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Οικόπεδο 1.400 τ.µ. 

Α Ν Τ Ι Π Α Ρ Ο Σ

0,90 €

195 €

Οικόπεδο 1.200 τ.µ. 
µε κτίσµα 47 τ.µ.  

Μ Υ Κ Ο Ν Ο Σ

112 €

282 €

Οικόπεδο 2.000 τ.µ. 

Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α

2,68 €

178 €

Οικόπεδο 4.700 τ.µ. 

Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο

2,60 €

168 €

Οικόπεδο 1.860 τ.µ. 
µε κτίσµα 135 τ.µ.

ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

260 €

410 €

Οικόπεδο 2.400 τ.µ. 

Μ Ε Σ Σ Η Ν Ι Α

5,20 €

216 €

Οικόπεδο 3.185 τ.µ. 

Π Ο Ρ Τ Ο  Χ Ε Λ Ι

2,40 €

191 €

Οικόπεδο 4.000 τ.µ. 

Σ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Ν Η

6,45 €

450 €

Οικόπεδο 420 τ.µ. 

Ε Π Ι ∆ Α Υ Ρ Ο Σ

17,8 €

440 €

Οικόπεδο 750 τ.µ. 

Κ Ε Φ Α Λ Ο Ν Ι Α

1,80 €

99 €

Οικόπεδο 3.125 τ.µ. 

Α Ι Γ Ι Ν Α

27,50 €

282 €

Οικόπεδο 3.150 τ.µ. 

Π Α Ρ Ο Σ

14,20 €

284 €

Οικόπεδο 250 τ.µ. 

Σ Χ Η Μ Α Τ Α Ρ Ι

1,20 €

24 €

Οικόπεδο 162 τ.µ. 
µε κτίσµα 68 τ.µ.

Κ Ε Ρ Α Τ Σ Ι Ν Ι

62 €

81 €

Οικόπεδο 420 τ.µ. 
µε κτίσµα 60 τ.µ.

Π Α Λ Λ Η Ν Η

10,44 €

192 €

ΕΝΦΙΑ 2020ΕΝΦΙΑ 2019

d.christoulias@realnews.gr 

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ

Β
αρύς και ασήκωτος, σε σχέση µε τα χα-
µηλά ποσά που πλήρωσαν έως σήµε-
ρα, θα είναι από το 2020 ο ΕΝΦΙΑ που 

θα κληθούν να πληρώσουν χιλιάδες ιδιοκτήτες 
σε 7.000 περιοχές, εξαιτίας της επέκτασης των 
αντικειµενικών τιµών στα εκτός σχεδίου ακίνη-
τα. Σύµφωνα µε αναλυτικά παραδείγµατα που 
παρουσιάζει η Realnews, σε 15 περιοχές της 
χώρας η αύξηση του φόρου θα κυµανθεί από 
19 έως 443 ευρώ.

Η επέκταση της επιβολής του φόρου στα 
εκτός σχεδίου ακίνητα και οικόπεδα αναµένε-
ται να γίνει µε το τρίτο κύµα αλλαγής των αντι-
κειµενικών αξιών και τα έσοδα θα χρησιµοποι-
ηθούν για να καλύψουν µέρος του πιθανού δη-
µοσιονοµικού κενού που «βλέπουν» οι δανειστές 
για το 2020, λόγω της µείωσης των φορολογι-
κών συντελεστών και των φοροελαφρύνσεων. 

Το προσεχές διάστηµα αναµένεται να καθο-
ριστούν οι νέες αντικειµενικές αξίες για ακίνη-
τα που µέχρι στιγµής φορολογούνται ελάχιστα, 
οι οποίες θα διαµορφώσουν τόσο τον ΕΝΦΙΑ 
όσο και τους υπόλοιπους φόρους των ακινή-
των. Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες της 
«R», σε πρώτη φάση (δεν αποκλείεται οι αλλα-
γές να νοµοθετηθούν και εντός του 2019) στο 
στόχαστρο θα βρεθούν οικισµοί που βρίσκο-
νται σε τουριστικές περιοχές, στους οποίους 
ακίνητα µε πολύ µεγάλη εµπορική αξία επιβα-
ρύνονται µε ιδιαίτερα χαµηλό ΕΝΦΙΑ.

