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Α
κόµη και πάνω από 50 φορές µεγα-
λύτερο ΕΝΦΙΑ θα κληθούν να πληρώ-
σουν χιλιάδες φορολογούµενοι που δι-

αθέτουν ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου 
πόλεως και τα οποία αναµένεται να ενταχθούν 
από τον ερχόµενο Μάιο στο σύστηµα αντικει-
µενικού προσδιορισµού της αξίας των ακινή-
των. Ουσιαστικά πρόκειται για αγροτεµάχια 
και κτίσµατα, τα οποία µέχρι σήµερα επιβαρύ-
νονται µε πολύ χαµηλό ΕΝΦΙΑ, παρότι αρκε-
τά από αυτά έχουν µεγάλη εµπορική αξία και 
βρίσκονται σε δηµοφιλείς τουριστικές περιο-
χές. Συνολικά, το 2020, οι ιδιοκτήτες ακινήτων 
σε 3.000 περιοχές θα πληρώσουν περισσότε-
ρο ΕΝΦΙΑ κατά 142 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για 
περιοχές που θα ενταχθούν σε πρώτη φάση 
στο νέο σύστηµα, καθώς το 2021 θα ακολου-
θήσουν άλλες 4.000 περιοχές, που είναι κατά 

κύριο λόγο ορεινές µε χαµηλή εµπορική αξία 
και η κάλυψή τους από το αντικειµενικό σύστη-
µα δεν αναµένεται να φέρει έσοδα στα κρατικά 
ταµεία. Ηδη, πάνω από 1.500 περιοχές-φιλέτα 
σε όλη τη χώρα, που βρίσκονταν εκτός αντικει-
µενικών αξιών, έχουν ταυτοποιηθεί σε πρώτη 
φάση από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οι-
κονοµικών κατά τη διαδικασία προεργασίας, 
προκειµένου να ενταχθούν στο νέο σύστηµα 
που θα τεθεί σε εφαρµογή το δεύτερο εξάµη-
νο του 2020. Πρόκειται για δεκάδες οικισµούς 
σε τουριστικούς προορισµούς πρώτης γραµ-
µής, όπως είναι η Μύκονος, η Πάρος, η Σαντο-
ρίνη, η Τήνος, η Κέρκυρα, η Κέα, το Πόρτο Χέ-
λι, η ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής κ.ά, οι 
οποίοι από την πρώτη στιγµή τέθηκαν στο µι-
κροσκόπιο των αρµόδιων Αρχών. Στις συγκε-
κριµένες περιοχές βρίσκονται δεκάδες πολυ-
τελείς κατοικίες, οι οποίες φορολογούνται ελά-
χιστα, µόνο και µόνο γιατί βρίσκονται σε οικι-
σµούς στους οποίους δεν υπάρχουν τιµές ζώ-
νης. Ειδικότερα στα νησιά τόσο των Κυκλάδων 
όσο και του Ιονίου, το 70% των ακινήτων που 
πωλούνται είναι εκτός σχεδίου, µε αποτέλεσµα 
οι τιµές ζώνης, βάσει των οποίων υπολογίζεται 
ο ΕΝΦΙΑ, να είναι εξαιρετικά χαµηλές. Από την 
επέκταση του συστήµατος αντικειµενικών αξι-
ών σε 3.000 περιοχές που σήµερα είναι εκτός, 
το υπουργείο Οικονοµικών προσδοκά να δι-
ευρύνει τη φορολογική βάση και να εξοικονο-
µήσει σηµαντικά έσοδα για να χρηµατοδοτή-
σει τη νέα στοχευµένη µείωση του ΕΝΦΙΑ κα-
τά 10% το 2020. 

Ανατροπές στην κτηµαταγορά 
Οι αυξήσεις θα προκαλέσουν µεγάλες ανατρο-
πές στην αγορά ακινήτων, καθώς σήµερα η 
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Ποια εκτός 
σχεδίου ακίνητα 
θα φορολογηθούν 
για πρώτη φορά µε 
αντικειµενικές αξίες. 
Εως και 50 φορές πάνω 
ο φόρος σε Σαντορίνη, 
Πάρο κ.α.

M Y K O N O Σ

105 € 388 €

Αγροτεµάχιο 372 τ.µ. µε κτίσµα 24 τ.µ. 

105 

Αγροτεµάχιο 

105 105 105 105 105 105 
2 0 1 9

388 388 388 388 388 
2 0 2 0

Σ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Ν Η

3 €

Αγροτεµάχιο 410 τ.µ. 

2 0 1 9 2 0 2 0

168 €

Π Ο Ρ Τ Ο  Χ Ε Λ Ι

2 0 1 9 2 0 2 0

Π Α Ρ Ο Σ

9 €

Αγροτεµάχιο 2.280 τ.µ. 

2 0 1 9 2 0 2 0

192 €

Αγροτεµάχιο 3.350 τ.µ. µε κτίσµα 45 τ.µ. 

150 € 360 €

Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α

10 € 248 €

Αγροτεµάχιο 280 τ.µ. 

10 10 10 10 10 10 
2 0 1 9

248 248 248 248 248 
2 0 2 0

Ρ Α Φ Η Ν Α

9 €

Αγροτεµάχιο 280 τ.µ. 

2 0 1 9 2 0 2 0

144 €

Πόσο θα αυξηθεί
ο ΕΝΦΙΑ σε 

3.000 περιοχές

φορολογητέα αξία τους υπολογίζεται από την 
εφορία µε συγκριτικά στοιχεία και κατά τεκµή-
ριο ο τελικός φόρος κινείται σε εξαιρετικά χα-
µηλά επίπεδα. Για παράδειγµα, µια υπερπολυ-
τελής βίλα 400 τετραγωνικών µέτρων στην Πά-
ρο επιβαρύνεται µε ΕΝΦΙΑ 1.000 ευρώ ετησί-
ως, καθώς η αντικειµενική αξία του ακινήτου 
δεν ξεπερνά τα 130.000 ευρώ, εξαιτίας του γε-
γονότος ότι δεν βρίσκεται εντός σχεδίου. Αντι-
θέτως, διαµερίσµατα 50 ετών, µε λιγότερα τε-
τραγωνικά µέτρα, που βρίσκονται στο κέντρο 
της Αθήνας πληρώνουν τον ίδιο ή και µεγαλύ-
τερο ΕΝΦΙΑ. ∆ηλαδή, µε το ισχύον σύστηµα 
επιβαρύνονται µε τον φόρο ακινήτων µεγάλης 
ηλικίας ακίνητα και ευνοούνται πολυτελείς βί-
λες και οικόπεδα πάνω στη θάλασσα σε δηµο-
φιλείς τουριστικούς προορισµούς, επειδή βρί-
σκονται εκτός του συστήµατος του αντικειµε-
νικού προσδιορισµού των αξιών.
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