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Ρεπορτάζ
Η χ ώ 
της Θράκης

Αγορά – πώληση ακινήτου πόσο απαραίτητο είναι το 
κτηματομεσιτικό γραφείο;

Μανώλης Χατζησταμάτης: Το άλφα και το ωμέγα σε μία κτηματομεσιτική δοσοληψία 
είναι η εμπιστοσύνη. ‘Ένα σοβαρό κτηματομεσιτικό γραφείο δεν επιτρέπει να εκτεθεί 
ούτε ο πωλητής αλλά ούτε και ο αγοραστής.

Το μεγάλο θέμα της 
διαχείρισης των ακι-
νήτων, ανοίγει το πε-
ριοδικό Αγορά … ζώ, 
συνομιλώντας με τον 
υπεύθυνο του κτημα-
τομεσιτικού γραφείου,  
Γενικό Γραμματέα Συλ-
λόγου Κτηματομεσιτών 
και μέλος του Δ.Σ. ΕΒΕ 
Ξάνθης, υπεύθυνο Συμ-
βουλευτικής Υποστή-
ριξης Επιχειρήσεων 
και αναπληρωτή πρόε-
δρο του τμήματος Μα-
νώλη Χατζησταμάτη.

Ξεκινώντας ο πολίτης  την 
έρευνα για  την αγορά ή πώ-
ληση ακινήτου αντιλαμβάνε-
ται στην πορεία ότι αδυνατεί 
να διαχειριστεί ένα τόσο με-
γάλο οικονομικό κομμάτι της 
καθημερινότητας αν δεν συμ-
βουλευθεί και αν δεν ανα-
θέσει σε κάποιον ειδικό και 
στην προκειμένη περίπτωση 
ένα οργανωμένο κτηματομε-
σιτικό γραφείο την υπόθεση.

Με λίγα λόγια, ο πολίτης, 
είτε είναι διαχειριστής επαγ-
γελματικής στέγης, είτε είναι 
ιδιοκτήτης κάποιου ακινήτου 
ή γης πριν προβεί σε πώλη-
ση πρέπει να συμβουλευτεί 
ένα ειδικό γραφείο που ασχο-
λείται επαγγελματικά με αυ-
τήν την εργασία και είναι σε 

θέση να τον προστατεύσει 
από κάθε είδους κακοτοπιά.

Στον αντίποδα, το ίδιο συμ-
βαίνει με έναν πολίτη ο 
οποίος είναι επαγγελματίας 
και ενδιαφέρεται να απο-
κτήσει είτε με αγορά είτε με 
ενοικίαση έναν επαγγελμα-
τικό χώρο καθώς και ένας 
ιδιώτης που είναι στις προ-
θέσεις του να αγοράσει ένα 
ακίνητο ή να το νοικιάσει για 
ίδια χρήση, σαφέστατα πρέ-
πει να αποταθεί σε ειδικό.

Πρέπει να γίνει αυτό για 
τον απλούστατο λόγο ότι 
θα γλυτώσει πολύτιμο χρό-
νο λόγω της γραφειοκρα-
τίας αλλά και άσκοπα 
χρήματα για την έρευνα.

Δεύτερον, υπάρχει περίπτω-
ση να συναντήσει μελλο-
ντικές δυσκολίες όπου δεν 
θα μπορέσει να αναπτύξει 
το ακίνητο που αγόρασε ή 
τον ενοικιασμένο χώρο που 
προορίζει για επαγγελματι-
κή στέγη ή ίδια χρήση για 
πολλούς άλλους λόγους, τις 
περισσότερες φορές άσχε-
τους προς την αγορά ή την 
πώληση που όμως επηρε-
άζουν την μελλοντική του 
πορεία στον χώρο που δρα-
στηριοποιείται είτε προτί-
θεται να δραστηριοποιηθεί.

Βασική προϋπόθεση, ανα-
φέρει ο Μ. Χατζησταμάτης, 

είναι ο πωλητής ή ο ενδιαφε-
ρόμενος να έρθει στο γραφείο 
γιατί το γραφείο έχει γνώση 
του αντικειμένου και είναι σε 
θέση να βοηθήσει και τον πω-
λητή αλλά και τον αγοραστή.

Ένα σοβαρό γραφείο γνωρίζει 
την αξία του ακινήτου, με δεδο-
μένο ότι η αγορά ακινήτου είναι 
χρηματιστήριο και ο κτηματο-
μεσίτης το γνωρίζει διευκρινίζο-
ντας ότι είναι πολλοί οι παρά-
γοντες που παίζουν ρόλο στην 
αγορά ακινήτου όπως η χρονική 
στιγμή, η εποχή, η περιοχή και 
έχει την δυνατότητα, λαμβάνο-
ντας υπόψη όλες τις παραμέ-
τρους να κάνει μία εκτίμηση.

Συνεργάζεται με μηχανικούς, δι-
κηγόρους, ανθρώπους της «πιά-
τσας», με αποτέλεσμα να μπορεί 
να γνωρίζει επιπλέον πληροφο-
ρίες οι οποίες θα βοηθήσουν είτε 
τον πωλητή είτε τον αγοραστή.

