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Θεζμικό Πλαίζιο διατείριζης ηης Γημόζιας Ακίνηηης Περιοσζίας ζηη Γερμανία
Σε Οκνζπνλδηαθό επίπεδν, ηε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο
(θηήκαηα, αθίλεηα θιπ.) ζηε Γεξκαλία έρεη αλαιάβεη, από 1.1.2005, ην Ινζηιηούηο Ομοζπονδιακής
Ακίνηηης Περιοσζίας (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben/BImA ή Institute for Federal Real
Estate), ελζσκαηώλνληαο ηηο αξκνδηόηεηεο θαζώο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξείραλ, κέρξη ηηο
31.12.2004, ε Οκνζπνλδηαθή Αξρή Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο (Bundesvermögensamt), κε ηηο
απνθεληξσκέλεο Γηεπζύλζεηο ηεο, θαζώο θαη νη αξκόδηεο Υπνδηεπζύλζεηο ησλ θαηά ηόπνπο Γεκνζίσλ
Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ αλεζηάιε κε άκεζε ηζρύ.
Από άπνςε λνκηθήο κνξθήο, ην BImA απνηειεί Νομικό Πρόζωπο Γημοζίοσ Γικαίοσ,
επνπηεπόκελν από ην Οκνζπνλδηαθό Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, κε απνζηνιή ηελ αμηνπνίεζε ηεο
νκνζπνλδηαθήο, δεκόζηαο αθίλεηεο πεξηνπζίαο κε ζύγρξνλεο κεζόδνπο «ηδησηηθήο νηθνλνκίαο». Γηα ην
ζθνπό απηό, ην ζύλνιν ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, ύςνπο €27 δηο πεξίπνπ, έρεη
κεηαβηβαζηεί ζηαδηαθά ζην BImA, ηα έζνδα ηνπ νπνίνπ από πσιήζεηο, ππελνηθηάζεηο θαη
παξαρσξήζεηο ρξήζεο αθηλήησλ ππνινγίδνληαη ζε €2,8 δηο εηεζίσο.
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πιεξνθνξίεο, ζηα Γεξκαληθά, ελώ ππό https://www.bundesimmobilien.de/8171891/international
ππάξρεη πεξηγξαθή ηνπ BImA ζηελ Αγγιηθή. Δπίζεο, κε αθνξκή ηελ επέηεην 10 ρξόλσλ ιεηηνπξγίαο
ηνπ, ην 2015, έρεη εθδνζεί εηδηθή κπξνζνύξα (52 ζειίδσλ) ζηα Αγγιηθά, κε εθηελείο πιεξνθνξίεο γηα
ηελ απνζηνιή, ην κνληέιν ιεηηνπξγίαο, ην ραξηνθπιάθην αθηλήησλ θιπ. ηνπ Ιλζηηηνύηνπ
(https://www.bundesimmobilien.de/6946562/unternehmensbroschuere_eng.pdf.)
Όζνλ αθνξά ζηελ αξκνδηόηεηα δηαρείξηζεο ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο ελόο εθάζηνπ ησλ 16
Οκόζπνλδσλ Κξαηηδίσλ, απηή δηαξζξώλεηαη ζε επίπεδν Τνπηθήο Κπβεξλήζεσο θαη εθρσξείηαη ζηηο
νηθείεο Υπεξεζίεο.
Δλδεηθηηθά, ζην Οκόζπνλδν Κξαηίδην ηνπ Βεξνιίλνπ, ε επνπηεία ηεο δεκόζηαο, αθίλεηεο
πεξηνπζίαο απνηειεί αξκνδηόηεηα ηνπ νηθείνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ην νπνίν έρεη ηδξύζεη δύν
εηαηξείεο εηδηθνύ ζθνπνύ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πεξίπνπ 4.500 θηηξίσλ θαη άιισλ αθηλήησλ ηδηνθηεζίαο
ηνπ, αθελόο κελ γηα ηελ θάιπςε ίδησλ αλαγθώλ (π.ρ. ζηέγαζε δεκνζίσλ ππεξεζηώλ, ζρνιείσλ,
λνζνθνκείσλ θιπ.), αθεηέξνπ δε γηα ηελ πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή αμηνπνίεζή ηνπο (π.ρ. ελνηθίαζε,
πώιεζε, παξαρώξεζε ρξήζεο θιπ). Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ ηόζν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
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