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 Άποψη



Τώρα είναι 
η ώρα

 Έχει περάσει κάποιο 
διάστηµα από τότε που 
έγινε η τελευταία αναπρο-
σαρµογή στις αντικειµενι-
κές αξίες των ακινήτων. 
Αυτή η τελευταία αναπρο-
σαρµογή ήταν τον Ιού-
νιο του 2018 και αποτέ-
λεσε µια προσπάθεια να 
εξορθολογιστούν οι αξίες 
από την οριζόντια, µε κα-
θαρά µαθηµατική και πο-
λιτική σκοπιά, µεταβο-
λή που είχε γίνει το 2016. 
Τότε είχαν µειωθεί οι αξί-
ες για περιοχές µε τιµή ζώ-
νης έως 4.000 ευρώ ανά 
τετραγωνικό και είχαν πα-
ραµείνει αµετάβλητες για 
περιοχές µε υψηλότερη 
τιµή ζώνης. Με άλλα λό-
για, σε µια λογική τιµωρί-
ας των λεγόµενων «εχό-
ντων»,

 Η εκτίναξη των τιµών ζώνης σε εκατοντάδες 
περιοχές της χώρας αναµένεται να οδηγήσει 
σε έκρηξη των µεταβιβάσεων από την προσεχή 
εβδοµάδα, που θα ανακοινωθούν 
οι αντικειµενικές αξίες των ακινήτων. 
Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως περιοχές του κέντρου 
της Αθήνας, τουριστικές περιοχές, καθώς και παραλιακές 

ζώνες της περιφέρειας. Οι εισηγήσεις των εκτιµητών 
ακινήτων, οι οποίοι είχαν εντολή να καταγράψουν τις αξίες 
τους, δηλαδή την πραγµατική τους τιµή, απογειώνουν 
τις αντικειµενικές αξίες σε εκατοντάδες περιοχές της 
χώρας. Οι αλλαγές στις αξίες επηρεάζουν και τον ΕΝΦΙΑ. 
Έρχονται και µαζικές εντάξεις περιοχών που σήµερα 
υποφορολογούνται στο αντικειµενικό σύστηµα.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΩΣ ΚΑΙ 100% ΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΣΤΟ ΥΠΟΙΚ - ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΑΚΡΙΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ - ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΑΓΟΡΕΣ

Περίοδος Β’ // Αριθμός φύλλου 603 • Σάββατο 5 Ιουνίου 2021 • Τιµή 2,5 €

Οι λόγοι που δεν ζητούν δάνεια 
οι επιχειρήσεις

Η ΔΕΗ επεκτείνεται στην 
αποθήκευση ενέργειας

Δρομολογείται ο διαγωνισμός 
επέκτασης της Αττικής Οδού
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

Η ΒΡ επιστρέφει 
µε µεγάλη 
επένδυση 
στην Ελλάδα   ΣΕΛ. 22

Οι µεγάλοι 
αντίπαλοι στην  
αγορά καφέ   ΣΕΛ. 21

Όλα για τον νέο 
Πτωχευτικό 
Κώδικα  ΣΕΛ. 10-11

Έτσι θα 
ελέγχονται οι 
στοιχηµατικές

  ΣΕΛ. 23

Η Αλεξανδρούπολη κοντράρει 
τα Στενά του Βοσπόρου
Η σιδηροδροµική διασύνδεση µε Βουλγαρία-Ρουµανία     ΣΕΛ. 17

ΛΙΜΑΝΙΑ

Έρχονται μεγάλες αυξήσεις 
στις αντικειμενικές αξίες

Γιατί η ξαφνική άνοδος των τιµών είναι προσωρινή     ΣΕΛ. 26

  ΣΕΛ. 2

Η ΠΙΟ ΠΟΛΥΝΕΚΡΗ 
ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ

Της Zeynep Tufekci
Opinion / The New York Times

> Τι ζητούν ΣΕΒ, ΓΣΕΕ, ΕΣΕΕ, 
ΓΣΕΒΕΕ και ΣΕΤΕ

  ΣΕΛ. 6

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Οι κοινωνικοί 
εταίροι 
βαθµολογούν το 
νέο εργασιακό

 ΑΚΙΝΗΤΑ

> Υπεραξία για τους µετόχους φέρνει η εξωστρέφεια 
  ΣΕΛ. 9

Κέρδη από το εξωτερικό 
για τις τράπεζες

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Γιατί αποµακρύνεται 
το σενάριο της διόρθωσης    ΣΕΛ. 24-25

> Μπορούν να φέρουν µαζί τους 
ράφτες, νταντάδες, µάγειρες 

Περίοδος Β’ // Αριθμός φύλλου 603 • Σάββατο 5 Ιουνίου 2021Περίοδος Β’ // Αριθμός φύλλου 603 • Σάββατο 5 Ιουνίου 2021

> > Μπορούν να φέρουν µαζί τους Μπορούν να φέρουν µαζί τους 

FAMILY OFFICES

Φορο-κίνητρα 
για εύπορους 
που επιλέγουν 
Ελλάδα
ράφτες, νταντάδες, µάγειρες 

    ΣΕΛ. 20

Παρένθεση η έξαρση 
του πληθωρισμού