Ενα ευρώ το στρέµµα 
Στις περισσότερες µάλιστα των περιπτώσεων 
για κάθε στρέµµα ενός οικοπέδου επιβάλλεται 
φόρος περίπου 1 ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι ιδιοκτήτης οικοπέδου τεσσάρων στρεµµά-
των στη Σαντορίνη καλείται να πληρώσει ΕΝ-
ΦΙΑ µόλις 6,45 ευρώ. Αντίστοιχα ο φόρος για 
οικόπεδο 420 τ.µ. στην Παλλήνη Αττικής είναι 
µόλις 10,44 ευρώ. Σύµφωνα πάντα µε πληρο-
φορίες, για τη δηµιουργία των νέων αντικειµε-
νικών αξιών για ακίνητα που βρίσκονται εκτός 
σχεδίου πόλης θα ληφθούν υπόψη οι τιµές 
που ισχύουν σε γειτονικές περιοχές. Γνώστες 
της κτηµαταγοράς επισηµαίνουν ότι µε αυτόν 
τον τρόπο θα αρθούν οι αδικίες, καθώς σήµε-
ρα ένας ιδιοκτήτης ακινήτου σε µια περιοχή 
που υπάρχουν αντικειµενικές τιµές πληρώνει 
υψηλούς φόρους και κάποιος άλλος, που κατέ-
χει ένα ακίνητο εκτός σχεδίου πόλης, πληρώνει 
πολύ µικρό ΕΝΦΙΑ. Μάλιστα, υπάρχουν εκα-

Η επέκταση των αντικειµενικών αξιών 
σε ακίνητα και οικόπεδα που βρίσκονται 
εκτός ζώνης φέρνει αυξηµένο ΕΝΦΙΑ για 
χιλιάδες ιδιοκτήτες. Η «R» παρουσιάζει 
αναλυτικά παραδείγµατα για 15 περιοχές 
της χώρας, όπου η αύξηση του φόρου 
θα κυµανθεί από 19 έως 443 ευρώ

ΕΝΦΙΑ και για
τα εκτός σχεδίου

τοντάδες περιπτώσεις -και µάλιστα σε δηµοφιλείς τουριστικές 
περιοχές- όπου φορολογούµενοι µε πολυτελείς εξοχικές κατοι-
κίες πληρώνουν τον ίδιο φόρο -ή ακόµη και µικρότερο- µε κά-
ποιον που έχει ένα µικρό διαµέρισµα σε µια πόλη. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι ο ΕΝΦΙΑ για ένα οικόπεδο 1.200 τ.µ. στη Μύκο-
νο, µε κτίσµα 47 τ.µ., ανέρχεται µόλις στα 112 ευρώ, όσο δη-
λαδή µια µικρή γκαρσονιέρα σε µια από τις λεγόµενες «λαϊ-
κές» γειτονιές των Αθηνών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι µέχρι 
το τέλος του χρόνου θα έχουν οριστικοποιηθεί οι αντικειµενι-
κές αξίες στα νησιά και σε παραθαλάσσιες περιοχές της ηπει-
ρωτικής χώρας, όπου παρατηρείται τεράστια ψαλίδα ανάµεσα 
στις αντικειµενικές και εµπορικές τιµές. Σε δεύτερη φάση, εντός 
του 2020, στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονοµικών ανα-
µένεται να µπουν και τα αγροτεµάχια. Ωστόσο, δεν έχει ξεκα-
θαριστεί ακόµη το πώς θα φορολογούνται, καθώς στην πλει-
ονότητά τους, κυρίως αυτά που βρίσκονται σε ορεινές, ηµιο-


