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Παγκόσμιοι κολοσσοί της 
τεχνολογίας επενδύουν στη 
χώρα μας, η οποία μετατρέπεται 
σε ψηφιακό κόμβο για τη 
νοτιοανατολική Ευρώπη

ΤΟ ΣΤΟΊΧΗΜΆ ΓΊΆ ΤΗΝ ΆΝΆΠΤΥΞΗ
Πού ποντάρει το οικονομικό 
επιτελείο για αύξηση του ΑΕΠ 
άνω του 4% τη φετινή χρονιά. 
Εξετάζεται το πάγωμα 
της εισφοράς αλληλεγγύης 
και για τον δημόσιο τομέα
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Μ
έχρι το τέλος Δεκεμβρίου έχουν προθε-
σμία όσοι θέλουν να μεταβιβάσουν στα 
παιδιά τους ακίνητα ή να προβούν σε 

αγοραπωλησίες χωρίς να πληρώσουν περισσό-
τερους φόρους, ενόψει των αυξήσεων στις αντι-
κειμενικές τιμές από τις αρχές του νέου χρόνου. 
Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή της 
η Realnews από το Μητρώο Αξιών Μεταβιβά-
σεων Ακινήτων σε 20 μεγάλους δήμους σε όλη 
τη χώρα, ο μέσος όρος αύξησης των μεταβιβά-
σεων, το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021 
ανέρχεται στο 8,2% σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του 2020. Τους επόμενους τέσσερις 
μήνες εκτιμάται ότι θα αυξηθούν ακόμη περισ-
σότερο οι γονικές παροχές και οι αγοραπωλη-
σίες, καθώς από τον Ιανουάριο αναμένεται να 
αυξηθεί σημαντικά το κόστος των μεταβιβάσε-
ων ακινήτων. Για παράδειγμα, στον δήμο Αμα-
ρουσίου η αντικειμενική αξία ενός ακινήτου θα 
αυξηθεί από τις αρχές του χρόνου από τα 1.300 
ευρώ στα 2.000 ευρώ το τ.μ. Ετσι, εάν κάποιος 
σπεύσει έως το τέλος του χρόνου να πουλήσει 

κατοικία 100 τ.μ., ο φόρος μεταβίβασης ανέρχε-
ται στα 3.900 ευρώ, ενώ από τις αρχές του χρό-
νου θα εκτοξευθεί στα 6.000 ευρώ, σημειώνο-
ντας αύξηση 2.100 ευρώ. 

Ακόμη μεγαλύτερος θα είναι ο φόρος μετα-
βίβασης για ακίνητα που βρίσκονται σε δημο-
φιλείς τουριστικές περιοχές, όπως η Μύκονος, 
όπου οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων υπερ-
τριπλασιάστηκαν από τα 1.200 ευρώ το τ.μ. στα 

3.800 ευρώ το τ.μ. Ετσι, ο φόρος μεταβίβασης 
ενός ακινήτου 100 τ.μ. από τα 3.600 ευρώ θα 
φτάσει στα 11.400 ευρώ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φόρος μεταβίβασης 
με τον οποίο επιβαρύνεται ο αγοραστής ανέρ-
χεται στο 3% επί της αντικειμενικής αξίας. Σε πε-
ρίπτωση αγοράς πρώτης κατοικίας το αφορολό-
γητο όριο ανέρχεται σε 200.000 ευρώ για τον 
άγαμο και σε 250.000 ευρώ για τον έγγαμο.

εξαιτίας της ανόδου των αντικειμενικών τιμών από το 2022 

Ο ΠΡΩΤΆΓΩΝΊΣΤΗΣ  
ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ DEAL
Ο Νίκος Σταθόπουλος, διευθύνων 
σύμβουλος της BC Partners και 
πρόεδρος του ομίλου United, 
αναδεικνύεται σε πρόσωπο της 
χρονιάς ολοκληρώνοντας την 
εξαγορά της Wind Ελλάς, αξίας 
περίπου 1 δισ. ευρώ
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Μπαράζ γονικών παροχών και αγοραπωλησιών σε όλη τη χώρα, 

«Πυρετός» για 
μεταβιβάσεις 
ακινήτων

Νομοσχέδιο που θα κατατεθεί το 
φθινόπωρο στη Βουλή θα προβλέπει 
την υιοθέτηση νέου συστήματος 
επιδότησης της ανεργίας μέσω 
υποχρεωτικής παρακολούθησης 
προγραμμάτων κατάρτισης 
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Πώς θα δίνεται 
το επίδομα 

ανεργίας
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