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Τ
ην αναθέρµανση της αγοράς ακινήτων 
και της οικοδοµικής δραστηριότητας, µε-
τά από 10 και πλέον χρόνια βαθιάς οικο-

νοµικής κρίσης, επιδιώκει η κυβέρνηση, προω-
θώντας µια δέσµη µέτρων. Η µείωση του ΕΝ-
ΦΙΑ, η έκπτωση φόρου 40% στις ανακαινίσεις, 
η αναστολή του ΦΠΑ 24% στις αγοραπωλησί-
ες για τρία χρόνια και το πρόγραµµα «Εξοικονο-
µώ κατ’ Οίκον ΙΙ» αναµένεται να δώσουν ώθηση 
στην οικοδοµική δραστηριότητα, επισηµαίνουν 
στη Realnews παράγοντες της αγοράς ακινήτων. 

Μια αγορά που έχει δεχθεί ισχυρό πλήγµα 
τα τελευταία χρόνια, µε τις εµπορικές τιµές να 
έχουν µειωθεί σε αρκετές γειτονιές σε ποσοστό 
που ξεπερνά το 40%. ∆εν είναι τυχαίο ότι χιλιά-
δες ιδιοκτήτες ακινήτων αναγκάζονται να απο-
ποιούνται περιουσίες, καθώς πλέον βαρύνονται 
µε δυσβάστακτους φόρους. Είναι χαρακτηριστι-
κό ότι µέχρι και το 2010 οι Ελληνες φορολογού-
µενοι πλήρωναν περίπου 500 εκατ. ευρώ σε φό-
ρους ακινήτων, ενώ µε την επιβολή του ΕΝΦΙΑ 
κλήθηκαν να καταβάλουν περισσότερα από 2,6 
δισ. ευρώ. Στόχος του οικονοµικού επιτελείου της 
κυβέρνησης είναι να δοθούν κίνητρα σε όσους 
θέλουν να χτίσουν, να ανακαινίσουν, να αγορά-
σουν ή να πουλήσουν ένα ακίνητο. 

1) ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ
Η µείωση του ΕΝΦΙΑ αποτελεί το πρώτο δείγµα 
γραφής του οικονοµικού επιτελείου, στην προ-
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ιδιοκτήτες ακινήτων την ανακαίνιση της περιουσίας τους, καθώς, 
για κάθε 1.000 ευρώ που θα ξοδεύουν, τα 400 ευρώ θα «αποτα-
µιεύονται» σε ειδικό ταµείο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφο-
ριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ), προκειµένου µελλοντικά να χρησι-
µοποιηθούν για την εξόφληση φορολογικών και άλλων υποχρε-
ώσεων (ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήµατος ή οποιοδήποτε άλλο χρέος 
προς το ∆ηµόσιο). Μιλώντας στην «R», υψηλόβαθµο στέλεχος του 
υπουργείου Οικονοµικών τόνισε ότι δεν θα υπάρξει κάποιος πε-
ριορισµός στο όριο των δαπανών που θα µπορούν να εκπίπτουν 
φορολογικά µέσα στα επόµενα τρία χρόνια. ∆ηλαδή, ουσιαστι-
κά ενδέχεται µια υψηλή δαπάνη για ανακαίνιση να αρκεί για να 
πληρωθεί ο φόρος εισοδήµατος τριών ετών. Μάλιστα, το οικο-
νοµικό επιτελείο εξετάζει το ενδεχόµενο το ποσό που θα αποτα-
µιευθεί να µπορεί να χρησιµοποιηθεί όχι µόνο για την αποπλη-
ρωµή οικονοµικών υποχρεώσεων του ιδιοκτήτη, αλλά και από τα 
µέλη της οικογένειάς του.

Η διαδικασία είναι απλή και προϋποθέτει την προσκόµιση των 
νόµιµων παραστατικών (τιµολόγια εργασιών, ασφαλιστικές ει-
σφορές και ΦΠΑ που έχει καταβληθεί) προς τη ΓΓΠΣ. 

