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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
1ου ∆ιαµερίσµατος

E

να νέο τοπίο στην αγορά ακινήτων φέρνει η ριζική αναμόρφωση των αντικειμενικών αξιών, που πρόκειται να ανακοινωθούν το αργότερο μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου και θα ισχύσουν το 2022.
Για πρώτη φορά θα ενταχθούν στο αντικειμενικό σύστημα 3.000 περιοχές σε όλη τη χώρα,
στις οποίες σήμερα δεν εφαρμόζονται αντικειμενικές τιμές και οι ιδιοκτήτες τους πλήρωναν
απειροελάχιστο φόρο (κυρίως ΕΝΦΙΑ), όπως
ισχύει με τα αγροτεμάχια, ενώ σε 6.000-7.000
θα υπάρξουν αυξήσεις από 30% έως και 100%
των αντικειμενικών, αλλά και μειώσεις-διορθώσεις σε 3.000-4.000 περιοχές. Με βάση τα στοιχεία των εκτιμητών που έχουν κατατεθεί στην
ειδική επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών,
η μεγαλύτερη αύξηση 50%-60% (όχι στις νέες
υπό ένταξη περιοχές) προκύπτει σε συνοικίες
του κέντρου της Αθήνας, ενώ στα βόρεια προάστια εκτιμάται ότι οι τιμές θα κινηθούν αυξητικά από 20% έως 30%. Επίσης, αύξηση αναμένεται και στα νότια προάστια της πρωτεύουσας, καθώς η ανάπλαση και τα επιχειρηματικά
σχέδια στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τραβούν προς
τα πάνω τις τιμές.
Στις νέες υπό ένταξη στο σύστημα αντικειμενικών αξιών περιοχές ξεχωρίζουν τουριστικοί
προορισμοί πρώτης γραμμής, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Κέρκυρα, η Πάρος και τα
Κύθηρα, στους οποίους οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν πολυτελή ακίνητα-φιλέτα πληρώνουν…
ψίχουλα, καθώς βρίσκονται σε οικισμούς χωρίς αντικειμενικές τιμές. Παρατηρείται, μάλιστα, το εξής οξύμωρο: σε πολύ κοντινούς οικισμούς σε αυτούς να εφαρμόζονται αντικειμενικές τιμές και οι ιδιοκτήτες να πληρώνουν υπέρογκους φόρους για ίδιας αξίας ακίνητα. Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην επικαιροποίηση των αντικειμενικών τιμών ζώνης σε όλες τις άλλες περιοχές της χώρας
όπου ήδη ισχύει το σύστημα των τιμών αυτών,
ώστε να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις εμπορικές τιμές της κτηματαγοράς.
Τις επόμενες εβδομάδες η επιτροπή που έχει
αναλάβει να διαμορφώσει τα τελικά ποσά των
νέων αντικειμενικών τιμών θα αξιολογήσει τις
εισηγήσεις των εκτιμητών και θα τις συγκρίνει
με τα στοιχεία του Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων και της Τράπεζας της Ελλάδος,
αλλά και με τα μισθωτήρια συμβόλαια.

Εξισορρόπηση των φόρων
Οι νέες αντικειμενικές αξίες -και κυρίως η επέκταση του αντικειμενικού συστήματος σε 3.000
περιοχές- θα προκαλέσουν, όμως, και αύξηση
της φορολογητέας αξίας ακινήτων. Το υπουργείο Οικονομικών θα χρησιμοποιήσει τον δημοσιονομικό χώρο προκειμένου να προχωρήσει από το επόμενο έτος σε αλλαγές στους συντελεστές υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, ώστε να
απορροφηθούν τυχόν επιβαρύνσεις από μεγάλες αυξήσεις αντικειμενικών. Παράλληλα, εξετάζεται σοβαρά ο περιορισμός -ακόμη και η κατάργηση- του συμπληρωματικού φόρου που
επιβάλλεται σήμερα σε φορολογουμένους, η
ακίνητη περιουσία των οποίων υπερβαίνει τα
250.000 ευρώ. Η ένταξη των 3.000 περιοχών
στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών αναμένεται να προσθέσει έσοδα στον ΕΝΦΙΑ, ύψους
περίπου 400 εκατ. ευρώ, που θα επιτρέψουν
τη νέα μείωση κατά 8% του ΕΝΦΙΑ (μετά το
22% του 2019) που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση και η οποία θα αποτυπωθεί στα εκκαθαριστικά του φόρου ακινήτων που θα λάβουν
οι φορολογούμενοι το 2022.

