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εμπόδια
Σήμερα, για 
τη μεταβίβαση 
ενός ακινήτου 
απαιτούνται 
έως και 17 
πιστοποιητικά 
και έγγραφα, τα 
οποία αναζητούν 
οι πολίτες από 
διάφορες δημόσιες 
υπηρεσίες και 
εμπλεκόμενους 
φορείς

τιμές
Το εννεάμηνο του 
2021 οι τιμές των 
διαμερισμάτων 
(σε ονομαστικούς 
όρους) αυξήθηκαν 
κατά 6,1% σε 
ετήσια βάση, 
έναντι αύξησης 
κατά 4,9% 
το αντίστοιχο 
διάστημα του 2020

τα 16.000 ευρώ. Ετσι, οι ιδιοκτήτες έχουν τη 
δυνατότητα να γλιτώσουν ποσό έως 1.600 
ευρώ ανά έτος και για τέσσερα έτη από τον 
φόρο που τους αναλογεί. Ειδικότερα, το 40% 
του ποσού των δαπανών που θα έχουν πραγ-
ματοποιηθεί σε καθένα από τα έτη θα κατα-
νέμεται ισόποσα στα εκάστοτε επόμενα τέσ-
σερα έτη και θα μειώνει τον φόρο εισοδήμα-
τος που θα βεβαιώνεται εις βάρος του ιδιοκτή-
τη σε καθένα από τα τέσσερα αυτά επόμενα 
έτη. Για παράδειγμα, αν η δαπάνη πραγμα-
τοποιήθηκε το 2021, το 40% αυτής θα κατα-
νέμεται ισόποσα στα έτη 2022, 2023, 2024 
και 2025. Το ποσό της δαπάνης που αντιστοι-

χεί σε καθένα από τα επόμενα αυτά έτη, δη-
λαδή το 1/4 του 40% της δαπάνης, θα μειώ-
νει τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώ-
πων που θα βεβαιώνεται στον φορολογούμε-
νο ιδιοκτήτη κατά το έτος αυτό. Σε κάθε περί-
πτωση, θα ισχύει ανώτατο όριο 16.000 ευρώ 
στο ύψος των δαπανών που θα μπορούν να 
ληφθούν υπ’ όψιν. Με βάση τον «κόφτη», το 
ανώτατο ποσό έκπτωσης που θα μπορεί να 
χορηγηθεί σε κάθε ιδιοκτήτη ανέρχεται στο 
40% των 16.000 ευρώ, δηλαδή σε 6.400 ευ-
ρώ. Οι προϋποθέσεις για να ισχύσει η έκπτω-
ση του 40% των δαπανών για αμοιβές εργα-
σιών ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητι-
κής αναβάθμισης κτιρίων από τον φόρο ει-
σοδήματος του ιδιοκτήτη κατά τα επόμενα 
τέσσερα έτη είναι:
fΤα κτίρια για τα οποία πραγματοποιούνται 
οι δαπάνες να μην έχουν ήδη ενταχθεί ή να 
μην πρόκειται να ενταχθούν σε πρόγραμμα 
αναβάθμισης κτιρίων.
fΟι δαπάνες να αποδεικνύονται με νόμι-
μα παραστατικά, δηλαδή με αποδείξεις λια-
νικών συναλλαγών ή με τιμολόγια παροχής 
υπηρεσιών.

fΟι δαπάνες να έχουν εξοφληθεί με ηλε-
κτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή με πιστω-
τικές ή χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες 
ή μέσω e-banking.

