
Α
υξηµένο ΕΝΦΙΑ έως και 
50 φορές µεγαλύτερο σε 
σχέση µε σήµερα θα πλη-

ρώσουν το 2020 χιλιάδες φορο-
λογούµενοι οι οποίοι διαθέτουν 
ακίνητα σε 3.000 περιοχές που 
βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως 
και από τον ερχόµενο Μάιο ανα-
µένεται να ενταχθούν στο σύστη-
µα αντικειµενικών αξιών. 

Η αρχή θα γίνει στις δηµοφι-
λείς τουριστικές περιοχές, σε πολ-
λές από τις οποίες έχει διαπιστω-
θεί ότι πολυτελή κτίσµατα επιβα-
ρύνονται µε πολύ χαµηλό ΕΝΦΙΑ 
διότι βρίσκονται σε περιοχές που 
δεν έχουν ενταχθεί στο σύστηµα αντικειµενικού 
προσδιορισµού. Το υπουργείο Οικονοµικών υπο-
λογίζει ότι από τη διεύρυνση των αντικειµενικών 
αξιών σε περιοχές που βρίσκονται εκτός σχεδίου 
πόλεως, θα µπουν στα κρατικά ταµεία 142 εκατ. 
ευρώ. Ηδη έχουν ταυτοποιηθεί 1.500 περιοχές-
φιλέτα σε τουριστικούς προορισµούς πρώτης 
γραµµής, όπως είναι η Μύκονος, η Πάρος, η Σα-
ντορίνη, η Τήνος, η Κέρκυρα, η Κέα, το Πόρτο Χέ-

λι και η Χαλκιδική. Μάλιστα, στα νησιά τόσο των 
Κυκλάδων όσο και του Ιονίου το 70% των ακινή-
των που πωλούνται είναι εκτός σχεδίου, µε απο-
τέλεσµα οι τιµές ζώνης, βάσει των οποίων υπολο-
γίζεται ο ΕΝΦΙΑ, να είναι εξαιρετικά χαµηλές. Για 
παράδειγµα, αγροτεµάχιο στη Μύκονο 372 τ.µ. 
µε κτίσµα 24 τ.µ. έχει σήµερα ΕΝΦΙΑ 105 ευρώ, 
ενώ µετά τις αναπροσαρµογές των αντικειµενι-
κών αξιών θα επιβαρυνθεί µε 388 ευρώ. Αντίστοι-

χα, στη Σαντορίνη, αγροτεµάχιο 410 τ.µ. έχει σή-
µερα ΕΝΦΙΑ 3 ευρώ, ενώ το 2020 θα επιβαρυν-
θεί µε 168 ευρώ. Από την επέκταση του συστή-
µατος αντικειµενικών αξιών το υπουργείο Οικο-
νοµικών προσδοκά να εξοικονοµήσει έσοδα για 
να χρηµατοδοτήσει νέα µείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 
10% το 2020. Σηµειώνεται ότι από τις αλλαγές των 
αντικειµενικών αξιών για τα εκτός σχεδίου ακίνη-
τα θα αυξηθεί και το κόστος των µεταβιβάσεων. 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εντός του Ιανουαρίου ξεκινούν 
οι αιτήσεις για την πρόσληψη 
36.500 ανέργων σε προγράμματα 
κοινωφελούς εργασίας σε δήμους, 
περιφέρειες, φορείς και υπουργεία. 
Οι όροι και τα κριτήρια των δικαιούχων
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σύστηµα των αντικειµενικών αξιών. Αναλυτικά παραδείγµατα

Ποια εκτός σχεδίου ακίνητα θα φορολογηθούν για πρώτη φορά το 2020 µε το 
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Πόσο θα αυξηθεί 
ο ΕΝΦΙΑ σε 

3.000 περιοχές

Η λίστα με τις επενδύσεις, οι οποίες θα 
χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα επί 
των ελληνικών ομολόγων που έχουν 
οι κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης, 
αναμένεται να οδηγήσει τον στόχο  
από το 3,5% στο 2% το 2021

ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ
ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Ο «κακός» του Τιτανικού, 
ηθοποιός και µέλος του 
διοικητικού συµβουλίου της 
εταιρείας παραγωγών Parkpine 
Capital, Μπίλι Ζέιν , ήρθε στην 
Αθήνα για επαφές και µεταξύ 
άλλων συναντήθηκε και µε 
τον υπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων Αδωνι Γεωργιάδη

ΣΕΡΒΙΡΕΙ ΚΑΦΕ
ΣΤΗ ΣΑΓΚΑΗ
Η πατρινή εταιρεία Coffee Island 
επεκτείνεται µε γοργούς ρυθµούς 
στις ξένες αγορές και ο ιδιοκτήτης 
της, Βαγγέλης Λιόλιος, αλλά 
και ο διευθύνων σύµβουλος 
Κ. Κωνσταντινόπουλος 
ετοιµάζουν νέα σχέδια, µε αιχµή 
το άνοιγµα και στο φαγητό 
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Το κλειδί για
τη μείωση των 

πλεονασμάτων


