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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ςμθωνία - οπόζημο βέληιζηηρ ππακηικήρ μεηαξύ ηηρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Δημοζίων
Εζόδων ηηρ Ελλάδαρ (ΑΑΔΕ) και ηων Airbnb, Booking.com και VRBO, ηος Ομίλος ηηρ
Expedia

Ωο απνηέιεζκα ελόο ζπλερηδόκελνπ δηαιόγνπ, ε Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζόδσλ ηεο
Διιάδαο ππέγξαςε πξσηόθνιιν ζπλεξγαζίαο κε ηηο Airbnb, Booking.com θαη VRBO, ηνπ
Οκίινπ ηεο Expedia, ζρεηηθά κε ηε ζπκκόξθσζε θαηά ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ζην Μεηξών
Βξαρπρξόληαο Μίζζσζεο πνπ ηεξείηαη ζηνλ ηζηόηνπν ηεο ΑΑΓΔ.
Η ζπκθσλία απηή απνηειεί παξάδεηγκα βέιηηζηεο πξαθηηθήο εληόο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Τν πξσηόθνιιν ζπλεξγαζίαο πεξηέρεη ιεπηνκεξείο όξνπο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο ΑΑΓΔ θαη
θάζε ςεθηαθήο πιαηθόξκαο θαη ζηνρεύεη ζηελ θαζηέξσζε κηαο ζαθνύο, απιήο, δηαθαλνύο θαη
απνηειεζκαηηθήο δηαδηθαζίαο ιεηηνπξγίαο / ζπκκόξθσζεο. Σηόρνο ηεο ΑΑΓΔ κε ην
πξσηόθνιιν απηό είλαη λα εμαζθαιίζεη ίζνπο όξνπο αληαγσληζκνύ.
Η ζπκθσλία, ε νπνία ππεγξάθε κεηαμύ ηνπ θ. Γηώξγνπ Πηηζηιή, Γηνηθεηή ηεο ΑΑΓΔ, εθ
κέξνπο ηεο ΑΑΓΔ θαη ηξηώλ θνξπθαίσλ πιαηθνξκώλ δηακνηξαζκνύ πεξηιακβάλεη ηα
αθόινπζα:


Οη πιαηθόξκεο ζα παξέρνπλ ζηνπο αληίζηνηρνπο ηζηνηόπνπο ηνπο έλα δηαθξηηό θαη ζαθώο
νξηζκέλν πεδίν, πξνθεηκέλνπ ν Ιδηνθηήηεο / Γηαρεηξηζηήο Αθηλήησλ λα θαηαρσξεί ηνλ
πξνβιεπόκελν αξηζκό θαηαρώξηζεο αθηλήηνπ ή ηελ αηηηνινγεκέλε εμαίξεζή ηνπ, ζύκθσλα
κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία.

 Οη πιαηθόξκεο ζα ελεκεξώζνπλ, όζνλ αθνξά ζηα ήδε θαηαρσξεκέλα αθίλεηα, γηα ηελ
ππνρξέσζε παξνρήο ηνπ αξηζκνύ θαηαρώξηζήο ηνπο, ζύκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία,
θαζώο θαη γηα ηνπο θηλδύλνπο ηεο κε ζπκκόξθσζεο.
 Οη πιαηθόξκεο ζπκθσλνύλ όηη κεηά από ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο ΑΑΓΔ ζα αθαηξνύλ όιεο
ηηο θαηαρσξίζεηο πνπ δελ παξείραλ ηνλ πξνβιεπόκελν αξηζκό θαηαρώξηζεο αθηλήηνπ ή ηελ
δηθαηνινγεκέλε εμαίξεζε, όπσο νξίδεη ν λόκνο.
 Οη ζπκθσλεκέλεο δηαδηθαζίεο ζα επαλεμεηάδνληαη εηεζίσο, μεθηλώληαο από ηνλ Ινύλην
ηνπ 2021.

