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Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει γίνει κατά καιρούς αποδέκτης αναφορών πολιτών, οι
οποίοι διαµαρτύρονται για τον καθορισµό υψηλών αξιών στα ακίνητά τους σε
διάφορες περιοχές στην επικράτεια.
Περαιτέρω, µισθωτοί και συνταξιούχοι, ιδιοκτήτες ακινήτων στην Α΄ και Β΄ Ζώνη
του Παλαιού Ψυχικού Αττικής απευθύνθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη για την
αύξηση των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων τους, µε αποτέλεσµα οι εν λόγω
ζώνες να αποτελούν πλέον τις ακριβότερες περιοχές όλης της επικράτειας. Οι
πολίτες κατήγγειλαν διακριτική µεταχείριση σε βάρος τους, δεδοµένου ότι για τη
λοιπή επικράτεια οι αντικειµενικές αξίες έχουν παγώσει κατά το τελευταίο χρονικό
διάστηµα.
Στη συγκεκριµένη περιοχή, οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι υφίστανται τεράστια
οικονοµική επιβάρυνση καθώς διαρκώς αυξάνονται οι φόροι που πλήττουν την
κατοχή της ακίνητης περιουσίας, µε αποτέλεσµα να µην είναι πλέον σε θέση να
ανταποκριθούν.
Ο ν. 1249/1982 και οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν για την
εφαρµογή του, προβλέπουν ότι για τον προσδιορισµό της αξίας των ακινήτων
λαµβάνονται υπόψη διάφορα κριτήρια και ιδίως οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, οι
ιδιαιτερότητες των ακινήτων, καθώς και οι σχετικές εισηγήσεις των Επιτροπών του ν.
1249/1982 (άρθρο 41).
Η αναπροσαρµογή των τιµών εκκίνησης και των συντελεστών αυξοµείωσής τους
διενεργείται µε την έκδοση υπουργικών αποφάσεων κατόπιν εισηγήσεων των
αρµόδιων Επιτροπών. Ωστόσο, στην ισχύουσα νοµοθεσία δεν καθορίζεται
συγκεκριµένη µεθοδολογία, ούτε υιοθετούνται συγκεκριµένα κριτήρια, τα οποία θα
εφαρµόζονται εκ µέρους των αρµόδιων Επιτροπών και σύµφωνα µε τα οποία θα
αναπροσαρµόζεται το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των
ακινήτων.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε µε έγγραφά του ότι γενικότερα το σύστηµα
αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων θα πρέπει να διαµορφώνεται
στη βάση συγκεκριµένων κριτηρίων, ώστε να είναι πράγµατι αντικειµενικό και να
µην πλήττει δυσανάλογα ορισµένες κατηγορίες πολιτών, ιδιαίτερα δε µισθωτούς και
συνταξιούχους που βρέθηκαν µε κάποια ιδιοκτησία σε ακριβή περιοχή, η οποία όµως
ούτε ενοικιάζεται ούτε µπορεί να πωληθεί, λόγω της κρίσης της κτηµαταγοράς.
Επιπλέον, τόνισε ότι η υπέρµετρη αύξηση των αντικειµενικών αξιών µόνο στις
περιοχές του Παλαιού Ψυχικού συνιστά σε µεγάλο βαθµό διακριτική µεταχείριση των
αναφερόµενων πολιτών (των µισθωτών και συνταξιούχων), σε σχέση µε όλη την
υπόλοιπη Επικράτεια, η οποία θα πρέπει να δικαιολογείται, σύµφωνα µε το
Σύνταγµα, επί τη βάσει αντικειµενικών κριτηρίων.
Τέλος, υπογράµµισε ότι η κατοχή ακίνητης περιουσίας δεν αποτελεί από µόνη της
δείκτη φοροδοτικής ικανότητας, ιδίως εφόσον ευχερώς δύναται να αποδειχθεί ότι η
περιουσία αυτή δεν είναι αξιοποιήσιµη ούτε αποφέρει κάποιο εισόδηµα. Άλλωστε,
καµία φορολογική επιβάρυνση δεν επιτρέπεται να εκτείνεται σε τέτοιο βαθµό, ώστε
ουσιαστικά να οδηγεί σε δήµευση του επιβαρυνόµενου περιουσιακού στοιχείου.
Οι συναρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών απέρριψαν εγγράφως
τα επιχειρήµατα της Αρχής για διακριτική µεταχείριση λόγω των εφαρµοζόµενων
υψηλών αντικειµενικών αξιών, καθώς και για την ειδική µέριµνα που πρέπει να
ληφθεί για τους µισθωτούς και συνταξιούχους της περιοχής του Παλαιού Ψυχικού.
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