Θέσαμε υπόψη του κ. Χατζηστα-
μάτη περίπτωση γνωστού ο οποί-
ος έκανε την αγορά απευθείας, 
δόθηκε η προκαταβολή και στην 
συνέχεια αποδείχθηκε ότι το ακί-
νητο δεν ήταν άρτιο και κάποιες 
επεκτάσεις δεν ήταν τακτοποιη-
μένες και όταν ακύρωσε την αγο-
ραπωλησία δεν μπόρεσε να πά-
ρει την προκαταβολή του πίσω.

«Ακριβώς, ένα σοβαρό γρα-
φείο, όλα αυτά τα προλαβαί-
νει και αφού ελέγξει ότι όλα 
βαίνουν καλώς δίνονται οι 
προκαταβολές με την εγγύ-
ηση του ίδιου του γραφείου 
πώς αν κάτι πάει στραβά, να 
μπορεί ο πολίτης να πάρει τα 
χρήματά του πίσω. Με λίγα 
λόγια, ένας σωστός κτημα-
τομεσίτης αυτό το εξασφαλί-
ζει. Άρα, γίνεται έλεγχος και 
μετά δίνεται η προκαταβο-
λή για να συνεχισθεί απρό-
σκοπτα η αγοραπωλησία».

Με λίγα λόγια, από την στιγ-
μή που θα βρεθεί ενδιαφερό-
μενος αγοραστής του ακινήτου, 
το κτηματομεσιτικό γραφείο 
ζητά τα συμβόλαια από τον πω-
λητή, κάνει την έρευνα με την 
βοήθεια του δικηγόρου και 
του συμβολαιογράφου και την 

στήριξη του υποθηκοφυλακείου και 
όταν όλα είναι «καθαρά» τότε ο αγορα-
στής προχωράει στην προκαταβολή μέ-
χρι να γίνουν τα τελικά συμβόλαια.

Μία άλλη σημαντική επισήμανση από 
την πλευρά του κ. Χατζησταμάτη είναι 
ότι θα πρέπει οι πολίτες να εμπιστεύο-
νται τα τοπικά κτηματομεσιτικά γραφεία 
γιατί υπάρχει η σχετική συνεργασία με 
τους υπόλοιπους συναδέλφους, στην λο-
γική να βρεθεί αυτό που ταιριάζει στον 
πολίτη – πελάτη και γίνεται αυτή η επι-
σήμανση γιατί κυκλοφορούν αρκετοί 
«αεριτζήδες» ενώ τα μέλη του Συλλόγου 
κτηματομεσιτών δίνουν λόγο στον σύλλο-
γο αλλά και στην σχετική επιτροπή του 
Επιμελητηρίου που εξετάζει τις πτυχές 
των όποιων παρατυπιών σε περίπτωση 
που γίνει καταγγελία για να καταλήξει 
λέγοντας. «Ένα σοβαρό γραφείο δεν επι-
τρέπει παρασπονδίες ούτε «αρπακολα-
τζίδικες» δουλειές, διαφορετικά δεν έχει 
λόγο ύπαρξης, στην λογική ότι κάποια 
στιγμή η ίδια η αγορά θα τον πετάξει έξω. 
Ο κόσμος είναι ενημερωμένος και εμπι-
στεύεται τα κτηματομεσιτικά γραφεία.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κύριε Χατζησταμάτη, πλη-
ροφορηθήκαμε ότι το κτηματομεσι-
τικό γραφείο σας δραστηριοποιείται 
και στην Βουλγαρία. Είναι αλήθεια;

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ: Βεβαί-
ως και δραστηριοποιούμαστε και στην 
Βουλγαρία με οργανωμένο γραφείο κα-
θώς και με νομική υπηρεσία το οποίο 
συμβουλεύει και καθοδηγεί τους Βουλ-
γάρους αγοραστές και επενδυτές. Με 
έδρα το γραφείο της Ξάνθης δίνουμε την 
δυνατότητα σε Βούλγαρους επενδυτές και 
αντίστοιχα στους Έλληνες επενδυτές να 
επενδύσουν ή να διαχειριστούν ακίνητα 
στην Ξάνθη και σε όποια γωνιά της Ελλά-
δος επιθυμούν και αντίστοιχα σε όποια 
περιοχή της Βουλγαρίας επιθυμούν.

Αυτή ήταν η συζήτηση με τον υπεύθυ-
νο του  κτηματομεσητικού γραφείου 
στην Ξάνθη και στην Κ. Μπένη (Ηρώ-
ων) 83Β του κ. Χατζησταμάτη και απλά 
καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αν δεν 
θέλουμε να έχουμε μπερδέματα και 
μακροχρόνιες διενέξεις, να αποταθού-
με σε κάποιο κτηματομεσιτικό γραφείο 
της εμπιστοσύνης μας για να μπορέσου-
με να αξιοποιήσουμε το ακίνητό μας.
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