
Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Πολιτική / Ημερήσια
Ημερομηνία: Παρασκευή, 30-05-2014
Σελίδα: 20
Μέγεθος: 227 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 19420
Επικοινωνία εντύπου: (210) 4808000

Λέξη κλειδί: ΓΣΕΒΕΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ

Μεσίτες αναλαβάνουν in διαχείριση κληροδοτηάτων 
τέλεσα πολλέε περιουσίεε να παραένουν 

αναξιοποίητεΒ ελλείψει 
προσωπικού. H ανάγκη άντλησα 
εσόδων από τα εν λόγω ακίνητα 
είναι όωε εγάλη πλέον, Ka0cos 
τα ιδρύατα θα κληθούν να καταβάλουν 

σηαντικού5 (popous για 
την περιουσία tous αυτή, στο πλαίσιο 

εφαρογήε του νέου Ενιαίου 
Φόρου Ακινήτων. 

Την πρωτοβουλία των εσιτών 
συντονίζει n εταιρεία Flexice P.C., 
υπό τον κ. Νίκο Μανοενίδη, έλθ5 
του διοικητικού συβουλίου Tns 
ΟΜΑΣΕ (Οοσπονδία Μεσιτών 
Ακινήτων Ελλάδθ5), ενώ ήδη συετέχουν 

160 εσιτικά γραφεία 
από όλεε ns περκρέρειεε Tns xcopas, 
που σήερα καλύπτουν πάνω από 
το 62% των νοών Tns. H προσπάθεια 

υποστηρίζεται και από το Ινστιτούτο 
Μικρών Επιχειρήσεων 

τα ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο Tns Μοv06as 
Καινοτοίαε και Συνεργατικών 
Σχηατισών. Ο βασικό5 

πυρήναε του δικτύου αποτελείται, 
πέραν των εσιτών ακινήτων και 
των ελών τα Ενωσα Μεσιτών 
Ακινήτων Πιστοποιηένων Πραγατογνωόνων 

Ελλάδα5 (ΕΠΠΑ), 
από ηχανικούε κάθε ειδικότητα5 
τα εταιρείαε Σααρά5 & Συνεργάτε$, 

όπωε επίσα και από φοροτεχνικό 
προσωπικό. Οι παρεχόενεε 

υπηρεσίεε πρόκειται σύντοα 
να πιστοποιηθούν tos npos 

την ποιότητα και την αποτελεσατικότητά 
tous. 

N. X. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ ι ν ν ι ν 

Στο επίκεντρο αναένεται να βρεθούν και τα λεγόενα αποακρυσένα ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα, 
αλλά ανήκουν σε οογενείς του εξωτερικού, που επιθυούν να τα αξιοποιήσουν, είτε έσω της ενοικίασης 

είτε έσω της πώλησης. 

Αποκτούν πρόσβαση 
σε ια αγορά της τάξεως 

των 14-15 δισ. 

έωε 16%), ενώ n αξία tous κυαίνεται 
από 11.000 ευρώ έωε 8,5 

εκατ. ευρώ. H συνολική αξία υπο¬ 

λογίζεται σε 215,8 εκατ. ευρώ, ε 
τη έση αξία ανά φορέα να διαορφώνεται 

σε 757.300 ευρώ. Αντίστοιχα, 
ο έσσε opos των ετήσιων 

εσόδων από ενοίκια διαορφώνεται 
σε όλΐ5 44.428 ευρώ (12,6 

εκατ. ευρώ συνολικά). 
H κίνηση δήιουργίαε ενόε δικτύου 

εσιτών και επαγγελατιών 
του χώρου, που θα επιδιώξουν να 

αναλάβουν τη διαχείριση των εν 
λόγω περιουσιών απορρέει από 
το γεγονόε ότι πλέον, ε βάση τον 
νόο 4223/2013 (Eviaios <£opos 
Ακινήτων και Αλλε5 ιατάξει), 
επιτράπηκε στα εν λόγω ιδρύατα 
να αναθέτουν σε επαγγελατίεε 
τη διαχείριση τα aKivnms περιouaias 

tous. Μέχρι σήερα κάτι 
τέτοιο δεν ήταν εφικτό, ε απο¬ 

Στη δηιουργία ενόε δικτύου εσιτών 
που θα εστιάζει στη διαχείριση 

των ακινήτων των κοινωφελών 
ιδρυάτων Tns xcopas, oncos επίσα 
και τα ακίνητα περιουσίαε των 
απανταχού Ελλήνων οογενών, 
προχωρούν ε γοργό ρυθό οι 
επαγγελατίεε του κλάδου, σε ια 
προσπάθεια να αποκτήσουν πρόσβαση 

σε ια αγορά Tns τάξεωε 
των 14-15 δισ. ευρώ, όση δηλαδή 
υπολογίζεται ότι είναι n αξία των 
κληροδοτηάτων (πάνω από 10 
δισ. ευρώ) και των σχολαζουσών 
περιουσιών (4 δισ. ευρώ). 

Στο επίκεντρο αναένεται να 
βρεθούν και τα λεγόενα αποακρυσένα 

ακίνητα που βρίσκονται 
στην Ελλάδα, αλλά ανήκουν σε 
οογενεί5 του εξωτερικού, που 
επιθυούν να τα αξιοποιήσουν, 
είτε έσω Tns ενοικίασα είτε έσω 
τα πώληση. Επίσα, εγάλο έpos 

Tns όλα προσπάθειαΒ εστιάζει 
στην επαγγελατική διαχείριση 
των άνω των 15.000 κληροδοτηάτων, 

διάσπαρτων ανά τη χώρα, 
εκ των οποίων 3.000 ακίνητα αφορούν 

σχολάζουσεΒ κληρονοά. 
Στο πλαίσιο αυτό έχει ξεκινήσει 

προσπάθεια αποτύπωσα και καταγραφήε 
των εν λόγω ακινήτων 

ε τα πρώτα στοιχεία να είναι λίαν 
ενδιαφέροντα. Συγκεκριένα, ε 
βάση την εικόνα που προκύπτει 
από 285 κληροδοτήατα σε όλη 
την Ελλάδα, n έση απόδοση των 
εν λόγω ακινήτων είναι όλΐ5 3% 
(n απόδοση κυαίνεται από 0% 
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