Μέχρι σήµερα, η ένταξη σε εξειδικευµένα ενεργειακά προ-
γράµµατα, που χρηµατοδοτούνται από τις τράπεζες, αποτελού-
σε µονόδροµο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που ήθελαν να ανα-
βαθµίσουν την κατοικία τους. «Με το νέο µέτρο θα αλλάξει η 
όψη των πόλεων συνολικά, καθώς και η ζωή των πολιτών», ανα-
φέρει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ιδιοκτητών 
Ακινήτων, Στράτος Παραδιάς, ενώ ο Αναστάσιος Βάππας, δικη-
γόρος της ΠΟΜΙ∆Α, εκτιµά ότι «σύντοµα θα έχουµε µεγάλο κύ-
µα ανακαινίσεων».

Επιπλέον, παράγοντες της αγοράς εκτιµούν ότι η έκπτωση 40% 
στο κόστος για ανακαινίσεις κτιρίων θα συµβάλλει στην πάταξη 
της φοροδιαφυγής, καθώς µέχρι σήµερα οι περισσότεροι απέ-
φευγαν να κόψουν αποδείξεις, επειδή το κόστος ανέβαινε πολύ. 
Για παράδειγµα, για κάθε απόδειξη των 1.000 ευρώ, ο τεχνίτης 
υποχρεούται να καταβάλει 240 ευρώ σε ΦΠΑ (24%), 280 ευρώ 

(28%) σε φόρο εισοδήµατος, 200 ευρώ (20%) σε ασφαλιστικές 
εισφορές και, εφόσον χρησιµοποιήσει κάποιον τεχνίτη ως βοηθό, 
θα πληρώσει για να τον ασφαλίσει ποσό ίσο µε το µεροκάµατό 
του. ∆ηλαδή για µια εργασία 1.000 ευρώ ο επαγγελµατίας θα πρέ-
πει να καταβάλει 720 ευρώ σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. 

3) ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΠΑ 
Προς αυτή την κατεύθυνση, το οικονοµικο επιτελείο σχεδιάζει την 
αναστολή της επιβολής ΦΠΑ 24% στις µεταβιβάσεις των νεόδµη-
των ακινήτων για τα επόµενα τρία χρόνια. Παράλληλα, για άλλη 
µια χρονιά αναστέλλεται ο φόρος υπεραξίας στις αγοραπωλησί-
ες, ο οποίος όµως, ούτως ή άλλως, δεν έχει τεθεί ποτέ σε ισχύ από 
το 2013, οπότε και ψηφίστηκε. Επιπλέον, απλοποιούνται οι δια-
δικασίες πώλησης ακινήτων, καθώς ο αγοραστής θα µπορεί να 
εκτυπώσει µέσα από το διαδίκτυο τη φορολογική του ενηµερό-
τητα, παρακάµπτοντας έτσι τον λαβύρινθο της γραφειοκρατίας. 
Για «οικοδοµικό οργασµό», αρχής γενοµένης από τον ερχόµενο 
Ιανουάριο, κάνει λόγο ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας Κατασκευ-
αστών Κτιρίων Ελλάδος, ∆ηµήτρης Καψιµάλης, 
αναφέροντας στην «R» ότι «τα νέα µέτρα που 
προωθεί η κυβέρνηση θα ανακουφίσουν οικο-
νοµικά τους Ελληνες φορολογούµενους και θα 
σηµάνουν την έναρξη οικοδοµικού οργασµού 
στην αρχή του ερχόµενου έτους, ανοίγοντας την 
ίδια στιγµή χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας σε περί-
που 200 επαγγέλµατα που εµπλέκονται στην οι-
κοδοµή». Σύµφωνα µε παράγοντες της αγοράς 
ακινήτων, ο ΦΠΑ 24% αποτελούσε αποτρεπτικό 
παράγοντα για την αγορά κατοικίας, επειδή ανέ-
βαζε πολύ το τίµηµα. 

Παράδειγµα 
Εάν κάποιος ήθελε να αποκτήσει ένα σπίτι 100 τ.µ. 
που η αξία του ήταν 2.500 ευρώ το τ.µ., θα έπρε-
πε να καταβάλει µαζί µε τους φόρους 310.000 
ευρώ, αντί για 250.000 ευρώ, δηλαδή 60.000 
ευρώ παραπάνω λόγω του ΦΠΑ 24% (που θε-
σµοθετήθηκε τον Ιανουάριο του 2006 µε νόµο 
του τότε υπουργού Οικονοµίας Γιώργου Αλογο-
σκούφη). Με το νέο µέτρο που ετοιµάζει η κυ-
βέρνηση, οι αγοραστές θα απαλλαγούν από την 
επιπλέον επιβάρυνση, που εξαιτίας της πάγωσε 
η κτηµαταγορά, στερώντας κατ’ επέκταση έσοδα 
από τα ταµεία του κράτους. Ετσι, όλοι όσοι αγο-
ράζουν µια κατοικία θα επιβαρύνονται µόνο µε 
φόρο µεταβίβασης 3%. 