Για πρώτη φορά
Η Realnews παρουσιάζει περιοχές που θα

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1980-1985

Κερδισμένοι και
χαμένοι από την
αναπροσαρμογή
των
αντικειμενικών
αξιών. Για
πρώτη φορά θα
ενταχθούν στο
σύστημα 3.000
περιοχές, 6.000
έως 7.000 θα
δουν αυξήσεις
από 30% έως
και 100%,
ενώ έρχονται
μειώσεις και
διορθώσεις
σε 3.000 έως
4.000 περιοχές.
Ενδεικτικά
παραδείγματα
σε 15 νομούς
της χώρας

Εξάρχεια, Νεάπολη,
Μουσείο,
Πεδίον του Αρεως,
Ευελπίδων,
Αγ. Κων/νος, Αγ. Παύλος
(πλ. Βάθης), ιστορικό
κέντρο, Ψυρρή, Πλάκα,
Κουκάκι, Κολωνάκι,
Λυκαβηττός, Ιλίσια

1.724 €
ΚΑΤΩΤΕΡΗ-ΑΝΩΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

950-8.450 €

100%

30%

50%

741 €

855 €

1.140 €

6.509,01 €

7.510 €

10.014 €

ΑΥΞΗΣΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

570 € / τ.µ.
5.007 € / τ.µ.

ΜΕΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
2ου ∆ιαµερίσµατος
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1980-1985
Παγκράτι, Ωδείο,
Ζάππειο,
Μετς (Λόφος Αρδηττού),
Στάδιο, Α’ Νεκροταφείο,
Ν. Κόσµος,
Αγ. Αρτέµιος,
Προφήτης Ηλίας, Γούβα,
∆ουργούτι

ΑΥΞΗΣΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

570 € / τ.µ.
5.400 € / τ.µ.

ΜΕΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

1.530 €
ΚΑΤΩΤΕΡΗ-ΑΝΩΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

950-9.000 €

100%

30%

50%

741 €

855 €

1.140 €

7.020 €

8.100 €

10.800 €

Οι νέες τιμές
των ακινήτων

ενταχθούν για πρώτη φορά στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών σε 15 νομούς της χώρας:
Οι περιοχές από τη Βάρκιζα έως τα Λεγρενά, η Αγία Μαρίνα, ο Αγιος Νικόλαος, ο Χάρακας, το Δασκαλειό, καθώς και περιοχές από το Πόρτο Ράφτη έως
την περιοχή του Θορικού. Επίσης, νέες εντάξεις παρατηρούνται και στην παραλιακή ζώνη του Ασπροπύργου. Στην Αττική χαρακτηριστικές περιπτώσεις περιοχών
που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος και θα ενταχθούν στο σύστημα
της εφορίας είναι η περιοχή Τουρκοβούνια πάνω από το Γαλάτσι και το Ψυχικό,
η περιοχή του «Σισμανόγλειου» στα σύνορα Αμαρουσίου - Μελισσίων, ο Παράδεισος Αμαρουσίου, το Πολύδροσο Χαλανδρίου-Αμαρουσίου, η περιοχή Μπαλάνα στον Γέρακα και κομμάτι της Νέας Μάκρης Αττικής.
Στη Σαλαμίνα, όλες οι περιοχές του νησιού εντάσσονται πλέον στο αντικειμενικό σύστημα. Το ίδιο θα συμβεί και με τα Κύθηρα.
Στην Αίγινα θα έχουν πλέον τιμές ζώνης περιοχές όπως είναι η Πέρδικα, ο
Μεσαγρός, η Σουβάλα κ.ά.
Στον νομό Θεσσαλονίκης έγιναν συγκεκριμένες παρεμβάσεις ένταξης στο
αντικειμενικό σύστημα περιοχών που βρίσκονται προς τον Λαγκαδά και σε
άλλα κεντρικά σημεία της πόλης.
Στον νομό Αχαΐας, με εξαίρεση την Κάτω Αχαΐα, το Αίγιο και την Ακράτα,
όλες οι υπόλοιπες παραθαλάσσιες περιοχές θα ενταχθούν και αυτές στο
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αντικειμενικό σύστημα. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για το Διακοπτό, την Αιγείρα, τον Πλάτανο, την Τράπεζα, τα Σελιανίτικα, τον Ψαθόπυργο, τα Βραχναίικα κ.ά.
Στον νομό Ηλείας θα ενταχθούν η Κυλλήνη, η Ανδραβίδα και η Αρχαία Ολυμπία,
ενώ στον νομό Μεσσηνίας ορισμένες παραλιακές περιοχές που έως σήμερα ήταν εκτός,
όπως για παράδειγμα το Καλό Νερό, θα αποκτήσουν και αυτές τιμές ζώνης.
Στον νομό Τρικάλων αντικειμενικές θα ισχύσουν στο Περτούλι, στην Ελάτη, στην Πύλη, στο Καστράκι, στη Φαρκαδώνα, στην Τρυγώνα, στο Μεγαλοχώρι κ.α.
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Τα έσοδα από την ένταξη των
3.000 περιοχών εκτιμώνται
στα 400 εκατ. ευρώ και
θα δοθούν για τη μείωση
των φόρων των ακινήτων

8
9

Στον νομό Κιλκίς θα αποκτήσουν τιμές ζώνης η Ειδομένη, οι Εύζωνοι, η Αξιούπολη,
οι Καστανιές, η Γουμένισσα κ.ά.
Στον νομό Χαλκιδικής θα ενταχθούν παραλιακές περιοχές της Κασσάνδρας, στο ύψος
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
3ου ∆ιαµερίσµατος
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1980-1985
Μαρκόνι (Πολεµικό
Ναυτικό),
Βοτανικός, Ρουφ,
Κεραµεικός,
Μεταξουργείο, Ελαιώνας,
Θησείο, Κάτω Πετράλωνα,
Ανω Πετράλωνα

540 € / τ.µ.
1.410 € / τ.µ.

ΜΕΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

1.366 €
ΚΑΤΩΤΕΡΗ-ΑΝΩΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

900-2.350 €

50%

100%

702 €

810 €

1.080 €

1.833 €

2.115 €

2.820 €

ΑΥΞΗΣΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

30%

Στις συγκεκριµένες περιοχές, οι εισηγήσεις για αύξηση
των αντικειµενικών τιµών κινούνται από

30% 100%
έως και

ΠHΓΗ: Πανελλαδικό ∆ίκτυo E-Real Estates: Μέση ζητούµενη τιµή πώλησης βάσει των
διαθέσιµων προς πώληση ακινήτων: ∆ιαµέρισµα 1ου - 2ου ορόφου, κατασκευής 1980-1985,
90-110 τ.µ., µη ανακαινισµένο.
Για τον υπολογισµό της κατώτερης και ανώτερης αντικειµενικής αξίας/τ.µ.: 1ος όροφος,
µία πρόσοψη, συντελεστής εµπορικότητας 1, επιφάνεια βοηθητικών χώρων (0 τ.µ.), παλαιότητα αντίστοιχη µε το έτος κατασκευής του δείγµατος της ζητούµενης τιµής πώλησης, 100 τ.µ.
επιφάνεια κύριων χώρων.

