνιες µισθώ-
σεις να υπολογίζεται στο 9,3%.

λι τα καταλύµατά τους για µακροχρόνια µίσθωση, γεγονός που, όπως επισηµαί-
νουν πηγές που έχουν γνώση του θέµατος, θα επαναφέρει τις ισορροπίες στην 
αγορά ακινήτων. Ενδεικτικό της επιτακτικής ανάγκης διασταύρωσης των ακινήτων 
που διατίθενται για βραχυχρόνιες τουριστικές µισθώσεις µέσω διαδικτύου είναι 
το γεγονός ότι, µε βάση τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία, ο αριθµός των καταλυ-
µάτων που µισθώνονται σε όλη την Ελλάδα µέσω πλατφόρµας τύπου Airbnb ξε-
περνά τα 100.000, εκ των οποίων περισσότερα από 30.000 δεν έχουν εγγραφεί 
στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας ∆ιαµονής. Στο πλαίσιο αυτό, ο Χ. Θεοχά-
ρης πραγµατοποίησε το προηγούµενο διάστηµα συναντήσεις µε εκπροσώπους 
των ηλεκτρονικών πλατφορµών µέσα από τις οποίες διατίθενται τα καταλύµατα 
σε τουρίστες και συµφώνησαν ως προς τη νέα στρατηγική που προτίθεται να 
ακολουθήσει η νέα κυβέρνηση στο µέτωπο αυτό. 

Τα οφέλη
Σύµφωνα µε πληροφορίες, στη νέα νοµοθετική ρύθµιση, η οποία θα δια-
φοροποιείται εκ βάθρων από το ισχύον πλαίσιο που θέσπισε η προηγούµε-
νη κυβέρνηση: 
f ∆εν θα υπάρχει κανένας περιορισµός όσον αφορά τον αριθµό των ακινή-
των που µισθώνονται ανά ΑΦΜ. 
f Ταυτόχρονα δεν προβλέπεται η επιβολή γεωγραφικού ή χρονικού περιορισµού. 

Ελεγχοι και ασφάλεια
Την ίδια στιγµή, αναµένεται η θέσπιση µιας σειράς προδιαγραφών που 
πρέπει να πληρούν τα καταλύµατα. Συγκεκριµένα, οι πληροφορίες 
αναφέρουν ότι θα προβλέπονται:
f Επιβολή κανόνων που άπτονται της ασφάλειας των τουρι-
στών που επιλέγουν τα συγκεκριµένα καταλύµατα για τη δια-
µονή τους, όπως είναι ο πυροσβεστήρας, η σήµανση εντός 
του καταλύµατος για έξοδο διαφυγής σε περίπτωση κινδύ-
νου, ο ανιχνευτής µονοξειδίου του άνθρακα και το κου-
τί πρώτων βοηθειών. 
f Υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη όλων των 
καταλυµάτων. 

Ταυτόχρονα, αναµένεται εντατικοποίηση των 
ελέγχων προκειµένου να περιοριστεί η απόκρυ-
ψη των φορολογητέων εισοδηµάτων, µε την κυ-
βέρνηση να στοχεύει στην τόνωση των εσόδων 
του Προϋπολογισµού για το 2020 µε επιπλέον 
πόρους 60 εκατ. ευρώ, σύµφωνα µε το προσχέ-
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T
ον αποκλεισµό από τις ηλεκτρονικές πλατ-
φόρµες τύπου Airbnb όσων ακινήτων µι-
σθώνονται διαδικτυακά σε τουρίστες και 

δεν διαθέτουν ταυτοποιηµένο από το σύστηµα 
Taxis αριθµό µητρώου σχεδιάζει το υπουργείο 
Τουρισµού, µε στόχο αφενός να καταπολεµή-
σει τη φοροδιαφυγή και αφετέρου να ενισχύ-
σει τα έσοδα του κράτους. Σύµφωνα, µάλιστα, 
µε πληροφορίες, η ηγεσία του υπουργείου Του-
ρισµού αναµένεται να προτείνει την αναγραφή 
του ΑΦΜ του διαχειριστή κάθε ακινήτου κατά την 
ανάρτηση του καταλύµατος στις διαδικτυακές 
πλατφόρµες. Στην κατεύθυνση αυτή, ο υπουρ-
γός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης πρόκειται την 
επόµενη εβδοµάδα να συναντηθεί µε τον πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουρ-
γό Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον δι-
οικητή της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσό-
δων Γιώργο Πιτσιλή, προκειµένου να διαµορ-
φώσουν το νέο πλαίσιο που θα διέπει την αγο-
ρά βραχυχρόνιων τουριστικών µισθώσεων, µε 
αιχµή την πάταξη της φοροαποφυγής και την 
επιβολή κανόνων ασφαλείας στα προσφερό-
µενα καταλύµατα.

Υποχρεωτικό
Στόχος του υπουργού Τουρισµού είναι η υπο-
χρεωτική εγγραφή όλων των ακινήτων που διατί-
θενται µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας για βρα-
χυχρόνια τουριστική µίσθωση σε ένα Μητρώο 
Ακινήτων (ΑΜΑ) στα πρότυπα του ήδη υπάρ-
χοντος και το µπλοκάρισµα ανάρτησης από τις 
συγκεκριµένες πλατφόρµες οποιουδήποτε ακι-
νήτου δεν πληροί αυτή την προϋπόθεση και δεν 
διαθέτει επαληθευµένο ΑΜΑ. Ετσι, η αναγραφή 
Αριθµού Μητρώου Ακινήτων θα είναι υποχρεω-
τικό πεδίο, κάτι που δεν ισχύει µέχρι σήµερα, και 
η µη συµπλήρωσή του θα «πετάει» έξω από την 
πλατφόρµα τον ιδιοκτήτη του ακινήτου που θέ-
λει να το µισθώσει βραχυχρόνια. Στο πλαίσιο αυ-
τό και προκειµένου να διασφαλιστεί η εγγραφή 
όλων ανεξαιρέτως των ακινήτων στο Μητρώο, 
η ηγεσία του υπουργείου Τουρισµού προτάσ-
σει την ανάγκη υιοθέτησης κάποιας ασφαλιστι-
κής δικλείδας, που θα πιστοποιεί την ταυτότητα 
του προσώπου στο οποίο ανήκει το ακίνητο, µε 
πληροφορίες να αναφέρουν ότι το ΑΦΜ θα µπο-
ρούσε να λειτουργήσει ως «εχέγγυο». 

Οσοι ιδιοκτήτες δεν συµµορφωθούν, θα απο-
κλείονται αυτόµατα από τις πλατφόρµες, µε απο-
τέλεσµα να αναγκαστούν να διαθέσουν και πά-

Μόνο µε ΑΦΜ 
οι βραχυχρόνιες 
µισθώσεις

Τι προβλέπει 
το σχέδιο του 

υπουργείου 
Τουρισµού 

και ποιες 
αλλαγές φέρνει 

για χιλιάδες 
ιδιοκτήτες που 

ενοικιάζουν 
τα ακίνητά 

τους µέσω της 
ηλεκτρονικής 

πλατφόρµας 
τύπου Airbnb
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