 

3Γίνονται ακόμα πιο γρήγορες και εύκολες 
οι μεταβιβάσεις ακινήτων. Σε αυτήν την 

κατεύθυνση, το πρώτο βήμα θα γίνει με την 
κατάργηση της βεβαίωσης του Τέλους Ακίνη-
της Περιουσίας. Πρόκειται για ένα σύνθετο 

πρόβλημα, που αποτελεί τροχοπέδη για τις 
επενδύσεις σε ακίνητα, αφού για να λάβουν 
οι φορολογούμενοι τη βεβαίωση είναι υπο-
χρεωμένοι να περιμένουν από έναν έως και 
εννέα μήνες (για τις πιο δύσκολες περιπτώ-
σεις), με αποτέλεσμα να καθυστερεί η διαδι-
κασία σύναψης και υπογραφής συμβολαί-
ων. Ταυτόχρονα, με την ηλεκτρονική υποβο-
λή δηλώσεων κληρονομιάς και άτυπων δωρε-
ών, θα σταματήσουν οι επισκέψεις στην εφο-
ρία για όσους κληρονομούν ακίνητα ή κινητά 
περιουσιακά στοιχεία, όπως χρηματικά ποσά 
και αυτοκίνητα. Μέχρι το τέλος του έτους, οι 
δηλώσεις φόρου κληρονομιάς και οι δηλώ-
σεις φόρου γονικών παροχών και δωρεών, 
οι οποίες υποβάλλονται σήμερα χειρόγρα-
φα στις ΔΟΥ, θα γίνονται ηλεκτρονικά. Είναι 
ενδεικτικό ότι για τη μεταβίβαση ενός ακινή-
του απαιτούνται έως και 17 πιστοποιητικά και 
έγγραφα, τα οποία αναζητούν οι πολίτες από 
διάφορες δημόσιες υπηρεσίες και εμπλεκόμε-
νους φορείς. Προκειμένου να αποφευχθούν 
οι μεγάλες καθυστερήσεις, πλέον η διαδικα-
σία θα προχωρά εξ ολοκλήρου ψηφιακά. 

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, σε 

νέο ανοδικό κύκλο αναμένεται να κινηθούν 
τα ακίνητα το 2022 στην Ελλάδα. Δυναμική 
καταγράφεται στην αγορά επενδυτικών επαγ-
γελματικών ακινήτων, αλλά και κατοικίας, ειδι-
κά στον τομέα που σχετίζεται με τον τουρισμό 
και τις επενδύσεις και αφορά αγοραπωλησίες 
και μισθώσεις. 

Οι δείκτες
Μετά από ένα παρατεταμένο διάστημα υπο-
τονικής οικοδομικής δραστηριότητας, η ανά-
πτυξη νέων ακινήτων και η αναβάθμιση του 
υφιστάμενου αποθέματος επανέρχονται στα-
διακά στο προσκήνιο, με τις επενδύσεις σε 

προνομιακές θέσεις να καταγράφουν αξιο-
σημείωτους ρυθμούς μεγέθυνσης και τη ζή-
τηση νέων στεγαστικών δανείων να παρουσι-
άζει κάποιες αρχικές ενδείξεις τόνωσης. Στην 
αγορά των κατοικιών, η τάση αποκλιμάκωσης 
των ρυθμών αύξησης των αξιών που κατα-
γράφηκαν με την έναρξη της πανδημίας αντι-
στράφηκε το 2021. Με βάση τους δείκτες και 
τα στοιχεία εκτιμήσεων που συλλέγονται από 
την Τράπεζα της Ελλάδος, το εννεάμηνο του 
2021 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονο-
μαστικούς όρους) αυξήθηκαν κατά 6,1% σε 
ετήσια βάση, έναντι αύξησης κατά 4,9% το 
αντίστοιχο διάστημα του 2020. 

Ειδικότερα, σε ετήσια βάση, ο δείκτης τιμών 
διαμερισμάτων κατέγραψε σταδιακή επιτά-
χυνση του ρυθμού αύξησης για το σύνολο 
της χώρας στα επιμέρους τρίμηνα του 2021 
(4,3%, 6,2% και 7,9% για το πρώτο, το δεύτε-
ρο και το τρίτο τρίμηνο του 2021 αντίστοιχα).

Σε τοπικό επίπεδο, οι τιμές των κατοικιών 
διατήρησαν την ετερογένεια όσον αφορά τις 
μεταβολές τους, με σημαντικές αυξήσεις σε 
περιοχές με έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον 
και οριακές μεταβολές σε άλλες.