των οικισμών Σκάλα Φούρκας, Ποσείδι, και τα παραλιακά μέρη από Νέα Καλλικράτεια έως παραλία Διονύσου.
Στο Ιόνιο, και συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, πλην της χώρας, όλες οι υπόλοιπες περιοχές είναι εκτός. Θα ενταχθούν περιοχές όπως ο Παντοκράτορας, το Καταστάρι, οι Βολίμες, το Βανάτο, το Κερί, το Καλαμάκι, ο Βασιλικός κ.ά.
Στην Κέρκυρα εντός αντικειμενικού συστήματος θα βρεθούν η Λευκίμμη, το Περιβόλι, τα Μωραΐτικα, ο Πέλεκας,
η Γλυφάδα, η Παλαιοκαστρίτσα, η Κασσιόπη, η Στρογγύλη κ.ά.
Η Κεφαλονιά είναι εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού,
πλην του Αργοστολίου. Θα αποκτήσουν τιμές το Ληξούρι, η Πάστρα, η Σάμη, το Φισκάρδο, οι Κεραμειές, οι Βασιλικιάδες κ.ά. Αντικειμενικές αξίες θα εφαρμοστούν και στο Βαθύ
της Ιθάκης, αλλά και σε άλλες περιοχές του νησιού.
Στα νησιά του Αιγαίου, εντάξεις περιοχών στο σύστημα
των αντικειμενικών αξιών θα γίνουν στη Χίο και στη Σάμο, ενώ θα αποκτήσουν τιμές ζώνης η Ικαρία, οι Φούρνοι κ.ά.
Στη Μύκονο, πολλές περιοχές και ολόκληροι οικισμοί
παραμένουν εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού των αξιών ακινήτων, όπως είναι το Καλό Λιβάδι, η
Ψαρού, η Ελιά, το Πλιντρί, ο Αγιος Λάζαρος κ.ά.
Στην Κάλυμνο θα μπουν όλοι οι οικισμοί που είναι
εντός σχεδίου πόλεως. Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και
με την Κω, όπου μόνο η πρωτεύουσά της διαθέτει τιμές ζώνης.
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 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Το πανελλαδικό δίκτυο E-Real Estates δίνει τέσσερα χαρακτηριστικά παραδείγματα των εξαιρετικά χαμηλών φόρων που
καταβάλλουν σήμερα ιδιοκτήτες για ακίνητα τα οποία βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος σε τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι η Μύκονος, η Πάρος, η Αντίπαρος, αλ-

Μύκονος
Στις νέες
υπό ένταξη
στο σύστημα
αντικειμενικών
αξιών περιοχές
ξεχωρίζουν
τουριστικοί
προορισμοί
πρώτης γραμμής,
όπως η Μύκονος,
η Σαντορίνη, η
Κέρκυρα, η Πάρος
και τα Κύθηρα
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ

Realmoney

λά και η περιοχή του Μαραθώνα στην Αττική. Συγκεκριμένα:
f Οικόπεδο οκτώ στρεμμάτων στην Πάρο, έναντι της παραλίας της Σάντα Μαρία, με οικοδομική άδεια για την ανέγερση κατοικιών συνολικής επιφάνειας 400 τ.μ., πωλείται αντί ποσού
460.000 ευρώ. Η αντικειμενική αξία της έκτασης
ανέρχεται σε 134.000 ευρώ, εντούτοις ο ετήσιος
φόρος είναι μόλις... 21 ευρώ! Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ιδιωτών, σε αυτή την περίπτωση η
αντικειμενική θα διαμορφωθεί σε 250.000 ευρώ και ο ΕΝΦΙΑ θα προσαρμοστεί αναλόγως.
f Κατοικία 166 τ.μ. στην Αντίπαρο, σε οικόπεδο 1.011 τ.μ. με πισίνα. Τιμή πώλησης 800.000
ευρώ. Αντικειμενική αξία 58.170 ευρώ. Ετήσιος φόρος (ΕΝΦΙΑ) 520 ευρώ! Σύμφωνα με τις

