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ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 
 

Σε συνέχεια εξαγγελιών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, στις 27 
Απριλίου 2009, αναφορικά µε τα µέτρα ενίσχυσης της οικοδοµής και της 
κτηµαταγοράς, ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος απέστειλε, την Τρίτη 28 
Απριλίου 2009, στον Υπουργό κ. Γ. Παπαθανασίου, επιστολή, στην οποία 
υπογραµµίζεται το γεγονός ότι τα µέτρα αυτά δεν θα έχουν τα αναµενόµενα θετικά 
αποτελέσµατα στην αναθέρµανση ενός από τους σηµαντικότερους κλάδους της 
Ελληνικής οικονοµίας.  
 
Ο ΣΒΒΕ, στην επιστολή του θεωρεί ότι τα µέτρα αφενός δεν είναι επαρκή και 
αφετέρου δεν είναι στοχευµένα στην άµεση αναστροφή της δυσµενούς θέσης που 
έχει περιέλθει σήµερα η αγορά ακινήτων και συνολικότερα ο κλάδος των δοµικών 
υλικών στη χώρα.  
Για τους παραπάνω λόγους υπέβαλε τις ακόλουθες προτάσεις µέτρων οι οποίες, 
κατά την άποψή του Συνδέσµου, συµπληρώνουν τις εξαγγελίες του Υπουργείου και 
συµβάλλουν αποφασιστικά στην τόνωση της οικοδοµικής δραστηριότητας.  
 
Α. Άµεσα στοχευµένα µέτρα 

1. Μείωση του φόρου µεταβίβασης ακινήτων κατά 50% για εισοδήµατα άνω των 
30.000 €, και πλήρη απαλλαγή από την πληρωµή του σχετικού φόρου για τις 
εισοδηµατικά ασθενέστερες τάξεις, δηλαδή για εισοδήµατα κάτω των 30.000 € 
και µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2009. 

2. Αναστολή της ισχύος της διάταξης που αφορά το «πόθεν έσχες» για αγορά 
και ανοικοδόµηση ακινήτων για το φορολογικό έτος 2009.  

3. Μείωση του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) πώλησης ακινήτων από το 
19% που ισχύει σήµερα, στο 13%, και στο 9% για τις παραµεθόριες περιοχές. 

4. Επιδότηση της απασχόλησης µε κάλυψη του κόστους των εργοδοτικών 
εισφορών των τεχνικών εταιριών, των κατασκευαστών και των επιχειρήσεων 
του κλάδου των δοµικών υλικών ανάλογα µε τα µέτρα που εξαγγέλθηκαν για 
τον τουρισµό. 

5. Συµψηφισµό των υποχρεώσεων από ΦΠΑ, ΙΚΑ, φόρους µε τις βεβαιωµένες 
οφειλές του ∆ηµοσίου (∆ήµους, ΟΤΑ και γενικότερα ∆ηµόσιους Οργανισµούς) 
προς τις τεχνικές εταιρίες, τους κατασκευαστές και τις επιχειρήσεις του 
κλάδου των δοµικών υλικών. 

 
Β.  Μέτρα µεσο- και µακροπρόθεσµου χαρακτήρα  

1. Άµεση υλοποίηση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) και 
προγραµµάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) που 
αφορούν κατασκευαστικά έργα κυρίως στην περιφέρεια, τόσο µέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος του Υπουργείου Εσωτερικών, (πρόγραµµα 
ΘΗΣΕΑΣ), όσο και άλλων επιχειρησιακών προγραµµάτων όπως το 
πρόγραµµα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων.  

2. Άρση των εµποδίων αγοράς ακινήτων από αλλοδαπούς τρίτων χωρών εκτός 
Ε.Ε., εξαιτίας της εφαρµογής αναχρονιστικού νοµοθετικού πλαισίου για τις 



παραµεθόριες περιοχές που αφορούν κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα. Η αναλυτική 
πρόταση έχει αποσταλεί από το Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος 
στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2005. 

3. Για την ανάπτυξη της παραθεριστικής κατοικίας και την προσέλκυση 
αλλοδαπών που επιθυµούν να αποκτήσουν µόνιµη κατοικία στη χώρας µας, 
θα πρέπει να αποτυπωθούν και πολεοδοµηθούν οι πλέον κατάλληλες 
ιδιωτικές ή δηµόσιες περιοχές και να δοθούν ειδικά κίνητρα ιδιωτικής 
πολεοδόµησης. 

4. Ένταξη νέων εκτάσεων στα σχέδια πόλεων των δήµων της χώρας. 
 

 
 