 
4) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
Την ίδια στιγµή, δροµολογούνται µέτρα προς την 
κατεύθυνση να µειωθεί η γραφειοκρατία στις µεταβιβάσεις ακινή-
των, καθώς µέχρι σήµερα απαιτούνται 10 πιστοποιητικά προκειµέ-
νου να ολοκληρωθεί µια µεταβίβαση ακινήτου, γεγονός που κατα-
τάσσει την Ελλάδα στην 153η θέση στον κόσµο, καθώς στις υπό-
λοιπες χώρες-µέλη του ΟΟΣΑ ο µέσος όρος εγγράφων που απαι-
τούνται δεν ξεπερνά τα 4,7. 

Προκειµένου, λοιπόν, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες µεταβί-
βασης (πώληση, δωρεά, κληρονοµιά), εδώ και λίγες ηµέρες, από 
τις αρχές του Σεπτεµβρίου, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απο-
κτήσουν ένα ακίνητο απλά και µόνο εκτυπώνοντας το αποδεικτικό 
της φορολογικής ενηµερότητάς τους από το διαδίκτυο, για να τεκ-
µηριώσουν ότι δεν έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς την εφορία. 

Νέες οικοδοµές 
Αισιόδοξοι για την επανεκκίνηση της οικοδοµικής δραστηριότη-
τας, που αποτελεί την ατµοµηχανή της οικονοµίας, εµφανίζονται 
παράγοντες της αγοράς, µετά την επίσηµη θέση της κυβέρνησης 
για τριετή αναστολή του ΦΠΑ 24% στις νέες οικοδοµές. Το µέτρο 
πρόκειται να συµπεριληφθεί στο νοµοσχέδιο που θα κατατεθεί στη 
Βουλή εντός του Οκτωβρίου. Ωστόσο, οι κατασκευαστές βρίσκο-
νται ήδη σε ετοιµότητα και εκπονούν χιλιάδες µελέτες για την ανέ-
γερση πολυώροφων κτιρίων στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και σε 
άλλες µεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Στο µικροσκόπιο µπαίνουν πε-
ριοχές που διαθέτουν ελεύθερα οικόπεδα (Χολαργός, Παπάγου, 
Αγία Παρασκευή, Μελίσσια, Βριλήσσια, Κηφισιά, Μαρούσι, Νέο 

Ηράκλειο, Νέα Ιωνία, Γαλάτσι), αλλά και το νότιο 
µέτωπο της Αττικής, που εκτείνεται από το Μο-
σχάτο µέχρι τη Βουλιαγµένη, καθώς και το πα-
ραλιακό µέτωπο της Θεσσαλονίκης. 

Στα σκαριά βρίσκονται, ως επί το πλείστον, κα-
τοικίες από 80 έως 100 τ.µ., που θα απευθύνο-
νται στη µέση ελληνική οικογένεια, η οποία εδώ 
και χρόνια αδυνατούσε να προβεί στην αγορά 
νέας κατοικίας, λόγω του υψηλού φόρου που 
έπρεπε να καταβάλει. 

Επιπλέον, η ανέγερση νέων οικοδοµών θα ση-
µάνει και την εκλογίκευση των ενοικίων, καθώς 
τα τελευταία χρόνια η µειωµένη προσφορά κα-
τοικιών έχει τινάξει στα ύψη το κόστος τους, σε 
ποσοστό που µεσοσταθµικά διαµορφώνεται 
στο 40%, σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Ενω-
σης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου, Κώστα 
Αράπογλου. 

 
5) ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ»
Αύριο, ∆ευτέρα, αναµένεται να δοθεί η δυνα-
τότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων στις Περιφέ-
ρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κε-
ντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, ∆υ-
τικής Ελλάδας να υποβάλουν τις αιτήσεις τους 

στην ηλεκτρονική πλατφόρµα για 
το «Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον ΙΙ». 

