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Σ
τους δήμους περνά από το 2022 η δια-
χείριση του ΕΝΦΙΑ, ενώ η μείωσή του 
κατά 8%-10% το 2021 θα είναι η τελευ-

ταία κρατική παρέμβαση στον φόρο ακινήτων. 
Τις σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να κάνει 
ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της καθιερωμέ-
νης ομιλίας του στη Θεσσαλονίκη, περιγράφο-
ντας ταυτόχρονα  ένα μηχανισμό εξισορρόπη-
σης για την κατανομή ανά δήμο, ώστε οι δήμοι 
να παίρνουν συνολικά το ίδιο ποσό που παίρ-
νουν και τώρα, με τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους, αλλά και με την κρατική επιχορήγηση. 
Για τους φτωχότερους δήμους, στους οποίους 
οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων είναι πο-
λύ μικρές, θα υπάρξει μια διαδικασία βάσει της 
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σμός προβλέπει την επέκταση του αντικειμε-
νικού συστήματος σε περίπου 2.900 περιοχές 
που σήμερα υποφορολογούνται. Tα συγκρι-
τικά στοιχεία πρέπει να είναι επαρκή, να αντι-
προσωπεύουν κατά το δυνατόν τη γεωγραφι-
κή κάλυψη της υπό εκτίμηση ζώνης, προσεγ-
γίζοντας τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, και 
να αφορούν χρονικό διάστημα των τελευταί-
ων 12 μηνών. 

Ερχονται αυξήσεις
Οι εκτιμητές, που αναμένεται να πιάσουν ξανά 
δουλειά περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, θα έχουν να 
αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες δυσκολίες λόγω των 
συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά 
από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνο-
ϊού. Ωστόσο, εκτιμάται ότι, παρά τις ανακατα-
τάξεις λόγω υγειονομικής κρίσης, θα υπάρξει 
αύξηση σε περιοχές με μεγάλη τουριστική κί-

οποίας οι δήμοι με αυξημένες εισπράξεις ΕΝ-
ΦΙΑ θα δίνουν μέρος των δικών τους εισπρά-
ξεων μέσω συγκεκριμένων κριτηρίων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για το τελικό βήμα 
είναι η εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξι-
ών, ώστε να τεθούν σε ισχύ το 2021 προκειμέ-
νου ο επόμενος ΕΝΦΙΑ να υπολογιστεί με βάση 
το νέο καθεστώς. Η διαδικασία επικαιροποίη-
σης των αντικειμενικών αξιών είχε ξεκινήσει τον 
Μάρτιο και έπρεπε να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέ-
λη  του περασμένου Ιουνίου, αλλά «πάγωσε» 
λόγω κορωνοϊού. Ο νέος σχεδιασμός προβλέ-
πει ότι η επικαιροποίηση θα πραγματοποιηθεί 
το αργότερο έως τον Μάρτιο του 2021, καθώς 
και ότι οι νέες αντικειμενικές αξίες θα τεθούν σε 
ισχύ αμέσως με την ανακοίνωσή τους. Δηλα-
δή τα εκκαθαριστικά σημειώματα που θα εκδο-
θούν τον επόμενο  Αύγουστο θα υπολογιστούν 
με βάση τις νέες αξίες. Παράλληλα, ο σχεδια-


