
Συνεδρίαση της 8ης Οκτωβρίου 2014, του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Αλίμου. 

Εισήγηση για ΘΕΜΑ (38ο): «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά 
με  τον  Ενιαίο  Φόρο  Ιδιοκτησίας  Ακινήτων  (ΕΝΦΙΑ),  κατόπιν 
αιτήματος της δημοτικής κίνησης ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι».

Ο  Ενιαίος  Φόρος  Ιδιοκτησίας  Ακινήτων  (ΕΝΦΙΑ)  είναι  ένας 
άδικος φόρος, που  όχι μόνο μονιμοποιεί το δήθεν έκτακτο «χαράτσι», 
αλλά  επεκτείνει  τη  φορολογία  επί  των  ακινήτων  από  το  πρώτο 
τετραγωνικό μέτρο και ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά, που έχουν 
αυτά (οικόπεδα, αγροτεμάχια, μη ηλεκτροδοτούμενα κλπ), ενώ επιπλέον 
ο υπολογισμός του γίνεται με βάση πλασματικές «αντικειμενικές» αξίες. 
Όπως  όλοι  οι  Έλληνες  πολίτες  έτσι  και  οι  ιδιοκτήτες  ακινήτων  στον 
΄Αλιμο,  βλέπουν   τα  ακίνητά  τους  να  φορολογούνται  για  αξίες,  που 
υπολείπονται κατά πολύ των πραγματικών, αν υπάρχουν τέτοιες σε μια 
αγορά  (ακινήτων),  που  έχει  καταρρεύσει.  Εκτός  των  παραπάνω,  σε 
πολλές  περιπτώσεις  η  φορολόγηση αφορά ιδιοκτησίες,  που μπορεί  να 
είναι  όχι  μόνο  απρόσοδες,  πολλαπλά  φορολογημένες,  αλλά  και 
επιβαρυμένες με υποθήκες, κατασχέσεις κ.λπ.

Ο άδικος αυτός  νόμος στοχοποιεί  και  πλήττει  τους   μισθωτούς, 
τους ανέργους, τα μικρομεσαία στρώματα, τον πληθυσμό της υπαίθρου 
ενώ αφήνει στο απυρόβλητο τον πλούτο, εκεί που υπάρχει. Το γεγονός 
και μόνο ότι από τα 500 εκατομμύρια ευρώ, που πληρώνονταν το 2009 
ως φόρος για την ακίνητη περιουσία, σήμερα ζητούνται προς είσπραξη 
3,5 δις, που καλείται να πληρώσει η πλειοψηφία των λαϊκών στρωμάτων, 
αποδεικνύει τον άδικο αλλά και επιλεκτικά ταξικό χαρακτήρα του φόρου. 

Για τους λόγους αυτούς οι πολίτες, συλλογικά αλλά και ατομικά, 
αντιδρούν στην εφαρμογή του νόμου αυτού και ζητούν την κατάργησή 
τους. Στην κατεύθυνση αυτή καλείται ο Δήμος Αλίμου  να στηρίξει τις 
προσπάθειες αυτές, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του, που 
θα ζητά την κατάργηση του άδικου νόμου, αλλά και την παροχή κάθε 
δυνατής βοήθειας στους δημότες του για την άσκηση προσφυγών κατά 
του νόμου, διαδικασία, που κατά τρόπο μαζικό εξελίσσεται σήμερα σε 
ολόκληρη  τη  χώρα.  Επίσης  στο  πλαίσιο  της  αντίθεσής  του  αυτής  ο 
Δήμος Αλίμου, όπως έχουν ήδη αποφασίσει και άλλοι Δήμοι, πρέπει να 
αρνηθεί να πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ, που τυχόν έχει επιβληθεί  σε αυτόν 
καθώς  και  να  δηλώσει  εκ  των  προτέρων  την  άρνησή  του  στη 
φημολογούμενη σύνδεση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την είσπραξη 
του  ΕΝΦΙΑ  για  να  μειωθούν  οι  δικαιολογημένες  αντιδράσεις  των 
πολιτών.



Ο ΕΝΦΙΑ είναι ένας φόρος άδικος και αντισυνταγματικός, που 
στοχοποιεί τους μισθωτούς, τους ανέργους, τα μικρομεσαία στρώματα, 
τον πληθυσμό της υπαίθρου και αφήνει στο απυρόβλητο τον πλούτο.
Είναι ένα νέο χαράτσι, που επεκτείνεται στη φορολόγηση της ιδιοκτησίας 
από το πρώτο τετραγωνικό μέτρο και ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά 
της (αγροτεμάχια, οικόπεδα, μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα κ.λπ.), 
υπολογίζεται επί πλασματικών αξιών (αντικειμενικές του 2007), και 
οδηγεί σε απόλυτη οικονομική ασφυξία και πραγματική αδυναμία 
πληρωμής.
Επιπλέον πρόκειται για την φορολόγηση ιδιοκτησίας που είναι όχι μόνο 
απρόσοδη, πολλαπλά φορολογημένη, αλλά και επιβαρυμένη με 
υποθήκες, κατασχέσεις κ.λπ.

Σταματάμε τον ΕΝΦΙΑ-λτη: Με πρωτοβουλία που πήραν Δημοτικές 
κινήσεις, εργατικά σωματεία, κινήσεις αλληλεγγύης, συσπειρώσεις 
Νομικών, πρωτοβουλίες πολιτών κ.ά. πραγματοποιήθηκε Παναττική 
σύσκεψη για την ενεργοποίηση των πολιτών σε ένα μεγάλο κίνημα που 
θα σαρώσει όχι μόνο τον συγκεκριμένο άδικο νόμο, αλλά συνολικά τις 
ανάλγητες αντιλαϊκές πολιτικές.
Το αίτημα είναι ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Ο ΕΝΦΙΑ, να σταματήσει η 
φτωχοποίηση της κοινωνίας, να τελειώνουμε με τις πολιτικές που μας 
έφεραν ως εδώ.
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ και ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ όλων αυτών που δεν πληρώνουν 
γιατί δεν μπορούν, αυτών που δεν πληρώνουν γιατί ο νόμος είναι 
αντισυνταγματικός, με μαζική κατάθεση ατομικών ενδικοφανών 
προσφυγών, ακόμη και αυτών που θα πληρώσουν (με το πιστόλι στον 
κρόταφο, γιατί έχουν άμεση ανάγκη φορολογικής ενημερότητας, γι’ 
αυτούς υπάρχει η εξώδικη δήλωση επιφύλαξης) με μαζικές παρεμβάσεις 
στις Εφορίες και τις Τράπεζες, με πραγματοποίηση εκδηλώσεων για 
ενημέρωση και οργάνωση δράσεων.
Όλοι και όλες ΜΑΖΙ να δηλώσουμε την απαίτησή μας να καταργηθεί 
άμεσα αυτό το νομοθετικό ανοσιούργημα και μαζί με αυτό να 
τελειώνουμε με τους εμπνευστές του.