Την Πέµπτη 19 Σεπτεµβρίου θα 
λειτουργήσει η πλατφόρµα για τις 
Περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονί-
ας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελ-
λάδας, Πελοποννήσου, Βορείου 
Αιγαίου, Κρήτης και τη ∆ευτέρα 
23 Σεπτεµβρίου για τις Περιφέ-
ρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου. 

Το συνολικό ύψος των επιχο-
ρηγήσεων θα διαµορφωθεί στα 
241 εκατ. ευρώ, ενώ οι παρεµβά-
σεις -συνυπολογίζοντας τη συνει-
σφορά των ιδιοκτητών- θα φτά-
σουν στα 400 εκατ. ευρώ.

Στις επιλέξιµες δαπάνες περι-
λαµβάνονται η αντικατάσταση 
κουφωµάτων, η τοποθέτηση ή 
αναβάθµιση θερµοµόνωσης, η 
αναβάθµιση συστήµατος θέρ-
µανσης ή ψύξης και το σύστη-
µα ζεστού νερού µε χρήση Ανα-
νεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Το 
ύψος της επιδότησης µπορεί να 
φτάσει ακόµη και το 70%, ενώ 
για το υπόλοιπο ποσό µπορεί να 
χορηγηθεί άτοκο δάνειο. 

Ειδικότερα, το ύψος της επιδό-
τησης διαµορφώνεται ως εξής: 
f Για ατοµικό εισόδηµα έως 

10.000 ευρώ και οικογενειακό έως 20.000 ευ-
ρώ 60%. 
f Για ατοµικό εισόδηµα από 10.000 έως 15.000 
ευρώ και για οικογενειακό έως 20.000 ευρώ 50%. 
f Για ατοµικό εισόδηµα από 15.000 έως 20.000 
ευρώ και για οικογενειακό 25.000 έως 30.000 
ευρώ 40%.
f Για ατοµικό εισόδηµα από 20.000 έως 25.000 
ευρώ και για οικογενειακό 30.000 έως 35.000 
ευρώ 35%.
f Για ατοµικό εισόδηµα από 25.000 έως 30.000 
ευρώ και για οικογενειακό 35.000 έως 40.000 
ευρώ 30%.
f Για ατοµικό εισόδηµα από 30.000 έως 35.000 
ευρώ και για οικογενειακό 40.000 έως 45.000 
ευρώ 25%.

Παράδειγµα 
Ζευγάρι µε δύο παιδιά, µε εισόδηµα 20.000 ευ-
ρώ, που διαθέτει ακίνητο 100 τ.µ., έχει δυνατό-
τητα αίτησης για εργασίες αξίας 25.000 ευρώ. Η 
επιδότηση ανέρχεται στα 15.000 ευρώ (60%). 
Με την προσαύξηση 5% για κάθε προστατευ-
όµενο µέλος, αυξάνεται η επιδότηση στο 70% 
ή 17.500 ευρώ. 
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σπάθειά του να τονωθεί µια ιδιαίτερα σηµαντική αγορά 
για την ελληνική οικονοµία, η οποία µαγνητίζει πλήθος 
επενδυτών. Ηδη ο φετινός λογαριασµός για περισσότε-
ρους από 7,3 εκατοµµύρια ιδιοκτήτες ακινήτων είναι µει-
ωµένος κατά 574 εκατ. ευρώ, µε το υπουργείο Οικονοµι-
κών να προωθεί στο φορολογικό νοµοσχέδιο, το οποίο 
αναµένεται να κατατεθεί στη Βουλή τις επόµενες εβδο-
µάδες, µέτρα µε περαιτέρω ελαφρύνσεις. 

2) ΕΚΠΤΩΣΗ 40% 
ΣΤΙΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
Ωθηση στην αγορά των ακινήτων αναµένεται να δώσει, 
σύµφωνα µε παράγοντες του κλάδου, η έκπτωση φόρου 
40% σε δαπάνες που αφορούν εργασίες για την ενερ-
γειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθµιση των κτι-
ρίων, που επίσης προωθεί η κυβέρνηση. Πρόκειται για 
ένα µέτρο που φιλοδοξεί να καταστήσει εφικτή για τους 

έκπτωση
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των ακινήτων 
αναµένεται να 
δώσει, σύµφωνα 
µε παράγοντες 
του κλάδου, η 
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που αφορούν 
εργασίες για 
την ενεργειακή, 
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κυβέρνηση