«Τν νξόζεκν απηό βέιηηζηεο πξαθηηθήο κάο επηηξέπεη λα παξαθνινπζνύκε θαη λα εληζρύνπκε
πεξαηηέξσ ηε ζπκκόξθσζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ίζνπο όξνπο
αληαγσληζκνύ γηα ηηο πιαηθόξκεο ζηνλ ηνκέα ησλ βξαρπρξόλησλ κηζζώζεσλ. Η ζπκθσλεκέλε
δηαδηθαζία ζπληζηά κηα εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεδηαζκέλε δηαδηθαζία ζπκκόξθσζεο γηα όπνηνλ
πξνγξακκαηίδεη λα εηζέιζεη ζηε δξαζηεξηόηεηα ησλ βξαρπρξόλησλ κηζζώζεσλ. Είκαζηε πνιύ
ηθαλνπνηεκέλνη κε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαιόγνπ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο καο θαη ηεο θαηλνηόκνπ
πξσηνβνπιίαο πνπ ζην ηέινο ηεο εκέξαο σθειεί όια ηα κέξε», ζρνιίαζε ν Γηνηθεηήο ηεο ΑΑΓΔ,
θ. Γηώξγνο Πηηζηιήο.
Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο Ιηαιίαο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο ηεο Airbnb θ. Giacomo Trovato
δήισζε: «Απηή ε ζπκθσλία είλαη κεγάιε είδεζε γηα ηνπο νηθνδεζπόηεο ηεο Airbnb θαη ζα
δηεπθνιύλεη πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο ζηελ Ειιάδα λα δηακνηξάδνπλ ηα ζπίηηα ηνπο.
Δεζκεπόκαζηε λα δνπιεύνπκε κε θπβεξλήζεηο θαη αξρέο ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπλεξγαζίεο πνπ
βνεζνύλ ηηο νηθνγέλεηεο θαη ζηεξίδνπλ ηνλ ππεύζπλν ηνπξηζκό».
«Είκαζηε επραξηζηεκέλνη κε ηελ παξαγσγηθή ζπλεξγαζία κε ηελ ΑΑΔΕ γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο
ζπκθσλίαο πνπ παξέρεη ζαθήλεηα θαη δηαθάλεηα γηα όινπο ζηνλ ρώξν ηεο βξαρπρξόληαο
κίζζσζεο ζηελ Ειιάδα», δήισζε ε θ. Inge Janssen, Δπηθεθαιήο Σρέζεσλ κε ηνλ Γεκόζην
Τνκέα Δπξώπεο, Μέζεο Αλαηνιήο θαη Αθξηθήο ηεο Booking.com. «Πηζηεύνπκε όηη ε ζαθήο,
εθαξκόζηκε λνκνζεζία γηα όινπο ηνπο παίθηεο ηνπ θιάδνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελόο
ζπζηήκαηνο Μεηξώνπ όπσο απηό, είλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα δηαζθαιηζηεί όηη όινη παίδνπλ
κε ηνπο ίδηνπο θαλόλεο, εμαζθαιίδνληαο έηζη έλα ζεηηθό απνηέιεζκα γηα ηνπο ηαμηδηώηεο, ηνπο
ηδηνθηήηεο ζπηηηώλ θαη ηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο».

«Παξά ηελ θξίζε ηνπ Covid-19 πνπ βηώλνπκε, πηζηεύνπκε όηη ν ηνπξηζκόο θαη ηα ηαμίδηα ζα
αλαθάκςνπλ. Θέινπκε ηαπηόρξνλα λα ππνζηεξίμνπκε ηνπο ρξήζηεο καο ώζηε λα είλαη
πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηελ αλάθακςε ηεο ηνπξηζηηθήο θαη ηαμηδησηηθήο βηνκεραλίαο, θαζώο θαη λα
ζπλεξγαζηνύκε κε ην Ειιεληθό Κξάηνο γηα λα απνδώζεη ε ζπκβνιή ησλ βξαρπρξόλησλ
κηζζώζεσλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία», δήισζε ν θ. Jean-Philippe Monod de Froideville,
Αλώηεξνο Αληηπξόεδξνο Παγθόζκηαο Γηαθπβέξλεζεο & Δηαηξηθώλ Υπνζέζεσλ, ηνπ Οκίινπ
Expedia.