εκτιμήσεις, η αντικειμενική αξία μπορεί να προσεγγίσει και τα 300.000 ευρώ.
f Μεζονέτα εκτός σχεδίου στον ΜαραθώναΣχοινιά, με αντικειμενική αξία 70.000 ευρώ.
Η τιμή πώλησης είναι 270.000 ευρώ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η αντικειμενική αξία θα διπλασιαστεί.
f Βίλα 550 τ.μ. στο Καλό Λιβάδι Μυκόνου,
περίπου 20 ετών, με έξι υπνοδωμάτια, πληρώνει ΕΝΦΙΑ 1.010 ευρώ, που αντιστοιχεί σε
μόλις 1,8 ευρώ/τ.μ., τη στιγμή που το ακίνητο
πωλείται προς 3,5 εκατ. ευρώ. Αιτία, το ότι η
αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν ξεπερνά
τα 150.500 ευρώ, καθώς δεν βρίσκεται εντός
σχεδίου πόλεως. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις,
η αντικειμενική αξία μπορεί να διαμορφωθεί
τρεις φορές επάνω σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς.

 AΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
Οι περιοχές όπου αναμένεται να υπάρξει αύξηση των αντικειμενικών τιμών είναι κυρίως αυτές στις οποίες οι αντικειμενικές αξίες υπολείπονται σημαντικά των πραγματικών τιμών της
κτηματαγοράς, ακόμη και μετά την τελευταία
αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης τον Ιούνιο
του 2018. Από τις εισηγήσεις που έχουν δοθεί
προκύπτουν αυξήσεις 50%-60% σε περιοχές
του κέντρου της Αθήνας που ευνοήθηκαν από
την εκτόξευση των βραχυχρόνιων μισθώσεων
τα προηγούμενα χρόνια, όπως και σε περιοχές
της δυτικής Αθήνας, όπου οι αντικειμενικές παρέμεναν σε χαμηλό επίπεδο, κυρίως για κοινωνικούς λόγους. Σημαντικές είναι οι αυξήσεις
και στα νότια προάστια της Αττικής, τα οποία
έχουν ευνοηθεί τόσο λόγω της αυξημένης ζήτησης κατοικιών από επενδυτές του εξωτερικού όσο και λόγω του έργου του Ελληνικού. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους εκτιμητές, περιοχές που θα αυξηθούν οι τιμές είναι:
Συνοικίες του κέντρου της Αθήνας, όπως
Κουκάκι, Εξάρχεια, Κυψέλη, Κολωνάκι, Πατήσια, Αμπελόκηποι, Παγκράτι.
Περιοχές των νοτίων προαστίων και συγκεκριμένα η παραλιακή ζώνη της Γλυφάδας, της
Βούλας, της Βουλιαγμένης, του Ελληνικού, όπου
καταγράφονται οι μεγαλύτερες τιμές πώλησης
των ακινήτων, αλλά και μεγάλες αποκλίσεις
μεταξύ εμπορικών και αντικειμενικών αξιών.
Περιοχές του Πειραιά και περιοχές της δυτικής Αττικής σε Κορυδαλλό, Αιγάλεω, Περιστέρι.

Αύξηση φόρων
Οι μεταβολές στις φορολογητέες αξίες των
ακινήτων, που αποσκοπούν στην προσέγγισή
τους με τις πραγματικές τιμές της κτηματαγοράς, αναμένεται να προκαλέσουν, αντίστοιχα,
μεταβολές σε 20 φόρους και τέλη που επιβάλλονται στην απόκτηση και στη χρήση ακινήτων. Συγκεκριμένα, αναμένεται να συμπαρασύρουν το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα από
εκμίσθωση/δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου, το τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικής στέγης, την αντικειμενική δαπάνη (τεκμήριο) διαβίωσης, τον ΕΝΦΙΑ,
τον συμπληρωματικό φόρο, το δημοτικό τέλος
ακίνητης περιουσίας κ.ά.

